
NORMA PARA VISITAÇÃO PÚBLICA NO “MORRO DA ANTENA” 

 

Objetivo: Estabelecer mecanismo de uso público e controle da visitação no morro onde está 
instalada a torre de FURNAS, na Parte Alta do Parque Nacional do Itatiaia. 

1. Horário de visitação: das 07:00 às 16:00 horas, diariamente; 
2. Limite de acesso simultâneo de até 60 (sessenta) pessoas;  
3. O atrativo poderá ser acessado a pé, em bicicleta ou em veículo motorizado; 
4. No período das 07:00 às 14 horas o acesso poderá ser a pé, em bicicleta e no caso de veículo 

motorizado, apenas quando estiver conduzindo visitante idoso e/ou portador de dificuldade 
de locomoção; 

5. No período das 14:00 às 16:00 horas o acesso poderá ser a pé, em bicicleta ou em veículo 
motorizado, independente da idade e da capacidade de locomoção dos visitantes; 

6. Para veículos motorizados, em função da capacidade de estacionamento no local, o limite 
máximo é para até 04 (quatro) veículos, condicionado ao tamanho de um veículo tipo van e 
de até 06 (seis) motocicletas, simultaneamente. O acesso de vans é limitado à quantidade de 
até duas simultaneamente. O tempo máximo de permanência do veículo no estacionamento 
é de 45 (quarenta e cinco) minutos;  

7. Para acessar ao atrativo o responsável pelo grupo terá que preencher o Termo de 
Responsabilidade, no Posto Marcão; 

8. O controle de acesso de veículos será feito, preferencialmente, pelo funcionário de FURNAS 
através da corrente, mediante comunicação via rádio do Posto Marcão e registro dos veículos 
em planilha. Alternativamente o controle de acesso de veículos poderá ser feito pelos 
funcionários do PNI através de corrente próxima ao Posto; 

9. Haverá prioridade para o visitante portador de dificuldades de locomoção e para idosos, no 
caso de fila de espera para o atrativo, sem ultrapassar o limite permitido para o acesso de 
veículos motorizados; 

10. Esta norma será revista periodicamente de comum acordo entre o PARNA Itatiaia e FURNAS, 
conforme a dinâmica de visitação do atrativo. 
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