
 

REBOUÇAS DESCREVIA COM ENTUSIASMO NO LIVRO ESTADO DO 

PARANÁ-EXCURSÃO AO SALTO DA GUAYRA OU SETE QUEDAS .CAPITÃO 

NESTOR BORBA. PARQUE NACIONAL-NOTAS E CONSIDERAÇÕES GERAIS 

PELO ENGENHEIRO ANDRÉ REBOUÇAS-RJ-1897. 

EM 1870 descobriu-se no interior dos Estados Unidos ,nas cabeceiras do 

rio Wellowstone,junto às Rocky Montaim,uma região,contendo belezas 

naturais indescritíveis,o Congresso teve e, realizou a nobre e patriótica 

ideia de reservar essa maravilha natural para um –Parque Nacional-

gigantesco,tendo uma superfície de cerca de 3,035 milhas quadrados. 

Rebouças entusiasmado com Wellowstone, afirma, que sem esquecer, por 

momentos, as dificuldades financeiras e a penúria dos tristes dias,que ora 

atravessamos e perguntar;’Não terá também um dia ,o Brasil,o seu Parque 

Nacional? 

E então, abre o mapa do Brasil o qual conhecia bem, e percorre de norte a 

sul, de leste a oeste, a magnífica região dando sugestão da criação do 

primeiro PARNA. 

Rebouças, um brasileiro sem complexos exalava otimismo bem antes de 

Nelson Rodrigues decretar o fim do complexo de vira lata do brasileiro 

após a conquista da copa do mundo de 1958 na Suécia, pois em 02 de 

abril de 1876, escrevia: 

“ Daqui a centenas de anos poderão nossos descendentes ir ver dois 

espécimes do Brasil,tal qual Deus o criou;encontrar reunidos ,no Norte e 



no Sul,os mais  belos espécimes de uma fauna  variadíssima ,e 

principalmente, de uma flora que não tem rival no mundo!”. 

Sim,quando Rebouças abriu o mapa do Brasil na época datada, não 

vislumbrava a Região das Agulhas Negras, porém sempre existe um 

porém,no Diário Oficial da União, do dia  14de junho de 1937,ou seja , 61 

anos após a solicitação manifesto de Rebouças ,Getúlio Vargas criava 

através do decreto 1173,O PRIMEIRO PARQUE NACIONAL DO BRASIL, O 

ITATIAIA. 

E no dia 14/junho/2006,quando o PNI completou 69 anos este locutor que 

vos fala, subiu ao PLANALTO DO PNI E CONDECOROU A PAREDE DE SEU 

ABRIGO COM UMA PLACA IDENTIFICANDO ESTE GRANDE BRASILEIRO. 

LÉO NASCIMENTO-PNI-ICMBio. 

 

 

 


