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2 - ENCARTE 2 - ANÁLISE DA REGIÃO DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO 

O escopo deste encarte é apresentar a descrição e a análise da Região do Parque Nacional 
do Itatiaia (PNI) inserida na região sudeste do Brasil, nos estados de Minas Gerais (MG) e 
Rio de Janeiro (RJ). 

A análise regional da Unidade de Conservação (UC) intenta ao mesmo tempo identificar as 
oportunidades e ameaças ao PNI, existentes na conjuntura da Região, priorizando 
informações essenciais para o planejamento e a gestão da UC. 

2.1 - DESCRIÇÃO DA REGIÃO DO PARQUE NACIONAL DO ITATIAIA 

A Região da UC é a denominação atribuída à área composta pelos municípios que possuem 
territórios na UC e os municípios abrangidos pela Zona de Amortecimento (ZA) (Galante et 
al., 2002). Assim, a Região do PNI é constituída pelos municípios de Alagoa, Bocaina de 
Minas e Itamonte localizados a sudeste de MG e Itatiaia e Resende localizados ao sul do RJ 
(Figura 2-1). O Município de Alagoa (MG), não possui área abrangida pelos limites do PNI, 
não obstante esteja inserido em sua ZA, devidamente delimitada no Encarte 4. 

Figura 2-1 – Disposição geográfica dos municípios localizados na Região do Parque Nacional do 
Itatiaia. 

 

No Quadro 2-1 estão apresentadas as informações sobre a área dos municípios em relação 
à Região e o território do PNI inserido em cada município.   

Quadro 2-1 – Área dos municípios que abrangem a Região do Parque Nacional do Itatiaia e 
proporção dos mesmos, frente à área total da Região e área do Parque. 

Municípios 
Área total do Município 

(km²) 

Proporção da área 
municipal na Região do 

PNI (%) 

Área do PNI no 
Município (%) 

Alagoa (MG) 161 6,6 0 
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Municípios 
Área total do Município 

(km²) 

Proporção da área 
municipal na Região do 

PNI (%) 

Área do PNI no 
Município (%) 

Bocaina de Minas (MG) 501 20,6 11,29 

Itamonte (MG) 430 17,7 22,66 

Itatiaia (RJ) 225 9,3 35,61 

Resende (RJ) 1.113 45,8 4,18 

Total 2.430 100% - 

De acordo com o Quadro acima, pode se destacar a área do Município de Itatiaia (RJ) que 
possui cerca de 35,61% do seu território dentro do PNI, na sequência estão os municípios 
de Itamonte (MG), Bocaina de Minas (MG) e Resende (RJ).   

2.1.1 - UNIDADES DE CONSERVAÇÃO LOCALIZADAS NA REGIÃO DO PARQUE NACIONAL DO 

ITATIAIA 

O Parque limita-se a quatro UC de Proteção Integral: Parque Estadual (PE) da Serra do 
Papagaio, Parque Natural Municipal (PNM) do Rio Pombo, PNM da Cachoeira da Fumaça e 
Jacuba e o PE da Pedra Selada e a dez UC de Uso Sustentável: Área de Proteção 
Ambiental (APA) da Mantiqueira, APA da Serrinha do Alambari, APA de Penedo, APA de 
Engenheiro Passos, Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) Mitra do Bispo, RPPN 
Ave Lavrinha, RPPN Santo Antônio, RPPN Agulhas Negras, RPPN Jardim de Mukunda, 
RPPN Chalé Club Alambary, RPPN Altomontana e RPPN Dois Peões. Todas essas UC 
estão inseridas integralmente ou parcialmente na Região do PNI, conforme o Mapa 2-1 e o 
Quadro 2-2, a seguir: 

Quadro 2-2 – Unidades de Conservação localizadas na Região do Parque Nacional do Itatiaia. 

Limite do 
Parque 
Nacional do 
Itatiaia 

Nome Município Descrição 

Áreas contíguas 
ao Parque 
Nacional do 
Itatiaia 
Norte, 
Leste e Oeste 

Área de 
Proteção 

Ambiental (APA) 
da Mantiqueira 

 

 

Minas Gerais - Aiuruoca, 
Alagoa, Bocaina de Minas, 
Baependi, Delfim Moreira, 
Itamonte, Itanhandu, 
Liberdade, Marmelópolis, 
Passa Quatro, Passa Vinte, 
Piranguçu, Pouso Alto, 
Virgínia, Wenceslau Braz, 

Rio de Janeiro: Itatiaia e 
Resende 

São Paulo: Campos do 
Jordão, Cruzeiro, 
Guaratinguetá, Lorena, 
Lavrinhas, Pindamonhangaba, 
Piquete, Queluz, Santo 
Antônio do Pinhal, São Bento 
do Sapucaí. 

Com 411.184 ha, a APA da 
Mantiqueira abrange os estados de 
Minas Gerais, Rio de Janeiro e São 
Paulo.  

Tem como objetivo principal garantir 
a conservação do conjunto 
paisagístico e da cultura regional da 
Serra da Mantiqueira, além de 
proteger e preservar a flora endêmica 
e andina; os remanescentes dos 
bosques de araucária; a continuidade 
da cobertura vegetal do espigão 
central e das manchas de vegetação 
primitiva; a vida selvagem, 
principalmente as espécies 
ameaçadas de extinção. 

Norte 
Parque Estadual 

(PE) da Serra 
do Papagaio 

Aiuruoca, Alagoa, Baependi, 
Itamonte e Pouso Alto 

(MG) 

Possui 22.917 ha.  

Constituído em 1998. 

Apesar do seu potencial não é aberto 
ao público.  

Engloba importantes conjuntos 
montanhosos das serras do Garrafão 
e do Papagaio, apresentando cerca 
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Limite do 
Parque 
Nacional do 
Itatiaia 

Nome Município Descrição 

de 50% da área com declividade 
acentuada e altitudes acima de 1.800 
m.  

As encostas mais elevadas 
localizam-se no sul (Morro da Mitra 
do Bispo com 2.195 m) e ao 
sudoeste (Pico do Bandeira com 
2.357 m na Serra do Papagaio). 
Situa-se numa área de rochas ígneas 
ácidas, representadas por granitos 
de granulação fina e grosseira.  

Interliga-se geograficamente com a 
porção norte do PNI, permitindo uma 
proteção mais efetiva da flora e da 
fauna, por compor um conjunto 
montanhoso contínuo, legalmente 
preservado.  

Nordeste  

Parque Natural 
Municipal (PNM) 
da Cachoeira da 

Fumaça e 
Jacuba 

Resende (RJ) 

Possui 363 ha. 

Instituído pelo Decreto Municipal 
197/88 e recategorizado pelo 
Decreto Nº 3177 de 30 de abril de 
2009. 

Principal atrativo: Cachoeira da 
Fumaça, no Rio Preto, divisa entre 
Rio de Janeiro e Minas Gerais.

Reserva 
Particular do 
Patrimônio 

Natural (RPPN) 

Mitra do Bispo 

Bocaina de Minas (MG) 

Possui 35 ha. 

A RPPN Mitra do Bispo se encontra 
no Município de Bocaina de Minas, 
entre o PNI e o Parque Estadual do 
Pico do Papagaio. 

Reconhecida pelo IBAMA por meio 
da Portaria 97/99-N de 25 de 
novembro de 1999.  

Reserva 
Particular do 
Patrimônio 

Natural (RPPN) 

Fazenda Alto da 
Boa Vista 

Bocaina de Minas (MG) 

Possui 55 ha 

Reserva 
Particular do 
Patrimônio 

Natural (RPPN) 

Ave Lavrinha 

Bocaina de Minas (MG) 
Possui 49,05 ha. 

Criada através da portaria do IEF* nº 
02, de 3 de janeiro de 2006. 

Leste 
Parque Natural 

Municipal (PNM)  

 Rio do Pombo  
Resende (RJ) 

Possui 6,70 ha. 

Antigo Parque Municipal da Serrinha 
do Alambari. 

Instituído pelo artigo 172 da Lei 
orgânica Municipal e recategorizado 
pelo Decreto Municipal Nº 3178 de 
30 de abril de 2009 e pela Lei 
Municipal Nº 2723 de 18 de 
dezembro de 2009.  

Localiza-se inteiramente dentro da 
APA Municipal da Serrinha do 
Alambari a cerca de 1 quilômetro da 
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Limite do 
Parque 
Nacional do 
Itatiaia 

Nome Município Descrição 

divisa Leste do PNI. 

Área de 
Proteção 

Ambiental (APA) 
Municipal da 
Serrinha do 

Alambari 

Resende (RJ) 

Localizada entre o limite leste do PNI 
e a estrada RJ-163, abrange as 
comunidades de Serrinha e 
Capelinha, protegendo a parte alta 
das microbacias dos rios Alambari e 
Pirapitinga.  

Possui 5.500 ha.  

A APA da Serrinha foi criada pela Lei 
Municipal nº 1.726 de 1991.  

O Plano Diretor para o 
Ecodesenvolvimento da APA (Lei Nº 
1.845 de 1994) é a principal 
ferramenta de gestão. 

Área de 
Proteção 

Ambiental (APA) 
Municipal de 

Penedo  

Itatiaia (RJ) 
Possui 2.561 ha. 

Abrange quase a totalidade da Bacia 
do Rio das Pedras. 

Parque Estadual 
(PE) da Pedra 

Selada 
Itatiaia (RJ) e Resende (RJ) Possui 8.036 ha. 

Reserva 
Particular do 
Patrimônio 

Natural (RPPN) 
Santo Antônio 

Resende (RJ) 

Possui 538,59 ha. 

Localiza-se na Serrinha do Alambari 
sendo a segunda maior RPPN do 
Estado do Rio de Janeiro. 

Reconhecida  pelo INEA** por meio 
da portaria INEA/RJ/ PRES Nº 80 de 
01de dezembro de 2009. 

Reserva 
Particular do 
Patrimônio 

Natural (RPPN) 
Agulhas Negras 

Resende (RJ) 

Possui 16,1 ha. 

Reconhecida pelo INEA por meio da 
portaria INEA/RJ/PRES Nº 167 de 17 
de setembro de 2010. 

Reserva 
Particular do 
Patrimônio 

Natural (RPPN) 
Jardim de 
Mukunda 

Resende (RJ) 

Possui 21,7 ha. 

Reconhecida pelo INEA por meio da 
portaria INEA/RJ/PRES Nº 227 de 11 
de maio de 2011. 

Reserva 
Particular do 
Patrimônio 

Natural (RPPN) 

Chalé Club 
Alambary   

Resende (RJ) 
Possui 2,46 ha. 

Processo em tramite no INEA. 
Processo nº: E-07/508.069/11. 

Reserva 
Particular do 
Patrimônio 

Natural (RPPN) 

Dois Peões    

Resende (RJ) 
Possui 59.98 ha. 

Processo em tramite no INEA. 
Processo nº: E-07/502.471/11. 

Fonte: MMA/CNUC, IEF e INEA, 2011. 
* Instituto Estadual de Florestas, Governo do Estado de Minas Gerais  
** Instituto Estadual do Ambiente, Governo do Estado do Rio de Janeiro. 
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2.1.2 - ZONA DE AMORTECIMENTO 

A ZA1 é definida pelo Sistema Nacional de Unidades de Conservação (Snuc) como “o 
entorno de uma Unidade de Conservação onde as atividades humanas estão sujeitas a 
normas e restrições específicas, com o propósito de minimizar os impactos negativos sobre 
a unidade” (art.2º - XVIII). 

Dessa forma, a ZA deve ser estabelecida sob critérios de viabilidade e eficácia e disposta 
sobre área cuja característica de ocupação poderá, mediante controle, fiscalização e 
monitoramento, resultar em benefícios à UC. 

A definição da ZA do PNI considerou as informações levantadas por meio do 
reconhecimento e do levantamento de campo, bem como, a proposta feita pelos 
participantes da Oficina de Planejamento Participativo (OPP), considerações da população 
em eventos de consulta pública (Reuniões Abertas) e estudos técnico-científicos existentes. 
Os parâmetros orientadores para a delimitação da ZA preveem a inclusão de áreas naturais 
preservadas, com potencial de conectividade com a UC: Áreas de Preservação Permanente 
(APP), Reservas Legais (RL), UC contíguas ou próximas ao PNI; locais de ocorrência de 
acidentes geográficos notáveis ou aspectos cênicos; e áreas sujeitas a processos de 
dinâmica superficial que possam vir a afetar a integridade do PNI. Por outro lado, 
conjeturam a exclusão de áreas de expansão urbana, ou com potencial de expansão; 
presença de áreas industriais e  projetos de infraestrutura consolidados.  

Sua demarcação é reconhecida como uma metodologia capaz de minimizar os impactos nos 
limites da Unidade, garantindo, assim, a integridade das áreas internas dessas Unidades. 

Pode servir a duas funções principais: (1) ampliar a presença na área protegida de certo tipo 
de hábitat, permitindo, por exemplo, a manutenção de populações maiores que aquelas 
possíveis dentro da UC, e (2) servir a propósitos sociais, quando os hábitat presentes na ZA 
forem de importância secundária. Neste caso, essa zona deve considerar possíveis 
benefícios econômicos à comunidade residente com o incentivo para as atividades que 
gerem recursos de subsistência ou monetários para a população local e que, 
preferencialmente, contrastem o menos possível com os objetivos da UC (Morsello, 2001).  

Além dos requisitos legais e dos pressupostos ecológicos de funcionalidade, o Roteiro 
Metodológico de Planejamento para Parque Nacional, Reserva Biológica e Estação 
Ecológica (Galante et al., 2002) estabelece critérios para a definição dessa ZA. 

Segundo o Snuc, a responsabilidade de delimitar e apresentar normas específicas, além da 
regulamentação da sua ocupação e o uso dos seus recursos é do Plano de Manejo (PM). 

Essa responsabilidade já estava definida pelo Conama - Conselho Nacional do Meio 
Ambiente – por meio do Decreto Federal 99.274/1990, Seção II, Artigo 7º, Inciso X. “A 
delimitação da Zona de Amortecimento deverá ser estabelecida pelo MMA/ Conama”. - que 
regulamenta a Lei Federal nº 6902/1981 e a Lei Federal nº 6938/1981, cuja competência 
inclui o estabelecimento de normas gerais relativas às UC e as atividades que podem ser 
desenvolvidas em suas áreas circundantes. Sem prejuízo da ZA, a Resolução Conama nº 
428/2012 estabelece que, num raio de 3 quilômetros de uma UC, qualquer atividade que 
possa afetar a biota deverá ser obrigatoriamente licenciada pelo órgão ambiental 
competente, mediante autorização da administração da UC. 

                                                 

1 A Zona de Amortecimento do Parque Nacional do Itatiaia encontra-se descrita no Encarte 4 em seus contornos e percurso 
acompanhado de mapa, memorial descritivo e definição das regras de uso. 
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A delimitação da ZA é, portanto, definida neste PM, sob critérios de viabilidade e eficácia, 
dispostas sobre áreas cujas características de ocupação poderão, mediante fiscalização e 
monitoramento, resultar em benefícios de preservação e recuperação da área núcleo. 
Portanto, a definição da ZA do PNI obedece à legislação, os critérios formais e conceituais e 
aos elementos apontados nos momentos de participação da população.  

A ZA do PNI, apresentada no Encarte 4 do presente PM, inclui terras dos municípios de 
Alagoa, Bocaina de Minas, Itamonte, Itatiaia e Resende. 

2.2 - CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL 

Neste tópico encontram-se descritos os aspectos abióticos e bióticos da Região do PNI tais 
como geologia, geomorfologia, solo, clima, hidrografia, vegetação e fauna. 

2.2.1 - MEIO FÍSICO 

Serão descritas a seguir as características do meio físico, sendo os principais temas 
abordados, a geologia, geomorfologia, solos, clima e hidrografia que abrangem a Região do 
PNI. 

2.2.1.1 - Geologia 

As rochas presentes na Região do PNI, na fronteira dos estados de São Paulo (SP), MG e 
RJ, podem ser englobadas em quatro grupos litoestratigráficos e geocronológicos: 1) 
embasamento cristalino paleoproterozóico, 2) rochas alcalinas neocretáceas dos maciços do 
Itatiaia, Passa Quatro e Morro Redondo, 3) rochas sedimentares terciárias da Bacia de 
Resende e 4) sedimentos inconsolidados quaternários. 

O embasamento cristalino é caracterizado na Região por sustentar o relevo das serras da 
Mantiqueira e do Mar e atuam como substrato para as bacias sedimentares do vale do Rio 
Paraíba do Sul. São diferentes tipos de gnaisses e na maior parte da área estas rochas são 
de difícil observação, por se apresentarem sob espesso manto de alteração (Ribeiro Filho, 
1963; Penalva, 1963). 

O Maciço Alcalino do Itatiaia aflora em uma área aproximada de 220 km² inserida nos 
municípios de Itatiaia e Resende, no RJ, e Itamonte e Bocaina de Minas, MG. Nas porções 
mais externas do maciço, onde predominam altitudes mais modestas, as rochas podem ser 
classificadas em conjunto como nefelina-sienitos.  

O Maciço Alcalino de Passa Quatro situa-se nos municípios de Itanhandu e de Passa 
Quatro (MG), nos municípios de Lavrinha e Queluz (SP) e no Município de Resende (RJ), 
ocupando uma área aproximada de 149 km². Está isolado do Maciço do Itatiaia pela 
Garganta do Registro, um corredor gnáissico com largura mínima de 1 km. 

O Morro Redondo localiza-se a aproximadamente a 30 km a leste do maciço do Itatiaia, 
dentro do vale do Rio Paraíba do Sul. É um pequeno corpo de forma grosseiramente 
circular, com área pouco maior que 5 km².   

No vale do Rio Paraíba do Sul, recobrindo parcialmente o contato do Maciço do Itatiaia com 
as encaixantes, ocorrem rochas sedimentares pertencentes à Bacia Sedimentar de 
Resende, localizada na região do Município homônimo. A Bacia de Resende é uma 
depressão alongada na direção ENE, com aproximadamente 230 km² de área (Melo et al., 
1983, 1985b; Riccomini, 1989 apud Riccomini et al., 2004b). As rochas que preenchem a 
Bacia são atribuídas às formações Resende e São Paulo, sendo que as rochas 
pertencentes à segunda são de ocorrência restrita. 
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Já os sedimentos quaternários da região são representados por: depósitos de tálus, às 
faldas dos maciços de Itatiaia e Passa Quatro, depósitos aluviais de antigos terraços do Rio 
Paraíba do Sul, depósitos coluviais e colúvio-aluviais de primeira geração, em interflúvios e 
médias encostas, depósitos coluviais, colúvio-aluviais e aluviais entulhando cabeceiras de 
drenagens, em baixas encostas e vales fluviais e depósitos aluviais de baixos terraços e 
várzeas atuais (Salvador, 1994).  

2.2.1.2 - Geomorfologia  

A Região do PNI está inserida nas formações geomorfológicas do Alto Rio Grande, do 
Paraíba do Sul/Doce/Jequitinhonha e Serra da Mantiqueira, como mostra a Figura 2-2. 
Grande parte dos municípios estão associados às formações do Paraíba do Sul e a parte 
mais ao norte/noroeste, abrangendo os municípios de Itamonte e Bocaína de Minas em sua 
maioria, estão associadas às características da Serra da Mantiqueira. A formação do Alto 
Rio Grande está inserida apenas no Município de Bocaina de Minas. 

Figura 2-2 – Formações geomorfológicas presentes na Região do Parque Nacional do Itatiaia. 

 

Ambas as formações estão na faixa de dobramento do sul/sudeste do Brasil, obtendo área 
de depressões, planaltos, que é o caso do Planalto do Itatiaia, e escarpas e reversos.  

A. Alto Rio Grande 

A porção da formação do Alto Rio Grande que abrange o Município de Bocaina de Minas 
está associada às características da Bacia hidrográfica do Alto Rio Grande. A região da 
formação no Município de Itamonte caracteriza-se por possuir campos e serras com relevo 
ondulado ou fortemente ondulado e altitudes variando de 900 a 1.100 m (CBH, 2011). É 
uma região com predominância de relevos bastante movimentados, sendo importante a 
preservação das encostas dos morros, com intuito de minimizar a ocorrência de fenômenos 
naturais, tais como erosões e escorregamentos de encosta. 
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B. Paraíba do Sul 

As depressões interplanálticas da região do Paraíba do Sul apresentam-se embutidas entre 
planaltos ou alinhamentos serranos que ocupam grandes extensões, como no vale do Rio 
Paraíba do Sul (Figura 2-3), com cotas entre 200 e 600 m. São constituídas por colinas, 
morrotes e morros baixos com vertentes convexo-côncavas, de gradiente suave a médio e 
topos arredondados e subnivelados.  

Figura 2-3 – Vista parcialmente nublada dos Três Picos para o Vale do Paraíba, Parque Nacional do 
Itatiaia. 

Fotografia: Gustavo Seijo, 2011. 

C. Serra da Mantiqueira 

A escarpa da Serra da Mantiqueira estende-se do Espírito Santo a SP, atravessando os 
estados do RJ e MG, com direção dominante ENE- WSW, separando o vale do Rio Paraíba 
do Sul do Planalto Sul-Mineiro (Bacia do Alto Rio Grande). Seus cimos atingem cotas 
superiores a 2.700 m, como no Maciço do Itatiaia, que alcança 2.791,5 m (Figura 2-4).  

2.2.1.3 - Solo 

O clima local e a cobertura vegetal tipicamente altimontanos, que são fatores relacionais 
com a ocorrência de neossolos litólicos e cambissolos húmicos. Em áreas circunvizinhas, 
em relevos relativamente mais baixos, e topografia irregular, ocorrem cambissolos háplicos, 
afloramentos de rocha e latossolo vermelho-amarelo menos profundos. Em suas vertentes 
mais baixas ocorrem latossolo vermelho-amarelo e argissolo vermelho-amarelo (Mendonça-
Santos et al., 2007). 

Na região ao sul do Município de Itatiaia e a parte central do Município de Resende onde 
apresenta altitudes de até 500 m, os solos predominantes são das classes podzólico, 
cambissolo, latossolo e argissolo. 

Os cambissolos são solos rasos e com tendência a apresentarem elevada susceptibilidade à 
erosão, podendo em curto espaço de tempo ocorrer exposição de subsolo, devido a tais 
características, esses solos não permitem um uso intensivo. Os argissolos apresentam uma 
característica susceptibilidade à erosão similar a do cambissolo, porem apresenta textura 
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cascalhentas em áreas de relevo acidentado, características essas que tornam esses solos 
ainda mais suscetíveis à erosão.  

Os latossolos, por ocorrerem em áreas relativamente mais planas, apresentarem perfis mais 
profundos e estruturas granulares, possuem alta porcentagem de poros, e 
consequentemente alta permeabilidade. 

A porção sul/sudeste e nordeste do Município de Resende em altitudes de até 750 m possui 
predominância de latossolo com algumas áreas com presença de cambissolo. Não regiões 
oeste do Município de Itamonte e nordeste dos municípios de Alagoas e Bocaina de Minas, 
apresentam argissolos e cambissolos respectivamente. 

Na porção mais central da Região com altitudes variando de 1.250 a 2.250 m é 
predominante a classe cambissolo húmico distrófico típico, vendo grande parte da área 
coberta por vegetações de floresta Ombrófila Alto-Montana/ Montana e campos de altitude. 
Já acima de 2.250 m encontra-se o planalto do Itatiaia que se encontram os principais picos 
da região como o Pico das Agulhas Negras, as Prateleiras a Pedra do Altar dentre outros, 
em grande parte dessa região o que predomina e a ocorrência de afloramento de rochas em 
campos de altitude. 

Figura 2-4 – Pico das Agulhas Negras (2.791,55 m) localizado no maciço do Itatiaia um dos pontos 
mais elevados da Serra da Mantiqueira – Resende (RJ). 

Fotografia: Douglas Mendes Roberto, 2011. 

2.2.1.4 - Clima 

Segundo o mapa climático do Brasil (IBGE, 2002), a Região do PNI está inserida em três 
domínios climáticos (Figura 2-5), que são: subquente úmido, mesotérmico brando-super-
úmido, mesotérmico brando-úmido, sendo o clima predominante no contexto regional o 
domínio subquente úmido. A região apresenta característica de locais onde a temperatura é 
amena durante todo ano, acompanhada por uma umidade constante.  

Os climas de domínio Subquente apresentam temperaturas médias ligeiramente inferiores, 
ou seja, a menor frequência de temperaturas elevadas no verão e o predomínio de 
temperaturas baixas no inverno, observáveis principalmente pelo efeito da altitude, 
possuindo durante os meses mais frios, uma temperatura media que varia de 15 a 18°C. 
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Figura 2-5 – Identificação dos Domínios Climáticos por municípios da Região do Parque Nacional do 
Itatiaia. 

 

O domínio denominado de mesotérmico compreende as superfícies mais altas da Região e 
é característica das latitudes mais altas. As temperaturas são mais brandas, com áreas 
onde a média mensal dos meses mais quentes é inferior a 17°C e a média anual equivalente 
a 14°C. A distribuição sazonal das chuvas é mais uniforme e prolongada.  O fenômeno das 
geadas é verificado com freqüência nessas regiões, nos picos mais elevados, como no Alto 
Itatiaia, onde a média anual do número de dias de ocorrência de geadas é superior a 50. 

Na classificação de Köppen, é possível observar três tipos climáticos na Região do PNI: o 
tipo Csb (clima temperado úmido com verão seco e temperado), o tipo Cwb (clima 
temperado úmido com Inverno seco e verão temperado) e o tipo Cwa (clima temperado 
úmido com Inverno seco e verão quente). 

A área dos cinco municípios que abrangem a Região do PNI possui uma temperatura média 
de 13 a 21°C, dependendo do local e uma precipitação variando de 1.250 a 2.250 mm de 
precipitação mínima e máxima de 1.500 a 2.500 mm.  

2.2.1.5 - Hidrografia 

A Região do PNI esta inserida em duas grandes bacias hidrográficas do Brasil: a do Rio 
Grande, que abrange a porção sudeste de MG, e a do Rio Paraíba do Sul que cobre o 
norte/noroeste do RJ e sudeste de SP (Figura 2-6). Considerando uma escala cartográfica 
maior o PNI está inserido nas bacias do Médio Paraíba do Sul e Alto Rio Grande.  
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Figura 2-6 – Bacias hidrográficas da Região do Parque Nacional do Itatiaia, bem como os rios 
afluentes das bacias que nascem dentro do Parque. 

 

A Bacia hidrográfica do Médio Paraíba do Sul está inserida na Bacia do Rio Paraíba do Sul, 
abriga cerca de 1.020.000 habitantes distribuídos em uma área de 6.600 km². Trata-se de 
uma das bacias com maior desenvolvimento industrial do País. 

A região hidrográfica do Médio Paraíba do Sul é constituída pela Bacia do Rio Preto e pelas 
bacias dos rios afluentes do curso médio superior do Rio Paraíba do Sul do RJ. A região tem 
como principais atividades econômicas a indústria, o turismo e a agropecuária, chamando a 
atenção por abrigar o segundo maior parque industrial da Bacia do Rio Paraíba do Sul, com 
destaque para a Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), em Volta Redonda. Na região, é 
realizada a transposição das águas da Bacia do Rio Paraíba do Sul para a Bacia do Rio 
Guandu, através da Estação Elevatória de Santa Cecília, em Barra do Piraí, que atende ao 
Sistema Light gerando energia elétrica e à CEDAE no fornecimento de água para o 
Município do RJ (cbhmedioparaiba, 2011). 

Já a Bacia Hidrográfica do Alto Rio Grande, inserida na Bacia do Rio Grande, possui uma 
população de aproximadamente 365.000 habitantes abrangendo uma área de 9.000 km² em 
33 municípios do Estado, que são eles: Aiuruoca; Alagoa; Andrelândia; Arantina; Bocaina de 
Minas; Bom Jardim de Minas; Carrancas; Carvalhos; Ingaí; Ijaci; Itumirim; Itutinga; 
Liberdade; Luminárias; Madre de Deus de Minas; Minduri; Nazareno; Piedade do Rio 
Grande; Santana do Garambéu; São Vicente de Minas; Seritinga; Serranos; Baependi; Bom 
Sucesso; Cruzília; Ibertioga; Ibituruna; Itamonte; Lavras; Lima Duarte; Santa Rita de 
Ibitipoca; São João Del Rei e São Tomé das Letras. A Bacia do Rio Grande possui uma área 
de drenagem de aproximadamente 240 km de extensão composta pelas sub-bacias: do Rio 
Grande, do Rio Aiuruoca, do Rio Turvo Grande e do Rio Ingaí (CBH, 2011). 

A região de abrangência da Bacia apresenta características físicas distintas: uma região de 
campos e serras com relevo ondulado ou fortemente ondulado e altitudes variando entre 
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900 e 1.100 m. e uma região com predominância de relevos bastante movimentados com a 
presença de pães de açúcar, cristas e topos aguçados característicos da formação 
geológica da Serra da Mantiqueira, com altitudes variando entre 1.200 e 2.000 m. (CBH, 
2011). 

Cabe ressaltar que as duas bacias possuem comitês, reconhecidos pela Agencia Nacional 
de Águas (ANA), instituídos nos anos de 2007 e 2008 respectivamente. Para o 
planejamento de gestão do PNI, com relação aos recursos hídricos, é de suma importância 
a preservação da área, pois no Parque estão as nascentes de três dos principais rios destas 
duas grandes bacias hidrográficas brasileiras, que são os rios: Grande, Aiuruoca e Preto. 

2.2.2 - MEIO BIÓTICO 

O Estado de MG possui apenas 10% da Mata Atlântica original e no RJ restam apenas 
19,61%. O Corredor Ecológico da Serra do Mar, no qual o PNI está localizado, soma cerca 
de 4,3 milhões ha em UC. A Região do PNI está no centro da Serra da Mantiqueira e 
abrange cinco municípios que possuem atualmente uma área de aproximadamente 66.000 
ha de remanescentes (Inpe & SOS Mata Atlântica, 2011). Devido a algumas particularidades 
como o clima úmido, o relevo e a rede hidrográfica, a vegetação local apresenta florestas 
úmidas variando de acordo com a altitude como Floresta Ombrófila Densa Alto-Montana 
(acima de 1.500 m); Floresta Ombrófila Densa Montana; Floresta Ombrófila Mista Montana 
(cerca de 1.200 m), sendo que é possível encontrar a espécie Araucaria angustifolia 
formando verdadeiras florestas de araucária. Acima dos 2.000 m. encontra-se as áreas de 
Refugio Vegetacional (campos de altitude) (Geise et al., 2004) além de regiões de transição 
ecológica.  

Os remanescentes da Região do PNI são importantes fragmentos florestais de Mata 
Atlântica do sudeste brasileiro, com riquezas florestais a serem descobertas nas áreas ainda 
preservadas (Martinelli et al., 1989; Morim 2006; Barbarena et al., 2008). Alguns estudos 
mostram diagnósticos precisos quanto às mudanças da vegetação e seus estratos, efeitos 
causados por influências do clima, do solo, e de ações antrópicas das comunidades 
(Grombone et al., 1990). Ao noroeste da Região do PNI observam-se áreas de tensão 
ecológica, associada a ecossistemas savânicos, contando com a presença de algumas 
espécies da fauna típicas de áreas abertas, como o lobo guará Chrysocyon brachyurus e a 
gralha Cyanocorax cristatellus.  

As florestas da Região servem de abrigo para enorme diversidade de animais, sendo habitat 
de espécies raras, ameaçadas de extinção e de espécies endêmicas da Mata Atlântica e 
ecossistemas associados. Assim como a flora regional, a presença de algumas espécies 
animais  pode ser determinada conforme a gradação altitudinal, concentrando endemismos 
principalmente nas cotas superiores a 2.000 m, nos campos de altitude, são espécies desta 
fauna o sapo-flamenguinho Melanophryniscus moreirae, o beija-flor Stephanoxis lalandi e 
algumas herbáceas epífitas como a Ferneseea itatiaiae, a Piper itatiaianum e a  Lycopodium 
jussiaei. 

Devido às particularidades regionais e o rápido desaparecimento da vegetação e de 
algumas espécies, essa região se tornou importante para a conservação e preservação, 
recebendo nos séculos XIX e XX a visita de diversos naturalistas brasileiros e estrangeiros, 
o que motivou a criação do primeiro Parque Nacional do Brasil na região. A fauna regional 
também atraiu e ainda atrai pesquisadores de diversas partes do mundo. Aproximadamente 
52 cientistas viajantes percorreram o sudeste brasileiro no século XIX e estiveram na região 
do PNI. Alguns dos mais importantes estudiosos da fauna e vegetação estiveram na Serra 
da Mantiqueira: Saint-Hillaire, Barboza Rodriguez, Langsdorff, Warming, Riedel, Sellow, P. 
Occhioni, Aziz Ab'Saber, N.Bernardes, Edgar Kuhlmann, Elio Gouvêa e Gustavo Martinelli, 
dentre outros. 
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Os primeiros estudos na Região do PNI sobre flora ocorreram no início do século XIX e 
foram realizados pelo naturalista francês Auguste de Saint Hilaire que classificou centenas 
de espécies da sua flora. Em "Voyage dans les provinces de Rio de Janeiro et de Minas 
Gerais" Saint-Hilaire, (1830) analisou a riqueza das florestas da região, ressaltando a 
diversidade da floresta. Entre 1894 a 1903, os botânicos Ernesto Vale e Per Dunsen 
popularizaram os estudos de flora da região. Em 1840, o cientista alemão Von Martius, em 
missão zoobotânica, foi responsável pela classificação de centenas de animais e plantas 
brasileiras, publicando a Flora Brasiliensis, o primeiro livro contendo ilustrações da flora 
brasileira com detalhamento das plantas estudadas. Outro naturalista botânico que 
contribuiu com a classificação de espécies da flora foi H. Wawra Ritter von Fernsee, que 
esteve na região em 1879. A partir de 1894, as pesquisas de Ernesto Ule e do botânico 
sueco Pér Karl Hialmar Dusén (1902/1903) publicadas no boletim nº 4 do PNI, deram uma 
contribuição importante, divulgando a Região do PNI no exterior e despertando interesse no 
meio científico para o Brasil com a publicação: “Contribuições para a flora do Itatiaia”. 

Alexander Curt Brade é o autor da obra científica de maior importância da flora regional. Seu 
estudo ocorreu entre os anos de 1913 a 1954 e em seu trabalho é possível encontrar várias 
informações sobre fitofisionomia, lista de espécies e descrição quanto a origem floral, a 
identificação de espécies novas, endêmicas e as consideradas exóticas. (Brade, 1956). Dos 
botânicos brasileiros que também contribuíram para estudos da flora regional destacam-se: 
Firmino de Tamandaré Toledo Jr. (1913), Alberto J. de Sampaio (1927), Paulo Campos 
Porto (1914/1938), G. F. Edmundo Pereira e Eduardo Cunha Melo (1951). A partir da 
década de 1980, pesquisadores como Martinelli & Vaz (1988), Guedes-Bruni (1998) 
realizaram estudos fitossociológicos. Alguns levantamentos florísticos foram realizados por 
Lima & Guedes-Bruni (2004), Condack (2006), Siqueira et.alii,(2007) enquanto Morim 
(2006/2007) se dedicou aos estudos sobre leguminosas. E mais recentemente Barbarena et 
al., (2008), Monteiro & Guimarães (2009) e Ramos et al., (2010) realizaram levantamentos 
vegetacionais. 

Além de estudos vegetacionais a região da Serra da Mantiqueira sempre foi um local de 
interesse de estudos por ornitólogos no passado, e mantém essa característica até os dias 
de hoje (Vasconcelos & D’angelo-Neto, 2009; Vasconcelos & Rodrigues, 2010). A primeira 
referencia científica à fauna foi decorrente de uma excursão em fevereiro de 1894, por 40 
dias de expedição do botânico Ernesto Ule no alto do Itatiaia (Pinto, 1928). Posteriormente 
em 1901, Ernst Hemmendorff e Carlos Moreira realizam uma nova expedição pelos altos da 
Serra, responsáveis pelos aspectos botânicos e faunísticos, respectivamente. 

Em 1903 C. Moreira coletou material zoológico na região e em uma publicação, na época 
foram mencionadas quatro espécies de aves entre outros artrópodes e anfíbios (Moreira, 
1903). Depois de passar alguns dias, durante novembro de 1904, em Itatiaia o Sr. Alípio de 
Miranda Ribeiro examinou o material coletado anteriormente e elaborou uma lista de 62 
espécies de aves, incluindo duas novas para a ciência Synallaxis moreirae e Musciphaga 
obsoleta (Miranda-Ribeiro, 1905), atualmente garrincha-chorona Asthenes moreirae e 
catraca Hemitriccus obsoletus conforme Grantsau (2010) e CBRO (2011). 

Nos anos seguintes, demais expedições continuaram a ocorrer, como as visitas do Sr. 
Hermann Lüderwaldt (em 1906), R. von Ihering e Charles E. Hellmayr (em 1907) e Pedro 
Peixoto Velho (em 1921 e 1922) que em 1923 publicou uma lista com os resultados de 
expedições (Velho, 1923). No ano de 1921, o ornitólogo Ernest G. Holt, do American 
Museum of Natural History, de Nova York, avaliou as variações altitudinais da avifauna local, 
o que se tornou um dos principais estudos publicados da avifauna do Itatiaia, totalizando 
599 espécimes de aves coletadas de 184 espécies (Holt, 1928). Após alguns anos, entre 
1949 e 1951, o Sr. José L. Lima, Hélio Gouveia e outros bons conhecedores da região 
estiveram no local e o resultado da visita foram publicações que culminou após o “Aves do 
Itatiaia”, com registro de 244 espécies (Pinto, 1951, 1954). 
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Mais recentemente, demais estudos foram realizados na região, o ornitólogo Helmut Sick 
descreveu alguns de seus registros no Itatiaia, e publicou em suas obras, observações 
sobre 51 espécies (Sick, 1985, 1997). Ainda sob aspectos de levantamentos e distribuição 
de espécie, Pacheco et al. (1997, 2003) e Vasconcelos & Rodrigues (2010) apresentaram 
novos registros regionais. Pacheco & Parrini (1998) compilaram confirmações de espécies 
até então pouco documentadas no Estado do RJ, e dentre seus registros muitos incluem a 
região do Itatiaia. Outra relevante compilação de registros de espécies endêmicas e 
ameaçadas registraram a ocorrência de mais de 250 espécies de aves, sendo 8 
ameaçadas, 28 quase ameaçadas, 116 endêmicas da Mata Atlântica apresentada em 
Bencke et al. (2006). 

A partir do ano 2000 foram realizados estudos na região com aspectos essencialmente 
ecológicos e comportamentais como análises de comunidades (Maia-Gouvêa et al., 2005) 
interações entre aves e plantas (Canela, 2006; Aximoff & Freitas, 2009), hábitos alimentares 
(Pineschi, 1990; Gripe-Papp et al., 2004; Parrini et al., 2008, 2009), entre outros. Maia-
Gouvêa et al. (2005) acompanharam aves de sub-bosque entre 1984 a 1999, acumulando 
553 capturas em um total de 77 espécies. Canela (2006) caracterizou 32 espécies de 
plantas ornitófilas em uma área de Floresta Ombrófila Densa Montana, além de 16 espécies 
de beija-flores registrados na região. Os resultados encontrados ainda indicam a importância 
da sazonalidade, pois pelo menos metade das espécies ornitófilas está em pico de floração 
durante o período chuvoso.  

Não obstante restem poucos remanescentes florestais (Figura 2-7) a Região do PNI sofre 
com o extrativismo ilegal da Palmeira Juçara (espécie nativa da Mata Atlântica), com 
diversas queimadas ilegais, com a introdução de espécies exóticas como o Pinus, eucalipto 
entre outras ações antrópicas. Esses impactos resultaram em grandes desmatamentos e 
atualmente a vegetação predominante, consiste em matas secundárias, principalmente nas 
florestas de baixa altitude, com ocorrência de espécies como as quaresmeiras Tibouchina 
estrellensis, jacarés Piptadenia communis, embaúbas Cecropia sp, fedegosos Cassia 
multijuga. Nos locais de maior altitude das Florestas Ombrófilas Alto-Montana, observa-se o 
caráter mais primitivo da mata, com árvores que chegam a medir mais de 20 m de altura. 
Destacam-se entre elas o cedro Cedrela sp, o jequitibá Cariniana sp, a peroba 
Aspidosperma sp entre outras.  

Figura 2-7 – Fragmentos da região da Fragária, e remanescentes de vegetação nos vales e topos de 
morros. 

Fotografia: Juliana Bragança, 2011. 
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Durante o workshop Avaliação e Ações Prioritárias para a Conservação da Biodiversidade 
da Mata Atlântica e Campos Sulinos realizado em agosto de 1999, na cidade de Atibaia, SP, 
a Bacia do Rio Paraíba do Sul foi definida como área de extrema importância biológica para 
a ictiofauna, para os invertebrados e as aves. Apesar de sofrer forte influência antrópica, ao 
longo de muitos anos de ocupação, a Região do PNI ainda é capaz de sustentar populações 
de espécies ameaçadas como é o caso do Muriqui Brachyteles arachnoides, e de felinos 
como a suçuarana Puma concolor, graças à manutenção de UC e de Corredores 
Ecológicos, além do próprio PNI. 

Até o momento, para a Região do PNI, foram registradas cerca de 50 mil espécies de 
insetos, mais de 60 espécies de anfíbios, 23 de répteis, mais de 360 espécies de aves e 
quase 80 espécies de mamíferos. Existe ainda, cerca de 160 espécies de peixes registradas 
para o Rio Paraíba do Sul, na porção oriental da Região do PNI, incluindo algumas espécies 
exóticas como o dourado, a tilápia e o tucunaré. Nos cursos d'água da região montanhosa, 
poucas espécies de peixes foram registradas até o momento, provavelmente devido a 
escassez de plâncton em determinadas épocas do ano. 

Um dos primeiros inventários de mamíferos realizados em UC de MG foi no PNI e ocorreu 
em 1905 (Miranda-Ribeiro, 1905). Os inventários de mamíferos na Mata Atlântica indicam a 
presença de 261 espécies de mamíferos, sendo 73 espécies endêmicas e 38 espécies que 
estão ameaçadas de extinção dentre as ameaçadas 25 são endêmicas do bioma.  

Para o RJ, inserido totalmente no bioma Mata Atlântica, foi registrada a ocorrência de 185 
espécies de mamíferos (três endêmicas) distribuídos em 36 famílias. A lista do RJ de 
espécies da fauna ameaçada de extinção apresenta 43 de mamíferos (16,7%) (Bergallo et 
al., 2000). Cerca de 70% das espécies da Mata Atlântica possuem sua ocorrência para MG 
e cerca de 65 são endêmicas do Bioma (Figura 2-8). 

Figura 2-8 – Lobo Guará, espécie ameaçada de extinção e típica de ambientes abertos. Foto 
capturada próximo a localidade de Engenheiro Passos.  

Fotografia: Gustavo Tomzhinski, 2010. 



Plano de Manejo do Parque Nacional do Itatiaia                                                                                 Encarte 2 – Análise Regional 

2-18 
 

Em estudo realizado na Região do PNI Ávila-Pires & Gouvêa (1977) registrou 62 espécies 
de mamíferos, sendo 47 não voadores. Mais recentemente Geise et. alii, (2004) registrou 69 
espécies de mamíferos para a região do maciço de Itatiaia enquanto Machado et al. (2011) 
registrou 17 espécies de mamíferos terrestres na RPPN Alto-Montana na região de Itamonte 
(MG), sendo dois registros bastante importantes o lobo-guará C. brachyurus, espécie 
ameaçada de extinção e o primata C.nigrifrons, classificado como quase ameaçado pena 
IUCN (2010). A grande parte dos estudos da região ocorrem no RJ como Peracchi & 
Albuquerque (1986), Bergallo (1994), Geise (1995), Teixeira & Peracchi (1996), Bergallo, et 
al. (2000); Rocha et al. (2003; 2004; 2005; 2007), Caramaschi (2004), Esbérard & Bergallo 
(2005); Olifiers et al. (2007), Peracchi & Nogueira (2010). Apesar da fragmentação na área, 
ainda é possível encontrar exemplares do muriqui Brachyteles arachnoides, do sagui 
Callithrix aurita, da onça Panthera onca, da suçuarana Puma concolor, do lobo-guará, 
Chrysocyon brachyurus, da preguiça Bradypus tridactylus, da lontra Lontra longicaudis e da 
anta Tapirus terrestris. 

Na Mata Atlântica são conhecidas atualmente 340 espécies de anfíbios, somando-se as 
ordens Anura e Gymnophiona. Os levantamentos para o RJ indicam um total de 166 
espécies de anfíbios e 127 de répteis (Alves et al., 2000). Grande parte da fauna de répteis 
apresenta ampla distribuição geográfica, ocorrendo em outros biomas. No entanto, são 
conhecidas muitas espécies endêmicas da Mata Atlântica. 

Ao analisar a ocorrência de endemismo, grupos filogenéticos inteiros podem ser 
considerados endêmicos à Mata Atlântica, como a Família Brachycephalidae. Observa-se a 
existência que 32 espécies de anfíbios (19,3%), cinco de répteis (4%) endêmicas no RJ 
(Rocha et al., 2003). Existem espécies de anfíbios como Hylodes regius, Hypsiboas 
latistriata que são típicas de ambientes de altitude da Serra de Itatiaia, algumas outras 
espécies como Paratelmatobius lutza e Holoaden bradei, além de endêmicas, estão 
desaparecidas há décadas, e foram indicadas nacionalmente como “Criticamente 
Ameaçadas” (Haddad, 2005). As informações disponíveis sobre a herpetofauna da Região 
ainda são escassas apesar da grande maioria dos estudos realizados na Mata Atlântica de 
MG, contemplar as regiões serranas do Complexo da Mantiqueira (acima de 1.000 m de 
altitude).  Os poucos trabalhos realizados na região foram restritos à listas de espécies 
(Lutz, 1951) e principalmente na descrição de novas espécies do parque e entorno 
(Bokermann, 1967; Peixoto & Cruz, 1992; Targino & Carvalho-e-Silva, 2009; Nascimento, 
2010; Van Sluys & Castro, 2011). Em 2004, Sendas & Araujo realizaram um inventário 
preliminar para o PNI reunindo dados do Museu Nacional do Rio de Janeiro e Rudolf Barth & 
Bertha Lutz (1957) totalizando em 51 espécies de répteis. 

A Região do PNI é considerada uma área prioritária de extrema importância biológica 
pertencente a Serra da Mantiqueira (MMA, 2000) e uma área “Importante para Conservação 
de Aves” (Important Bird Areas – IBA) por apresentar alta riqueza de espécies endêmicas e 
ameaçadas de extinção (Bencke et al., 2006). Diversos estudos ambientais analisam e 
contemplam a Mata Atlântica como um dos pontos de hotspots, devido à riqueza de 
espécies e ao endemismo relacionado ao complexo faunístico (Lynch, 1979; Kynzey, 1982; 
Prance 1982; Cracraft, 1985; Amorim et al.,1996; Biodiversitas, 1996; Birdlife Internacional, 
2000; Rocha et al., 2003). 

A fauna da Região é muito dependente do PNI, essa é a melhor caracterização que pode 
ser feita quando se avalia a fauna existente nos limites da UC. Na Região a transformação 
de mata original em áreas para pastagem e/ou agricultura de subsistência é a regra geral 
tornando comum a mudança da fisionomia local. É fácil observar a indisponibilidade de 
ambientes próprios para o estabelecimento de espécies florestais ou associadas à mata. 
Somente nas áreas de maior altitude ou nos vales ainda é possível encontrar cobertura 
florestal e uma fauna nativa residual.  

Com aproximadamente 7% (Myers, 2000, Inpe e SOS Mata Atlântica, 2011) de sua 



Plano de Manejo do Parque Nacional do Itatiaia                                                                                 Encarte 2 – Análise Regional 

2-19 
 

extensão original, a preservação dos remanescentes florestais da Mata Atlântica localizados 
principalmente em áreas de difícil acesso, como a Serra do Mar e a Serra da Mantiqueira, 
no sudeste do Brasil, vem garantindo a contenção de encostas, propiciando oportunidades 
para desfrute de exuberantes paisagens e servindo de abrigo para várias populações. A 
região é fundamental para a conservação de parte da biodiversidade brasileira, inclusive de 
espécies endêmicas do bioma.   

2.3 - ASPECTOS CULTURAIS E HISTÓRICOS  

2.3.1 - AS ORIGENS DA OCUPAÇÃO DE ENTORNO DO PARQUE NACIONAL DO ITATIAIA 

2.3.1.1 - História da Ocupação 

Os primeiros grupos humanos a ocupar a Região do PNI pertenciam à etnia dos índios Puri, 
também conhecidos como Timburibá – nome de uma árvore que simbolizava o bem e a paz. 
Pelo menos durante algumas centenas de anos antes de 1500, eles viveram nas altitudes 
mais baixas do vale do Rio Paraíba do Sul. Existiam grandes concentrações deles em 
aldeias localizadas onde estão as atuais cidades de Lorena e Queluz, em SP, e Resende 
(fundada no local onde se encontrava a aldeia Puri que era conhecida por “Vila da Fumaça” 
– motivo pelo qual alguns moradores ainda chamam a região de Aldeia), no RJ. A Serra da 
Mantiqueira começou a ser explorada pelos portugueses e seus descendentes já a partir de 
fins do século XVI, quando se iniciou o movimento das entradas e bandeiras. Para SP 
seguia uma trilha bandeirante, que acompanhava o vale do Rio Paraíba do Sul, em direção 
ao norte, bordejando as franjas da Mantiqueira. Os bandeirantes andavam a procura de 
riquezas minerais (ouro, prata ou pedras preciosas), que acreditavam poder encontrar nas 
imponentes montanhas. Com a frustração da ausência de minerais preciosos, a trilha foi 
usada, sobretudo, para transportar escravos indígenas aprisionados pelos paulistas no sul e 
vendidos em outras regiões (Drummond, 1997). 

Quando foram descobertas as jazidas das Minas Gerais, em fins do século XVII, a região de 
Itatiaia capitalizou sua condição de ponto de passagem para o interior da colônia. Ela estava 
entre as principais regiões mineradoras e os portos de Parati e Angra dos Reis. O maciço do 
Itatiaia ficava entre o caminho novo e o caminho velho, já no início da longa Estrada Real 
(ER), que conduzia de Parati (caminho velho) ou Porto Estrela (caminho novo) até a 
longínqua Diamantina (Drummond, 1997; Teixeira & Linsker, 2007). 

Parcela significativa da Serra de Itatiaia foi doada a Garcia Rodrigues Paes Leme, em 1715, 
como uma enorme sesmaria. No entanto, a ocupação permanente só começou em 1744, 
quando a expedição de Simão da Cunha Gago partiu de Aiuruoca – fundada, em 1705, pelo 
bandeirante paulista, oriundo de Taubaté, João Siqueira Afonso, nas margens da lagoa 
denominada pelos Puri de Ajuruoca, casa dos papagaios - em busca de novas minas de 
ouro nas partes mais altas da Serra da Mantiqueira. Novamente, a expectativa de encontrar 
ouro não se confirmou. A expedição acabou abrindo uma trilha usada por tropas de burros 
que atravessavam a Serra e estabelecendo um ponto de parada e repouso no fundo do 
vale, o povoado de Nossa Senhora do Campo Alegre da Paraíba Nova, próximo da atual 
cidade de Resende (Drummond, 1997; Teixeira & Linsker, 2007).  

Resende nasceu, portanto, como um dos vários pontos de parada e apoio das tropas de 
burros que passavam pela Mantiqueira. Já em 1747, o povoado de Nossa Senhora do 
Campo Alegre da Paraíba Nova exibia uma capela, marco arquitetônico e espiritual com que 
os portugueses invariavelmente assinalavam a sua intenção de estabelecimento 
permanente. O movimento comercial gerado pelo tráfico intenso para o distrito mineiro logo 
deu condições para que o povoado fosse elevado à condição de freguesia, em 1757. A 
cidade de Itatiaia também surgiu a partir do movimento de exploradores que cruzavam a 
Serra da Mantiqueira. Em meados do século XVIII, era apenas um arranchamento de 
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tropeiros, que mantinham pequenas roças de subsistência (Drummond, 1997; Teixeira & 
Linsker, 2007). Vale lembrar que o Município de Itatiaia foi desmembrado de Resende 
apenas em 1988 (por intermédio da Lei nº. 1330, de 6 de julho de 1988). Portanto, ao 
analisar a ocupação humana na Região do PNI, as áreas dos atuais municípios de Resende 
e Itatiaia serão consideradas conjuntamente.  

Com a chegada do colonizador de origem europeia e os primeiros movimentos de ocupação 
permanente, os nativos Puri foram rapidamente escravizados, dispersados ou fugiram da 
região. Poucos sobreviveram à perseguição dos brancos. O declínio geral da mineração, em 
torno de 1780, fez da região de Resende e Itatiaia, uma opção conveniente para ex-donos e 
ex-operadores de minas interessados em investir em fazendas. Já em 1780, algumas 
mudas de café tinham sido introduzidas experimentalmente, oriundas de Parati. Em 1802, 
havia cafezais suficientemente importantes para serem citados em contratos comerciais e 
de arrendamento, inventários e testamentos. Resende esteve na vanguarda da cafeicultura 
do Vale do Paraíba, pois consiste em área pioneira dos grandes cafezais brasileiros, as 
primeiras grandes fazendas datam de 1780 (Drummond, 1997). 

O povoado de Nossa Senhora do Campo Alegre da Paraíba Nova foi o primeiro da região da 
Mantiqueira a alcançar o status de vila, o que ocorreu em 1801, quando o nome de Resende 
foi oficializado. Estava se consolidando como vanguarda do café e da escravidão negra no 
Vale do Paraíba. Em 1822, o naturalista francês Auguste de Saint-Hilaire se impressionou 
com algumas grandes fazendas de café nas encostas da Mantiqueira próximas de Resende, 
algumas com mais de cem mil pés. A grande produção de café fez a prosperidade de 
Resende, que em 1848 ascendeu à condição de cidade. No ano de 1852, quando a 
cafeicultura local estava no pico, a população atingiu o número de 34.500 habitantes, dos 
quais 10.300 eram escravos, o que atesta a importância da escravidão negra para a 
economia local (Drummond, 1997). 

O povoado de Campo Belo, que deu origem à cidade de Itatiaia, foi fundado oficialmente em 
1832. No início, tropeiros da região sul do Brasil começaram a trazer suas mulas para atuar 
no transporte do café para os portos de Angra dos Reis e Parati. Com o crescimento da 
economia cafeeira na região, famílias provenientes de MG começaram a chegar a Campo 
Belo para o estabelecimento de fazendas de café. Já no ano de 1860, quando a 
prosperidade da cafeicultura começava a declinar no Vale do Paraíba, a fazenda Valparaíso, 
de propriedade de Joaquim Gomes Jardim, produziu sozinha mais de 8.500 arrobas de café 
para a exportação (Drummond, 1997; Teixeira & Linsker, 2007). 

O breve ciclo de crescimento e crise da economia cafeeira na região de Resende pode ser 
expresso em cifras e datas. Em 1842, cerca de 400 fazendas produziram 200 mil arrobas de 
café. O pico ocorreu em 1852, quando 413 fazendas produziram 800 mil arrobas. Já em 
1860, o mesmo número de fazendas produziu apenas 200 mil arrobas, retrocedendo ao 
nível de 1842. Em Campo Belo, que era distrito de Resende, havia pelo menos 40 fazendas 
– cerca de 10% do total – produtoras de café em 1850. Partes de algumas dessas fazendas 
compõem o que é hoje o PNI, especialmente na região de menor altitude. Depois de uma 
breve recuperação na década de 1860, o declínio do café em Resende tornou-se 
irreversível. Por volta de 1890, o café começou a ser substituído pelo leite. Os fazendeiros 
locais começaram a erradicar as suas plantações e a converter as suas terras em 
pastagens, para enviar laticínios e animais de corte para o RJ e outras localidades ao longo 
da estrada de ferro Dom Pedro II. Além disso, vale notar que Resende se notabilizou, a 
partir de meados do século XIX, pela produção de mandioca, arroz, feijão e milho em escala 
razoavelmente maior do que outras áreas monocultoras de café do Vale do Paraíba 
(Drummond, 1997; Corrêa, 2003). 

As fazendas de café de Resende eram, em geral, menores do que as do eixo Valença-
Vassouras, outra área de vanguarda do café no Vale do Paraíba, localizada a cerca de 100 
km rio abaixo. Como os fazendeiros de Resende eram mais modestos que os de Valença e 
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Vassouras, eles tiveram maior dificuldade quando os preços dos escravos dispararam em 
razão do combate mais eficaz do governo central ao tráfico internacional. Isso aconteceu 
justamente quando os solos desgastados de Resende não mais conseguiam sustentar a 
produção de café. Entre 1850 e 1875, os preços de escravos subiram cerca 150%, e ainda 
continuaram a subir depois disso. Os cafeicultores de Resende tiveram de empregar 
escravos alugados ou trabalhadores livres para manter suas decadentes plantações, que 
sofriam pela escassez de mão de obra, principalmente para capina e colheita (Drummond, 
1997).  

Os cafezais de Resende sofreram também, em meados da década de 1850, com os 
ataques da “mariposa branca”, justamente quando a mão de obra começava a encarecer e 
os solos declinavam. Os insetos adultos depositavam seus ovos nas folhas da Coffea 
arábica, consumidas depois pelas larvas em fase de crescimento. Com a devastação das 
florestas, a “mariposa branca” se adaptou à ecologia simplificada da monocultura para a 
realização do seu ciclo reprodutivo. Os arbustos de Coffea arábica até sobreviviam à 
destruição das suas folhas, mas só davam flores e frutos no ano seguinte. Em 1856, a 
disseminação da “mariposa branca” quase zerou a produção cafeeira de Resende, que caiu 
90% em relação à safra recorde de 1852. Muitos cafeicultores foram à falência. Houve uma 
ligeira recuperação na década de 1860, mas depois, independentemente de doenças ou 
pragas, a decadência dos cafezais se tornou inexorável (Drummond, 1997). 

No final do século XIX, a decadência da cafeicultura no Vale do Paraíba estava consumada. 
Já em 1874, uma grande parcela da produção do café de Resende não foi colhida por falta 
de mão de obra, o que era comum em áreas cafeicultoras decadentes do RJ. Em 1886, o 
café de Resende ainda exibia excelente qualidade, mas a parcela produtiva dos cafezais, a 
produtividade e a quantidade total encolhiam sem parar. Muitos cafeicultores seguiram 
adiante em busca de áreas virgens apropriadas para novas fazendas de café e ocuparam o 
Planalto Noroeste de SP (mais conhecido como “Oeste Paulista”). Ao se estabelecerem em 
locais tão distantes como Ribeirão Preto, os cafeicultores levavam suas famílias, capitais, 
equipamentos e trabalhadores qualificados. Depois da abolição da escravidão, em 1888, 
mesmo ex-escravos de Resende se dirigiam para as novas fazendas em busca de emprego 
(Drummond, 1997). 

Drummond (1997) oferece um quadro da prosperidade de Resende e do que representou a 
decadência das plantações de café para a região: 

“O caráter nômade da cafeicultura fluminense fez de Resende uma área de 
recursos naturais exauridos e uma comunidade socialmente estagnada. O 
mesmo ocorreu com dezenas de outras localidades do RJ. A queda foi 
dramática. Na década de 1860, era a cidade ‘mais importante’ de todo o Vale do 
Paraíba fluminense, região por sua vez sede da prosperidade regional e 
nacional. Era provavelmente a terceira cidade mais populosa e mais rica da 
então província do RJ, depois de Rio e Campos. Resende tinha vários jornais 
diários e semanais, importantes festas religiosas, um teatro, uma Loja Maçônica, 
boas escolas, comércio florescente, uma pista de cavalos de corrida e acesso 
relativamente fácil ao litoral. Mais tarde, Resende teve ainda a primeira sala de 
projeção cinematográfica registrada no interior do Brasil (pp. 159-160). 

Nas décadas seguintes, muitas famílias estabelecidas se mudaram, estagnaram 
ou faliram. Comerciantes e profissionais liberais abandonaram a cidade. 
Grandes fazendas foram abandonadas. Em 1874, de acordo com um 
levantamento local, apena 324 km² de Resende eram classificados como “sob 
cultivo agrícola”, enquanto 920 km² estavam sob capoeiras ou ociosos. Apenas 
65 km², todos nas encostas mais altas da Mantiqueira, eram considerados 
‘virgens’. No tardio ano de 1899, um técnico agrícola foi contratado pela 
Associação de Fazendeiros de Resende para avaliar as perspectivas agrícolas 
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locais. No seu relatório, o técnico afirmou o óbvio, com o mérito de evitar 
rodeios: disse que Resende estava ‘arruinada’ para a produção de café. O seu 
diagnóstico valeria para quase qualquer região fluminense depois de três 
décadas de agricultura. Como muitas outras localidades vizinhas, Resende 
ingressava no século XX sem ilusões quanto ao futuro da sua agricultura 
comercial” (p.160). 

Em 1891, o Barão de Bananal fundou a Companhia Centros Pastoris do Brasil, uma 
cooperativa que visava agrupar a produção leiteira do Vale do Paraíba e que, em 1905, 
empregava mais de 200 funcionários. Campo Belo abrigou o primeiro exportador de 
manteiga e o segundo de leite de todo o RJ. Já em 1906, a região de Resende produzia 
significativos 33% do leite do Estado do Rio. Dobrando-se ao drástico empobrecimento de 
seus solos, Resende aproveitou-se do seu contato ferroviário com vários mercados 
consumidores do RJ e SP e fez dos seus antigos cafezais pastos de baixa qualidade. Mas, 
foram as terras abandonadas ou não desmatadas na base da Mantiqueira, com suas 
capoeiras e florestas nativas, que deram a base territorial e ecológica do futuro PNI 
(Drummond, 1997; Teixeira & Linsker, 2007). 

Os impactos da presença humana nas terras do futuro PNI ou próximas a ele, no entanto, 
ainda não chegara ao fim. Um projeto de colonização, relativamente tardio, de 
responsabilidade do Governo Federal, dirigiu o curso do uso e ocupação das terras da 
Região do atual PNI. Entre 1908 e 1918, os Núcleos Coloniais de Itatiaia e Visconde de 
Mauá atraíram algumas centenas de famílias de imigrantes estrangeiros – suíços, alemães, 
austríacos, italianos, russos, poloneses, húngaros, franceses, espanhóis e portugueses - 
para desenvolver “culturas de pequena escala” exatamente nas íngremes encostas da 
Mantiqueira, onde se concentravam as poucas terras “virgens” da região de Resende. 
Atraídos pelas doações de terras e especialmente pelo clima similar ao de suas terras 
nativas, os colonos foram estimulados por técnicos governamentais a desmatar 
extensamente as encostas entre as altitudes de 700 e 1.200 m, onde muitas florestas 
nativas tinham sido poupadas pela cafeicultura, devido aos terrenos acidentados e às 
geadas frequentes. Com base em relatórios, datados de 1888 e 1890, feitos a partir das 
cartas escritas pelo explorador português José Palmella, o governo adquiriu as terras do 
comendador Henrique Irineu Evangelista de Souza. Os relatórios, que chegaram às mãos 
do Presidente Afonso Pena, em 1907, davam conta de que as áreas do Alto Vale do Rio 
Preto apresentavam uma grande semelhança com os “Alpes Europeus”, com características 
que as tornavam supostamente idênticas às terras de clima temperado da Europa 
(Drummond, 1997; Whately e Lanfredi, 2001; Costa, 2010). Marcos Sá Corrêa (2003) 
resume a aquisição das terras e a implementação das colônias pelo governo brasileiro da 
seguinte forma: 

“O comendador era filho de Mauá, o visconde que construiu como primeiro 
industrial da corte de Pedro II uma das maiores fortunas do mundo na segunda 
metade do século XIX. As seis fazendas no Vale do Paraíba – Queijaria, Central, 
Taquaral, Invernada, Benfica e Mont-Serrat – abraçavam a Serra por todos os 
lados. Suas cercas demarcavam 48.000 ha, espaço de sobra para um parque e 
meio. O dono ofereceu-as por 400 contos de réis. O Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento (MAPA) arrematou-as em 1908 por 137 contos de 
réis. Teria feito um grande negócio se não passasse imediatamente a partilhar o 
latifúndio, vendendo retalhos a imigrantes europeus, supostamente habilitados, 
pela origem alpina, a tirar leite de pedra. Estes foram encarregados de aclimatar 
macieiras, pereiras e outras árvores frutíferas de latitudes temperadas nas 
encostas altas e frias da Mantiqueira” (p. 42). 

O projeto de colonização fracassou, mas muitos imigrantes mantiveram a propriedade dos 
seus lotes. Uma boa parte deles, na colônia do Itatiaia, foi comprada pelo Governo Federal 
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depois de 1918, por sugestão do botânico Alberto Loefgren, um dos proponentes originais 
do PNI. Alguns desses lotes existem até hoje como propriedades privadas dentro do 
Parque. A iniciativa do Governo Federal de estabelecer as duas colônias de pequenos 
proprietários livres acabou por ampliar os danos ao ambiente local, atingindo áreas até 
então pouco ou nada alteradas. Vale lembrar, no entanto, que plantações de café, em uns 
poucos pontos marginais do lado mineiro do PNI, alcançaram altitudes frequentemente 
sujeitas a geadas e provocaram o desmatamento antes mesmo das colônias de imigrantes 
europeus (Dean, 1996; Drummond, 1997; Corrêa, 2003). 

A visitação e o lazer propriamente turístico na Região também precederam a criação do PNI. 
Dois exemplos ilustres desse tipo de visitação foram o diplomata e poeta Vinícius de Moraes 
e o pintor Alberto da Veiga Guignard. Ambos se hospedavam no Hotel Repouso Itatiaia - 
atualmente rebatizado como Hotel Donati – o mais antigo da região, inaugurado, em 1931, 
pelo imigrante alemão Robert Donati. Desde o início dos anos 1930, tanto Vinícius como 
Guignard passaram temporadas, bastante longas, no Itatiaia (Corrêa, 2003; Teixeira & 
Linsker, 2007). Donati era pianista, viajado e falava várias línguas. Em uma carta, escrita 
durante uma de suas estadias no Repouso Itatiaia, entre 1932 e 1936, antes ainda de se 
tornar diplomata, Vinícius de Moraes assim descreve o hotel e o seu dono: 

“Consta de um vasto jardim, bem tratado, com a casa ao centro. Lindas árvores, 
uma boa piscina, bons cavalos, boa e abundante comida germano-brasileira. O 
Donati, proprietário, é um alemão cosmopolita, isto é, primeiro nome inglês 
(Robert), sobrenome italiano, pronúncia francesa, morou longo tempo na 
Inglaterra, conhece toda a Europa e considera-se brasileiro. Gosta de bridge. E 
ainda por cima era “apreciador da boa música, dono de “uma discoteca que é 
uma maravilha” (Vinícius de Moraes citado por Corrêa, 2003, p.76). 

Guignard deixou uma herança cultural importante para o PNI no Repouso Itatiaia. Em seus 
demorados períodos de hospedagem, Guignard, que já se tornara amigo de Donati, e 
desprovido de dinheiro para pagar as estadias, retribuía a hospitalidade ilustrando os 
cardápios do hotel, mas também com pinturas mais duráveis em telas, portas, batentes e 
janelas. Ficou no atual Hotel Donati um patrimônio que retrata um bom bocado da história 
de Itatiaia, que permite inclusive compreender a mudança da paisagem - hoje mais 
florestada na parte baixa do Parque do que no passado (Corrêa, 2003; Teixeira & Linsker, 
2007). 

Situada entre as populosas zonas metropolitanas das cidades do Rio de Janeiro, São Paulo 
e Belo Horizonte, a área em que o primeiro Parque Nacional (PN) brasileiro foi criado já 
possuía, em 1937, todos os requisitos para tanto. Fauna e flora exuberante, com espécies 
endêmicas e raras, paisagens sublimes e belíssimas, realização de pesquisas científicas, 
visitação com fins de apreciação estética, prática de caminhadas e montanhismo, 
recuperação da saúde física e mental, espairecimento da alma ou puro e simples lazer. 

2.3.2 - PATRIMÔNIO CULTURAL E AMBIENTAL 

Circunstâncias históricas da ocupação, as origens e as interações dos grupos que passaram 
e/ou se estabeleceram onde atualmente são os municípios da Região do PNI, 
proporcionaram a constituição de patrimônios culturais particulares. Esse conjunto cultural 
se manifesta por meio das edificações e dos bens imateriais como, artesanato e costumes 
que retratam uma herança de várias gerações e as características que vão sendo 
agregadas no decorrer da história das populações locais. Desse modo, passa-se a 
apresentar um pouco das expressões que mostram a cultura e a história além do patrimônio 
ambiental relevante para os cinco municípios que compõem a Região. A seguir, estão 
representados os principais patrimônios históricos da Região do PNI, conforme Município de 
ocorrência. 
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2.3.2.1 - Minas Gerais 

A. Município de Alagoa  

 Igreja Nossa Senhora do Rosário 

A igreja se localiza no centro da cidade (Figura 2-9), em frente à Praça Manoel Mendes de 
Carvalho, próximo ao prédio sede da Prefeitura Municipal. A praça constitui um dos 
principais pontos do núcleo urbano, no encontro entre a Rua Cap. Manoel Borges Pinto e a 
Rua José Pinto Ribeiro, que juntas delimitam a área ocupada pelas primeiras edificações.  

A primitiva Capela de Nossa Senhora do Rosário foi construída em 1730 pelos jesuítas quer 
procuravam evangelizar a população. Consta nos arquivos eclesiásticos da Comarca de 
Campanha que índios, escravos e mestiços participaram da edificação e manutenção dessa 
obra. Atualmente a Igreja Matriz da cidade de Alagoa, é considerada a referência histórica 
mais antiga do Município. Apesar de existirem registros de três demolições, na qual a última 
modificou o estilo arquitetônico de colonial para contemporâneo. 

Figura 2-9 – Vista frontal da Igreja Nossa Senhora do Rosário – Alagoa (MG). 

 
Fonte: www.site.er.org.br 

 Igreja de Nossa Senhora da Conceição (Igreja de Nhá Chica) 

A Igreja de Nossa Senhora da Conceição, mais conhecida como Igreja de Nhá Chica, 
localiza-se fora do perímetro urbano, em bairro residencial ainda sem pavimentação das 
vias de trânsito. Teve sua construção iniciada em 1962, sendo erguida aos poucos com 
doações arrecadadas durante a festa dedicada a religiosa Francisca Paula de Jesus2 - a 
“Nhá Chica”. Em 2005, a igreja Nossa Senhora do Rosário assumiu a igreja Nhá Chica, 
celebrando uma vez a cada mês uma missa na Igreja, Figura 2-10. 

 

 
                                                 

2 Descendente de escravos e nascida em São João del Rei, no início do século XIX, era fervrosa devota de Nossa Senhora da 
Conceição. Tem processo de beatificação e canonização em trâmite no Vaticano. 
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Figura 2-10 – Vista frontal da Igreja de Nossa Senhora da Conceição mais conhecida como Igreja de 
Nhá Chica – Alagoa (MG). A igreja foi fundada por Nhá Chica na cidade de Baependi. 

 
Fonte: www.site.er.org.br 

 Praça Nhá Chica 

Localizada em frente a Igreja de Nhá Chica (Figura 2-11), é o local de realização dos nove 
dias de festa de Nhá Chica e da Festa de São João.  

A festa mais importante do Município é a festa da Nhá Chica. Celebrada há 46 anos, entre 
os dias 5 e 14 de junho, a festa reúne mais de duas mil pessoas que, além das missas e 
novenas, usufruem de danças, bebidas, comidas típicas, queima de fogos, leilões e 
prendas. Após nove dias de novena, acende-se uma fogueira de 14 m.  

Figura 2-11 – Praça Nha Chica, localizada no centro de Alagoa (MG). Ao centro, a fonte de água da 
praça e ao fundo se vê a paisagem das Serras de Alagoa.– Alagoa (MG). 

 
Fonte: www.site.er.org.br  
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 Pico da Mitra do Bispo 

Situado no Município de Alagoa próximo a outras cidades conhecidas do sul de Minas como 
Airuoca e Itamonte, o Morro da Mitra do Bispo possui 2.195 m e está inserido no Parque 
Estadual da Serra do Papagaio. A partir do pico (Figura 2-12), é possível identificar ao norte 
a crista do Pico do Papagaio e mais perto a Pedra da Campina quase tão alta quanto a 
Mitra. A leste o terreno é mais baixo sendo possível visualizar a Serra do Paiol. Ao Sul há a 
Pedra Selada em Mauá e o maciço do Itatiaia, mais ao fundo está a crista da Bocaina, do 
Charco e o Garrafão. A cidade de Alagoa fica a leste, onde é se vê ao fundo o pico do 
Garrafão.  

Figura 2-12 – Pico da Mitra do Bispo, localizado no Município de Alagoa no Estado de Minas Gerais. 
Pico bastante procurado para práticas de atividades de montanhismo e escalada. O Pico possui 
2.195 m de altitude, sendo o oitavo mais alto do Brasil. 

 
Fonte: www.site.er.org.br  

 Corredeiras da Mineração 

Localizada a 4 km da estrada Alagoa – Aiurouca (Figura 2-13) e utilizada atualmente para 
prática de bóia cross foi local da antiga mineração do Barão de Cocais, é berço de 
corredeiras irresistíveis e é considerada de baixo nível de dificuldades (Alagoamg, 2012). 

Figura 2-13 – Corredeiras da Mineração – Alagoa (MG). As corredeiras estão entres os principais 
atrativos da cidade de Alagoas localizada na Serra da Mantiqueira. 

 
Fonte: www.site.er.org.br 
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 Cachoeira do Zé Pena 

A Cachoeira do Zé Pena (Figura 2-14) forma várias piscinas naturais e possui um 
escorregador natural, local visitado por turistas e de uso gratuito. Localizada na estrada 
Alagoa - Condado no km 7, Bairro Condado. O nível de dificuldade para atividades de lazer 
na cachoeira é considerado baixo. 

Figura 2-14 – Cachoeira do Zé Pena – Alagoa (MG). Para chegar na cachoeira partindo de Alagoa, 
são 20 minutos de carro ou 50 minutos a pé, caminhando em estrada de terra. 

 
Fonte: www.site.er.org.br 

 Túnel Garrafão  

Localizado próximo à comunidade do Engenho, foi construído pelos escravos, a mando dos 
Bandeirantes, para desviar as águas do Rio do Charco para lavar ouro e pedras preciosas 
extraídas na época, como mostra a Figura 2-15.  

Figura 2-15 – Túnel Garrafão – Alagoa (MG). Antigo túnel escavado na rocha com aproximadamente 
500 metros de extensão feito por escravos no século XVII. 

 
Fonte: www.site.er.org.br 
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B. Município de Bocaina de Minas  

 Igreja de Nossa Senhora do Rosário 

A Igreja de Nossa Senhora do Rosário (Figura 2-16) foi construída provavelmente em 1862, 
e reformada em 1966. A fachada é lisa, com duas torres laterais. O interior da igreja possui 
ornamentação simples, com coro cercado por balaustrada de madeira trabalhada. No nicho 
central encontra-se a imagem de Nossa Senhora do Rosário ladeada por dois nichos 
menores com as imagens de São José, o Menino Jesus e a imagem de Cristo Rei. 

Figura 2-16 – Igreja de Nossa Senhora do Rosário – Bocaina de Minas (MG). O frontão da edificação 
é triangular, com óculo, relógio ao centro e janelas na altura do coro. 

 
Fonte: www.panoramico.com 

 Cachoeira Barra das Antas  

A Cachoeira Barra das Antas possui quatro quedas de aproximadamente 2 m de altura. Um 
dos poções é bastante profundo e largo, porém perigoso para a prática de natação.  O local 
é bastante pedregoso, de onde, inclusive, pode-se ficar apreciando a paisagem. É cercado 
de mata fechada com acesso por trilha ao poço.  A água tem a temperatura bastante fria, 
sendo transparente e límpida. É permitida a visitação. 

 Cachoeira da Prata  

A Cachoeira da Prata tem aproximadamente 20 m de altura. Forma um grande poço de mais 
ou menos dois metros de profundidade, propício para a natação. A água apresenta uma 
temperatura bastante fria, sendo límpida e transparente. O local é bastante pedregoso às 
margens do poço, seguido de vegetação rasteira e após a mata fechada.  

 Cachoeira do Alcantilado  

A Cachoeira do Alcantilado é formada por sete quedas d’água que variam de um a 3 m de 
altura. Elas formam duchas e no final um grande poço, raso nas beiradas e fundo no meio. A 
água é transparente e gelada. Há possibilidade de natação. 
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 Cachoeira do Escorrega  

A Cachoeira do Escorrega fica no Rio Preto, que divide os estados de MG e RJ. O acesso 
só é possível pelo lado do RJ. O Rio desce sobre uma grande formação rochosa, de 
aproximadamente 40 m de extensão, semelhante a um escorregador. A cachoeira esta no 
interior do PNI, próxima a comunidade do Maromba.  

Devido à proximidade de comunidades limítrofes ao PNI, a cachoeira apresenta uso 
conflitante, pois no momento ainda não é possível ordenar a entrada de visitantes e 
moradores da comunidade à cachoeira. Isto só será possível com a instalação de um portal 
de controle e de um centro de visitantes, previsto como medida mitigadora da Estrada-
Parque Capelinha-Mauá. 

 Cachoeira do Rio Grande  

A Cachoeira é formada por várias quedas menores, caindo de um grande bloco de pedra 
com aproximadamente 10 m de altura. As quedas variam de dois a cinco metros de altura, 
formando duchas. Na época de chuva a pedra fica encoberta pelas águas. Há possibilidade 
de natação no poço que se forma abaixo da queda, com profundidade que vai até um metro. 
A água é gelada, límpida e transparente. 

 Cachoeira Santa Clara  

A Cachoeira de Santa Clara tem o mesmo nome do Rio onde ela ocorre. É uma queda de 
aproximadamente 40 m de altura por 15 de largura que desce sobre uma grande rocha, com 
alguns degraus, dividindo-se em duas partes ate chegar ao poço. A água cai no poço em 
forma de ducha. A água apesar de escura é límpida e muito fria. O local é cercado por mata 
fechada exceto na clareira que dá acesso ao poço, que possui vegetação rala, com árvores 
de grande porte.  

C. Município de Itamonte  

Itamonte é um Município com importância histórica decorrente das incursões dos paulistas 
que saíram do litoral para explorar ouro nas minas (Figura 2-17). Boa parte das construções 
dessa época não existem mais. Possui várias belezas naturais, com muitas e belas 
cachoeiras. Tem boa estrutura de hotéis, pousadas e restaurantes.  

Figura 2-17 – Fotografia aérea da Praça da Matriz (A) e Sede Municipal de Itamonte (B) – Itamonte 
(MG). 

Fonte: www.lugusconsultoria.com.br.                                                                      Fonte: www.explorevale.com.br. 

Além de servir de base para a visitação da parte alta do PNI, Itamonte está localizada bem 
próxima ao Parque Estadual da Serra do Papagaio, como mostra a Figura 2-18.  

A B 
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Figura 2-18 – Paisagens do Parque Estadual Serra do Papagaio – Itamonte (MG) 

Fonte: www.itamonte.mg.gov.br. 

 Casarão Engenho de Serra 

Está localizado na base da Pedra do Picu, no Engenho da Serra, situado em um vale 
(Figura 2-19). Lugar onde, em um velho hotel, se hospedou Dom Pedro II antes de dar 
continuidade às suas viagens ao sul de Minas e onde a Princesa Isabel em uma de suas 
visitas ao Circuito das Águas passou a noite. Sua natureza, seu clima, o mel e os doces da 
região são aspectos que o diferenciam como atrativo. 

Figura 2-19 – Casarão Engenho da Serra – Itamonte (MG). O casarão serviu de pouso para a família 
imperial. Está em processo de tombamento. 

 
Fonte: www.turismo.itamonte.mg.gov.br. 

 Capela São Francisco de Assis  

Sua construção foi ordenada pela Princesa Isabel (Figura 2-20). O sino foi uma doação da 
princesa e o quadro da Santa Ceia autografado foi uma lembrança deixada por sua alteza e 
pelo Conde D’Eu quando assistiram à missa na capela. 

B 
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Figura 2-20 – Fotografia A: Capela São Francisco de Assis. Fotografia B – Interior da Capela São 
Francisco de Assis – Itamonte (MG). 

Disponível em:  www.turismo.itamonte.mg.gov.br. 

 Usina dos Bragas 

Localizada próximo a sede municipal, a Usina (Figura 2-21) foi construída similar ao modo 
suíço-alemão. A barragem hidrelétrica presentemente encontra-se desativada. 

Figura 2-21 – Usina dos Bragas – Itamonte (MG).  

  
Disponível em: www.turismo.itamonte.mg.gov.br   

 Cachoeira da Fragária 

Com quase 100 m de altura a Cachoeira (Figura 2-22) se destaca pela beleza de sua queda 
d’água. Imponente entre florestas de araucárias, e despencando de uma enorme pedra, as 
águas deslizam por um majestoso cânion. Para ser alcançada, é necessário um trekking de 
30 min. 

 

 

 

 

 

A B 

A 
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Figura 2-22 – Cachoeira da Fragária – Itamonte (MG). A cachoeira está localizada a 33 km de 
Itamonte e fica em uma altitude de 1.350 m. 

 
Fotografia: David Mendes Roberto, 2011. 

2.3.2.2 - Rio de Janeiro 

A. Município de Itatiaia  

Itatiaia foi um Município muito importante no ciclo do café, no entanto, boa parte da 
arquitetura associada a essa história não foi preservada. Atualmente existem alguns 
registros como a capela do Nosso Senhor dos Passos (Figura 2-23) e a Chácara Pequenina, 
localizadas na Rua São José. Nessa rua ainda encontram-se, ao final, a Praça Mariana da 
Rocha Leão e também a Igreja Matriz de São José e do Paço Municipal Campo Belo, sede 
do governo municipal. Nesse “eixo histórico” encontra-se também a antiga usina de leite, 
atual sede do poder Judiciário, mais recente, mas na faixa dos cem anos. 

 Capela do Nosso Senhor dos Passos 

Foi construída por escravos e está abandonada há 70 anos. Foi tombada pelo RJ como 
patrimônio histórico cultural.  

Figura 2-23 – Capela do Nosso Senhor dos Passos – Itatiaia (RJ) de três ângulos diferentes. Fonte: 
Imagens de Itatiaia: Patrimônio Histórico e cultural ameaçado (2009).  

 

Fonte: www.minhaaldeiaglobal.blogspot.com. 
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 Igreja Matriz de São José  

A antiga capela (Figura 2-24), do ano de 1839, foi edificada em terras doadas por Dona 
Silvéria Soares Lucinda com a intenção de invocar São José, o padroeiro de sua família. A 
capela deu origem à atual igreja de São José, que, atualmente, também é o padroeiro do 
Município de Itatiaia. 

Figura 2-24 – Igreja Matriz de São José de 1839 – Itatiaia (RJ).  

 
Fonte: www.turismovaledocafe.blogspot.com. 

 Paço Municipal Campo Belo 

Foi residência de Mariana Rocha Leão, construída em 1853. Em 1871, foi transformado em 
colégio, dirigido pelo engenheiro Joaquim Saldanha Marinho Filho, e logo depois na sede do 
Colégio São José. Em 1921, foi adquirido pelo exército e, em 17 de julho de 1999, foi 
inaugurado como sede da Prefeitura Municipal (Figura 2-25). 

Figura 2-25 – Paço Municipal Campo Belo – Itatiaia (RJ).  

 
Disponível em: www.panoramico.com 
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 Comunidade de Penedo  

Penedo teve origem na colonização finlandesa, possui uma vasta rede de hotéis, pousadas 
e restaurantes. Tem estrutura urbana, com comércio variado e movimento constante nos 
fins de semana, feriados e períodos de alta temporada. A história de Penedo também 
remete ao plantio de café. No entanto, foi a vinda, no final dos anos 1920, de um grupo de 
finlandeses, liderados por Tolvo Uuskallio, que fundaram a colônia, baseada em ideais 
religiosos messiânicos, na crença em uma vida em harmonia com a natureza e no 
vegetarianismo, o que acabou fazendo a fama do lugar. Para tanto, foi adquirida a Fazenda 
Penedo. As idéias mais radicais não perduraram, mas a tradição e o estilo dos finlandeses 
se afirmaram, e já na década de 1950, atraíam visitantes - que se hospedavam nas casas 
dos colonos transformadas em pensões, hotéis e pousadas - para o local. Nos anos 1980 e 
1990, Penedo começou a crescer mais aceleradamente - em função da procura por lotes 
para casas de campo e dos empreendimentos voltados para a visitação turística. 

Os principais atrativos naturais de Penedo são o Pico do Penedinho, Três Cachoeiras, 
Cachoeira Palmital, Cachoeira de Deus e a Serra da Índia. Os atrativos culturais se 
relacionam, sobretudo, com as tradições da Colônia Finlandesa. Museu Dona Eva Hildén, 
Casa do Papai Noel, Casa do Chocolate e boa parte do comércio e da arquitetura local. A 
gastronomia é um dos destaques, vai desde a tradicional truta até as mais variadas comidas 
típicas alemãs, escandinavas, italianas, japonesas, árabes, mineiras e baianas. Há doces 
diversos: sorvetes artesanais, chocolates caseiros e geleias. 

B. Município de Resende  

Resende é uma cidade antiga e registra sua história na arquitetura das igrejas e casas. O 
núcleo urbano possui uma rede de hotéis voltada principalmente para o turismo de negócios 
e para o apoio à visitação fora de seus limites. Os atrativos naturais se encontram 
principalmente na região de Mauá e no PNI. A cidade se destaca, especialmente, por ser a 
sede da Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN), como poder ser visualizado na 
Figura 2-26. 

Figura 2-26 – Portal de Entrada da Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN) – Resende (RJ).  

 
Fonte: www.panoramio.com 

 Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição  

A construção da igreja foi iniciada em 1756 e sua inauguração aconteceu em 1813. Está 
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localizada na Praça Oliveira Botelho. Em 1945, ela foi praticamente destruída por um 
incêndio. Foi reconstruída, anos depois, com as doações feitas pelos fieis (Figura 2-27).  

Figura 2-27 – Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição – Resende (RJ).  

 
Fonte: www.panoramio.com 

 Câmara Municipal 

Em 1926, começou a ser erguido o prédio, que está localizado na Rua Padre Couto (Figura 
2-28). Considerado o “arranha céu” de Resende, com três pavimentos, já foi Caixa Rural, 
Museu da Arte Moderna e, atualmente, é a sede da Câmara dos Vereadores. 

Figura 2-28 – Câmara Municipal de Resende – Resende (RJ).  

 
Fonte: www.resendenews.com.  

 Palacete 

Situado na Praça do Centenário, o Palacete serviu de hospedagem para diversos 
Governadores. Sua construção, no século XIX, foi requisitada para hospedar a princesa 
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Isabel e o conde D’eu, que lá estiveram em 1868. Lá também foi instalada uma máquina que 
imprimiu o primeiro jornal de Resende (Figura 2-29).  

Figura 2-29 – Palacete – Resende (RJ). 

 
Fonte: www.turismovaledocafe.blogspot.com. 

 Paço Municipal  

Foi construída a partir de 1824, juntamente com as obras iniciais da cadeia com recursos 
doados pela população e inaugurada em 1854. Hoje, abriga a sede da Fundação da Casa 
da Cultura Macedo Miranda onde está localizado o Arquivo Histórico Municipal de Resende 
(Figura 2-30). É bem tombado como patrimônio material pelo Instituto Estadual do 
Patrimônio Cultural (INEPAC/RJ). 

Figura 2-30 – Paço Municipal – Resende (RJ).  

 
Fonte: www.inepac.rj.com.br 
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 Sobrado de D. Maria Benedita 

Localizado na Praça Oliveira Botelho, o sobrado foi centro da vida social de Resende no 
século XIX, onde, afirmam os historiadores, foi servido sorvete pela primeira vez na cidade 
(Figura 2-31). Foi construído por um dos maiores produtores de café da região, o 
Comendador Manoel Gonçalves Martins. Foi morada de sua filha Maria Benedita, conhecida 
como a Rainha do Café.  

Figura 2-31 – Sobrado de D. Maria Benedita – Resende (RJ).  

 
Fonte: www.turismovaledocafe.blogspot.com 

 Rua XV de Novembro 

Trata-se de um conjunto de construções que faz recordar do período áureo do café em 
Resende, quando ainda levava o nome de Rua Direita (Figura 2-32). Apesar de haver 
construções recentes, é uma das ruas mais antigas e ainda preservou alguns de seus 
aspectos originais.  

Figura 2-32 – Fotografia A: Rua XV de Novembro. Fotografia B: Rua XV de Novembro em 2008 – 
Resende (RJ). 

 

Fonte: www.arquivoresende.blogspot.com. 

 Mercado Municipal 

Situado próximo ao Terminal Rodoviário urbano, foi construído já no século XX. Atualmente, 
é chamado de espaço Z e abriga atividades culturais (Figura 2-33). 

A 

B 



Plano de Manejo do Parque Nacional do Itatiaia                                                                                 Encarte 2 – Análise Regional 

2-38 
 

 Figura 2-33 – Mercado Municipal – Resende (RJ).  

 
Fotografia: Laerso Junior, 2010 

 Ponte Nilo Peçanha (Ponte Velha) 

Construída no final do século XIX e inaugurada em 1905 pelo presidente Nilo Peçanha, esta 
ponte sobre o Rio Paraíba do Sul, com 228 m de comprimento total, é um marco 
arquitetônico e histórico na paisagem do Município.  Foi por mais de 50 anos o único meio 
de ligação dos dois distritos de Resende (Figura 2-34). O projeto, atribuído ao engenheiro 
Cordeiro Jr., constitui-se de um estrado de concreto dividido em dez segmentos, apoiado 
sobre diversos pilares de ferro fundido e um pilar central de concreto. A estrutura metálica 
pré-fabricada foi importada da Bélgica. Encontra-se, ainda, em boas condições apesar de ter 
mais de 100 anos. É bem tombado pelo INEPAC/RJ. 

Figura 2-34 – Ponte Nilo Peçanha (Ponte Velha) – Resende (RJ).  

 
Fonte: www.inepac.rj.gov.br 

 Fazenda Palmital 

Atualmente é um Hotel fazenda (Figura 2-35), que conservou as mobílias da época em que 
D. Pedro II habituava-se a hospedar-se com a Marquesa de Santos. A construção do século 
XVII foi feita em pau-a-pique. Está localizada a 1.050 m de altitude, ao pé das Agulhas 
Negras, com pinheiros, eucaliptos e araucárias além de abrigar o Rio e a Cachoeira de 
Palmital.   



Plano de Manejo do Parque Nacional do Itatiaia                                                                                 Encarte 2 – Análise Regional 

2-39 
 

Figura 2-35 – Fazenda Palmital – Resende (RJ).  

 
Fotografia: David Mendes Roberto, 2011. 

 Fazenda Villa Forte 

Nos dias atuais a Fazenda Villa Forte é um hotel fazenda (Figura 2-36). Está localizada de 
frente para o Maciço de Itatiaia, ao fundo de um parque arborizado. Sua construção é de 
1822. Preserva a casa grande, o antigo engenho de café, a estação de trens e algumas 
senzalas do tempo da escravidão. Dentro dela, há moveis antigos. Há peças de maquinaria 
importadas da Inglaterra e uma escadaria de mármore branco na sua entrada.  

Figura 2-36 – Fazenda Villa Forte – Resende (RJ).  

 
Fonte: www.turismovaledocafe.blogspot.com 

 Igreja do Rosário 

Está localizada na Praça do Rosário. Começou a ser construída 1825 e só foi finalizada, por 
meio de doações, dois anos depois (Figura 2-37).  

 Igreja dos Passos   

Localizada no Alto dos Passos, a Igreja (Figura 2-38) foi construída em 1827 por meio de 
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esmolas recolhidas pelo povo. É nessa igreja que se pode encontrar a Nossa Senhora dos 
Passos, considerada uma imagem das mais perfeitas. 

  

 Fazenda do Castelo 

Construída, em 1835, pela família Paula Ramos, possui no seu interior 26 cômodos e, em 
sua fachada, escadarias de mármore de Carrara e azulejos portugueses. Em sua fachada 
(Figura 2-39) principal e em uma de suas laterais, encontram-se jardins.  

Figura 2-39 – Fazenda do Castelo – Resende (RJ).  

 
Fonte: www.panoramico.com 

 

Figura 2-37 – Igreja do Rosário – Resende (RJ).  Figura 2-38 – Igreja dos Passos – Resende (RJ).  

Fonte: www.resendenews.com 
  

Fonte: resendenews.com 
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 Cachoeira da Fumaça 

Localiza-se na Serra da Mantiqueira sendo formada por uma queda d’água do Rio Preto que 
separa o Município fluminense de Resende do Município mineiro de Passa Vinte. Esta 
denominação deve-se ao fato de que na época da cheia do Rio, o caudal é tão intenso e a 
força da queda grande, que a cachoeira produz uma densa e alva névoa e uma constante e 
efêmera fumaça líquida, de surpreendente beleza cênica. É bem tombado pelo INEPAC/RJ 
(Figura 2-40). 

Figura 2-40 – Cachoeira da Fumaça – Resende (RJ).  

 
Disponível em: www.inepac.rj.gov.br 

 Comunidade Visconde de Mauá 

A área ocupada pela comunidade de Visconde de Mauá foi propriedade de Irineu 
Evangelista de Souza – o próprio Visconde – e produzia carvão, leite e animais de carga 
(burros). No ano de 1889, o filho e herdeiro do Visconde, Comendador Enrique Irineu de 
Souza, montou o Núcleo Mauá, com o intuito de desenvolver a agricultura e a produção de 
queijos, para o qual trouxe imigrantes italianos e austríacos. Mais tarde, com a venda das 
terras para o governo federal foi implementado o Núcleo Colonial de Visconde de Mauá, 
chamado de “Alto Vale do Rio Preto”.  

O intuito era incentivar a produção de frutíferas e castanhas de clima temperado na região: 
maçã, pera, damasco, pêssego, morango, uva, marmelo, nozes e amêndoas. Buscou-se 
produzir também trigo, centeio, aveia, alfafa, chá da índia, hortaliças finas e até o bicho da 
seda. O núcleo colonial não vingou. Muitos colonos partiram, mas outros permaneceram. A 
atividade principal na região foi durante muito tempo a pecuária leiteira.  

No princípio dos anos 1920, os primeiros turistas começaram a chegar no intuito de escalar 
a Pedra Selada (1.755 m). Eram excursionistas e tinham espírito de aventura para a viagem, 
concluída em lombo de burro. Hospedavam-se nas casas dos imigrantes que ficaram. A 
atividade começou a se desenvolver mesmo a partir das décadas de 1970 e 1980, com a 
vinda de pessoas das grandes cidades.  
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2.3.2.3 - Principais Eventos e Locais de Interesse Turístico 

Na Região do PNI ocorrem diversos eventos, que representam a identidade cultural das 
comunidades locais e que demonstram grande potencial para o aproveitamento turístico. O 
quadro a seguir relaciona os principais eventos da Região do PNI conforme data de 
ocorrência: 

Quadro 2-3 – Principais eventos anuais da Região do Parque Nacional do Itatiaia. 
Janeiro 

Dia municipal da imigração Finlandesa (28/01) – Itatiaia 

Março 

Carnaval Eco-Folia (março) – Itatiaia 

Abril 

Encenação da Paixão de Cristo (22 de abril) – Itatiaia 

Maio 

Festa do pinhão e concurso gastronômico (maio) – Visconde de Mauá 

Festa do Trabalhador (1 de maio) – Itatiaia 

Festival de Teatro de Agulhas Negras (23 a 30 de maio) – Itatiaia, Porto Real, Quatis e Resende 

Junho 

Expo Itatiaia: Festa de aniversário da cidade (1 a 5 de junho) - Itatiaia 

Festa de Santo Antônio (11, 12 e 13 de junho) – Vila de Santo Antônio 

Festa de São João (22, 23, 24 de junho) – Maringá (MG) 

Festa de São Pedro (27, 28 e 29 de junho) – Bocaina de Minas 

Julho 

Festa de Mirantão (julho) – Mirantão 

Agosto 

Festa de São Lourenço (9, 10 e 11 de agosto) – Visconde de Mauá 

Festa da Vargem Grande (agosto) – Vargem Grande 

Setembro 

Festa da Paróquia de São Sebastião (1 a 4 de setembro) – Resende 

Copa Peugeot de Rally (3 e 4 de setembro) – Resende 

Projeto Cercanias (4 de setembro) – Resende 

Salão da Primavera (setembro) – Resende 

Exapicor Família (setembro) – Resende 

Caminhadas na natureza (17 de setembro) – Itatiaia 

Corridas na Montanha (18 de setembro) – Maringá e Maromba 

Outubro 

Temporada de truta – Evento Gastronômico (outubro / novembro) – Maringá, Maromba e Penedo 

Projeto ITAIART (12 e 13 de outubro) – Itatiaia 

Novembro 

Festival da dança (12 e 13 de novembro) – Itatiaia 

Festival da dança (18 de novembro) – Resende 
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Dezembro 

Festival de Natal: A Magia do Natal (dezembro) – Itatiaia 

Réveillon (31 de dezembro) – Itatiaia 

Encenação da Paixão de Cristo (1 a 30 de dezembro) – Barra Mansa 

Alguns eventos periódicos: 

Agrofeira – Agronegócio e Artesanatos – Itatiaia 

Arte na Praça – Itatiaia 

Fonte: Internet 

Além dos eventos ao longo do ano, existem os produtos regionais, bens alimentícios e 
artesanatos, que podem ser adquiridos pelos visitantes na Região do PNI. Destacam-se 
entre os alimentos os produtos derivados do leite (queijos, doces), cogumelos e mel e na 
parte de artesanatos, os produtos à base de madeira e tapeçarias. 

A Região do PNI localiza-se em parte do roteiro histórico/turístico da ER. A Estrada é gerida 
pela Instituição Estrada Real, entidade sem fins lucrativos criada em 1999 pelo sistema 
Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (FIEMG). O roteiro da ER abrange três 
estados atravessando 199 municípios. Neste roteiro encontram-se listados atrativos 
históricos e ambientais que podem ser visitados por turistas de forma sequencial ou 
individual. Dentre os municípios da Região do PNI inseridos no roteiro da ER estão os 
municípios de Alagoas e Itamonte. 

2.4 - USO E OCUPAÇÃO DA TERRA E PROBLEMAS AMBIENTAIS 

2.4.1 - USO E OCUPAÇÃO DA TERRA  

Este tópico apresenta as principais características do uso e ocupação da Região do PNI. Os 
municípios que compõem a Região passam por diferentes processos de ocupação e uso do 
solo que acompanham a história da ocupação humana regional e os respectivos modelos de 
produção econômica que foram implantados.  

A região começou a ser efetivamente ocupada a partir do século XVII, com o advento das 
bandeiras, que demandavam locais de trânsito e descanso entre o eixo do Vale do Paraíba 
e SP. Os pontos de paradas e descanso passaram a constituir ocupações esparsas que 
evoluíram para povoados e vilas. A região ligava os centros de mineração e os portos de 
Parati e Angra dos Reis.  

Com o declínio da mineração, a partir de meados do século XVIII, no local onde hoje se 
encontra Resende começou a surgir sesmarias e fazendas especialmente para o cultivo de 
café. A economia cafeeira na Região floresceu por um curto período, até que surgiram 
problemas relacionados com ataques da “mariposa branca” no mesmo no período em que a 
mão de obra começou a encarecer. No final do século XIX, a decadência da cafeicultura no 
Vale do Paraíba estava consumada. Por volta de 1890, o cultivo do café começou a ser 
substituído pela produção de leite. Os fazendeiros locais começaram a erradicar as suas 
plantações e a converter as suas terras em pastagens. A atividade leiteira apresentou 
grande importância econômica na Região até meados do século XX quando as primeiras 
indústrias começaram a se consolidar em decorrência, sobretudo, da construção da BR-116 
(Rodovia Presidente Dutra).  

Já no século XXI, observa-se uma diretriz de conversão das pastagens para sítios de 
veraneio e para o desenvolvimento de núcleos populacionais voltados para o turismo rural e 
ecológico.  
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A análise do uso atual do solo baseou-se na interpretação do Mapa 2.2, adaptado das 
informações disponibilizadas pelo documento (Inpe & SOS Mata Atlântica, 2011), e no 
levantamento de outros dados secundários e  ainda em dados primários obtidos na Região.   

Nos dias atuais na Região do PNI as pastagens ou espaços em estágio de recuperação, 
oriundos de antigas áreas pecuárias hoje improdutivas, constituem a classe de uso 
dominante com 55,83 % da área. No entanto, os municípios localizados em MG (Alagoa, 
Bocaina de Minas e Itamonte) concentram a maior parte das pastagens em uso na Região 
sendo a pecuária extensiva muito empregada.   

A segunda classe mais representativa é a que representa às áreas de florestas, 
corresponde a 36,63% da Região, concentrando-se especialmente no Município de 
Resende na parte nordeste da Região do PNI.    

Não obstante, as áreas urbanas representam apenas 1,63% da área total da Região do PNI. 
A ampliação das áreas urbanas ocorre de forma crescente, especialmente nos municípios 
de Itamonte (MG), Itatiaia (RJ) e Resende (RJ). Essa realidade representa uma situação de 
pressão sobre o PNI, especialmente no Município de Itatiaia (RJ) devido à proximidade com 
o flanco sul da UC. Nesse mesmo aspecto, as comunidades de Maromba e Maringá 
merecem atenção no contexto em que a expansão da ocupação acontece de forma 
adjacente à UC e sem regulação e provimento dos serviços de saneamento básico 
necessários.  

O padrão de ocupação residencial nas áreas contíguas a UC é majoritariamente rural, 
associado a moradias esparsas. Evidenciam-se concentrações residenciais nas 
comunidades de Fazenda Velha, Engelho da Serra, Serra Negra, Vargem Grande, Campo 
Redondo (Itamonte (MG)) em Maromba e Santo Antônio (Bocaina de Minas (MG)) em 
Maringá, vale das Cruzes, Vale do Pavão e Penedo (Itatiaia (RJ)) e na Serrinha do Alambari 
e Engenheiro Passos (Resende (RJ)).    

Com relação às atividades industriais na Região, o Município mais relevante é Resende 
(RJ). Esse Município dispõe de um significativo pólo Industrial, com proeminência nos 
setores metal-mecânico, químico, farmacêutico, alimentício, logístico e automotivo. O Pólo 
automotivo abriga a MAN Latin America (Volkswagen Caminhões e Ônibus), a Peugeot, a 
Citroën e a Michelin (pneus). Do mesmo modo localizada no Município, encontra-se uma 
planta siderúrgica do Grupo Votorantim, que ocupa área de 4 km². 

Ainda no Município de Resende (RJ), no distrito de Engenheiro Passos, na parte sudoeste 
da Região do PNI. Encontra-se instalada a Fábrica de Combustível Nuclear (FCN) da INB 
com uma área de 600 ha. A instalação abriga a área administrativa da empresa, o Centro 
Zoobotânico e laboratórios para o desenvolvimento de atividades industriais relacionadas ao 
ciclo do combustível nuclear. 
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2.4.2 - PROBLEMAS AMBIENTAIS 

A Região vem sofrendo com alguns problemas relacionados ao uso do solo. Tem-se 
verificado um gradual crescimento populacional principalmente nos municípios de Itamonte 
(RJ), Itatiaia (RJ) e, sobretudo em Resende (RJ), com ampliação dos sítios urbanos. Ocorre, 
ao mesmo tempo, um processo de reocupação das zonas rurais para implementação de 
equipamentos turísticos como sítios, hotéis e pousadas, o que aumenta a pressão sobre os 
recursos naturais das áreas adjacentes ao PNI causando, em alguns casos, impactos 
significativos sobre as condições ambientais. Torna-se um problema tal atividade, quando a 
mesma não possui planejamento e ordenamento, pois o turismo na Região de forma 
organizada e ordenada traz benefício a comunidade local e a preservação do meio 
ambiente. Constata-se recorrentemente também o desacordo com a legislação ambiental 
vigente, a exemplo da ocupação de Áreas de Preservação Permanente nas margens de 
drenagem e ocupação de encostas.  

O pólo industrial de Resende não traz impacto direto a UC em relação à contaminação 
hídrica ou atmosférica embora possa ocasionar danos ao meio ambiente e população, 
sobretudo nos municípios de Resende e Itatiaia. 

Observa-se que as características que compõem o uso e ocupação do solo estão 
associadas a fatores naturais específicos da Região. Se por um lado a natureza privilegiou a 
Região com paisagens cênicas que exercem grande apelo turístico, por outro o elevado 
grau de movimentação do relevo compromete, por exemplo, a produtividade pecuária.  

Alguns problemas relacionados à falta de saneamento básico das localidades foram 
informados na fase de consultas abertas, sendo o problema agravando em época de alta 
temporada.  

Outro significativo problema ambiental da Região é a pratica de queimadas decorrentes da 
manutenção dos pastos e uso inadequada de áreas por turistas. 

2.4.3 - PLANOS, PROGRAMAS E PROJETOS AFETOS À REGIÃO DO PARQUE NACIONAL DO 

ITATIAIA 

2.4.3.1 - Estrada-Parque RJ-163 e RJ-151 

O projeto foi elaborado com o apoio do Programa de Desenvolvimento do Turismo 
(PRODETUR), da Prefeitura Municipal de Itatiaia, da Prefeitura Municipal de Resende, da 
Secretaria de Estado de Obras (RJ), da Secretaria de Estado do Ambiente (RJ) e do 
Ministério do Turismo e têm como empreendedor o Departamento de Estradas de Rodagem 
do Estado do Rio de Janeiro (DER/RJ).  Consiste na pavimentação e adequação ambiental 
da RJ-163, entre as Vilas de Capelinha e Visconde de Mauá e da RJ-151, entre a Vila da 
Maromba, em Itatiaia, e a Ponte dos Cachorros, em Resende. São aproximadamente 30 km 
de estradas, totalmente inseridas na Área de Proteção Ambiental da Serra da Mantiqueira. 

As principais características do projeto são: a pavimentação das estradas com largura 
mínima de 06 m; a implementação de sistema de drenagem adequado à região; a 
construção das faixas transversais em paralelepípedos, a sinalização dos mirantes, a 
edificação de zoopassagens em áreas pontuais de relevância para a fauna, a contenção de 
encostas com o menor impacto na paisagem e o controle de acesso, com a implantação de 
um Pórtico, na RJ-163. 

Das obras até o momento somente foram recuperados pelo DER/RJ 16 km da rodovia e 
realizadas as obras básicas de drenagem, contenção de encostas e sinalização viária. 

Do mesmo modo estão incluídas na segunda fase do projeto, as obras de pavimentação de 
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cerca de cinco quilômetros da RJ-151, entre Vila de Maromba (Itatiaia) e Ponte dos 
Cachorros (Resende). 

Como medida complementar a obra, foram inauguradas as estações de tratamento de 
esgoto das comunidades de Maringá e Maromba, em Itatiaia. Neste tocante, com as novas 
estações, 90 % do esgoto será tratado, para cerca de seis mil domicílios localizados em 
comunidades contíguas ao PNI.  

2.5 - CARACTERÍSTICAS DA POPULAÇÃO 

São apresentadas analiticamente neste tópico as características da população, sua 
composição e os aspectos econômicos e sociais em geral, referentes a cada Município 
localizado na Região do PNI. Os municípios serão apresentados individualmente e ao final 
será apresentada uma síntese comparativa entre eles a fim de proporcionar uma visão geral 
sobre a realidade socioeconômica da Região. 

2.5.1 - MUNICÍPIO DE ALAGOA 

O Município de Alagoa está localizado em MG e encontra-se a 420 km da capital. Tem como 
municípios limítrofes: Itamonte, Aiuruoca, Baependi e Bocaina de Minas. Possui uma área 
de 161,3 km² e densidade demográfica de 16,79 hab./km². O clima é tropical de altitude e a 
cidade está situada a uma latitude de 22°10’15’’S e uma longitude de 44°38’31 O. Não 
apresenta divisão administrativa constituindo-se apenas do distrito-sede. 

O território onde se localiza o Município de Alagoa era habitado pelos índios Cataguás ou 
Cataguases. O nome do Município é originário da existência de uma grande lagoa 
esvaziada pelos bandeirantes para exploração do solo rico em ouro e pedras preciosas 
onde Sertanistas acabaram se fixando. Foi aberto um canal em uma pedra, conhecida como 
“Pedra Furada”, para escoar a água.  Aproximadamente em 1730, houve o início da 
implementação do núcleo de Alagoa quando Simão da Cunha Gago e o Padre Joaquim 
Mendes de Carvalho fundaram uma povoação e construíram uma capela, filial da matriz de 
Aiuruoca. No ano de 1752, os escravos construíram uma igreja, e em 1758 o local foi 
elevado a curato, termo usado para indicar aldeias e povoados com condições necessárias 
para se tornar uma paróquia. A freguesia surgiu em 1855 por meio de um abaixo-assinado 
encaminhado à Assembleia Provincial que indicava a existência de 4.000 pessoas no curato 
e 50 casas no arraial. Houve o início da mineração e o desenvolvimento da localidade teve 
continuidade com a atividade agropecuária.  

De acordo com o IBGE (2010), Alagoa possui uma população de 2.709 habitantes (Quadro 
15). Na última década, ocorreu um decréscimo populacional de aproximadamente 3% 
gerando uma relativa queda de 91 habitantes no período entre 2000 e 2010 quando 
correspondia a 2.800 pessoas. A população masculina em Alagoa representa um total de 
1.408 pessoas (52%) e a população feminina corresponde a um total de 1.301 (48%).  A 
área urbana tem uma população de 1.100 habitantes e a área rural possui 1.599 habitantes 
com um percentual de 59% da população total (Quadro 2-4).  

Infere-se que houve ao longo da última década uma migração para a zona urbana reduzindo 
o número de habitantes da zona rural de 1.799 para os atuais 1.599. No ano 2000, o total de 
famílias residentes em domicílios particulares permanentes era de 774. Em 2010, o Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou novos dados com um total de 866. 
Houve um aumento de 92 domicílios particulares permanentes em cerca de 10 anos.  
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Quadro 2-4 – População residente, rural/urbana e por sexo no Município de Alagoa – MG – 2010. 

População Residente Total 

Homens Mulheres Área urbana Área rural  

1.408 1.301 1.110 1.599 2.709 

Fonte: IBGE, 2011 a.  

2.5.1.1 - Saneamento Básico 

O saneamento básico no Município de Alagoa apresenta o seguinte perfil: dos 866 
domicílios particulares permanentes em 2010, 536 são ligados à rede geral de 
abastecimento de água, o que equivale a uma porcentagem de 61,8% do total de domicílios. 
Outros 79 usam água de poço ou nascente, o que representa 9,1% dos domicílios. Há ainda 
aqueles domicílios que utilizam outras formas de abastecimento com um total de 251 ou 
28,9%.  

Banheiro ou sanitário está presente em 860 domicílios, ou seja, 99,3% das residências. 
Dessas residências com banheiro ou sanitário, estão ligados à rede geral de esgoto ou 
pluvial um total de 426, isto é, 49% dos domicílios. Sem banheiro ou sanitário são menos de 
1% para o referido ano. (Quadro 2-5) 

Os números não são tão positivos quanto à coleta de resíduos sólidos domésticos. O lixo é 
coletado em 624 domicílios, ou seja, 72% do total. E 242 (27%) dão outro destino ao lixo 
(queimam, jogam em terreno baldio, etc.). Os números para saneamento básico em Alagoa, 
comparados a outros do país e mesmo entre os municípios relacionados ao PNI, são baixos, 
isto é, necessita de melhorias, em especial no que tange ao abastecimento de água, que 
possui uma baixa porcentagem de residências ligadas à rede geral e no destino dado ao 
lixo. 

Quadro 2-5 – Domicílios particulares permanentes, por abastecimento de água, existência de 
banheiro ou sanitário; tipo de esgotamento sanitário e destino do lixo no Município de Alagoa – MG – 
2010. 

Abastecimento de Água Condição Sanitária Coleta de Lixo 

Ligado à 
Rede 
Geral 

Poço ou 
Nascente 

Outras 
Formas 

Com 
Banheiro 

ou 
Sanitário 

Com Banheiro 
ou Sanitário 

Esgotamento 
Sanitário ligado 
à Rede Geral 

Sem 
Banheiro ou 

Sanitário 

Lixo 
Coletado 

Outro 
Destino 

536 79 251 860 426 6 624 242 

Fonte: IBGE, 2011 a. 

2.5.1.2 -  Educação  

No Município de Alagoa, em 2009 (IBGE), havia um total de 465 estudantes matriculados no 
ensino fundamental (Quadro 2-6), sendo que destes, 44 (7,6%) no ensino fundamental em 
escola pública estadual e 421 (72,8%) alunos matriculados no ensino fundamental em 
escola pública municipal. No que tange ao ensino médio, o total de alunos matriculados 
soma 113, sendo 100% matriculados em escola pública estadual. Na pré-escola, para o 
mesmo ano, houve 52 matrículas sendo todas feitas em escola pública municipal.   

O número total de docentes no ensino fundamental é 25 (Quadro 2-6), sendo 5 (20%) 
pertencentes à escola pública estadual e 20 (80%) são professores em escola pública 
municipal. No ensino médio são nove docentes no total, sendo todos professores da escola 
pública estadual. E na pré-escola, há um total de três docentes que são professores na 
escola pública municipal.  
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O Município não possui escolas privadas. A educação é ofertada apenas por escolas 
públicas estaduais e municipais. O número de estabelecimentos de ensino é: duas escolas 
de ensino fundamental, sendo uma escola estadual e uma escola municipal; uma escola 
estadual de ensino médio e uma pré-escola municipal.  

O Município de Alagoa não dispõe de estabelecimentos de educação técnica e de ensino 
superior. 

Quadro 2-6 – População residente segundo quantidade de matriculas e número de docentes no 
ensino médio e fundamental no Município de Alagoa – MG – 2009. 

Número de Matrículas Número de Docentes 

Ensino Fundamental Ensino Médio Ensino Fundamental Ensino Médio 

465 113 25 9 

Fonte: INEP, 2009. 

2.5.1.3 -  Estrutura Empresarial  

A estrutura empresarial de Alagoa tem o setor terciário como o mais desenvolvido. Os 
destaques no comércio são: reparação de veículos automotores, objetos pessoais e 
domésticos com 35 empresas. Outros números significativos apresentados são 11 
empresas que estão ligadas a outros serviços coletivos, sociais e pessoais e sete empresas 
ligadas à hospedagem e alimentação.  

No setor secundário, o Município conta com duas indústrias de transformação. Há, ainda, na 
estrutura empresarial de Alagoa, duas empresas de administração pública, defesa e 
seguridade social, uma empresa de transporte, armazenagem e comunicação, e uma 
empresa ligada às atividades imobiliárias, aluguéis e serviços.  

Alagoa possui no cadastro central de empresas 60 unidades (IBGE, 2009). Segundo a 
Comunidade de Empresas do Brasil (JFMG), Alagoa possui 13 empresas cadastradas em 9 
setores e 11 segmentos. Cinco empresas do ramo de alimentação sendo, três de laticínios, 
uma padaria e um supermercado; uma igreja registrada no setor de associações; uma no 
setor de construção, uma no setor financeiro representado por um banco comercial; uma 
empresa no setor de moda e vestuário; uma empresa no setor de serviços públicos; uma 
empresa no setor de tecnologia, uma em telecomunicações e uma em transporte.   

Quadro 2-7 – Composição da estrutura empresarial e quantidade de empresas existentes em 
diferentes setores no Município de Alagoa – MG – 2004. 

Atividades Econômicas Número de Empresas 

Agricultura, Pecuária, Silvicultura e Exploração Florestal. 0 

Indústrias Extrativas 0 

Indústrias de Transformação 2 

Construção 0 

Comércio, Reparação de veículos automotores, Objetos pessoais e domésticos. 35 

Alojamento e Alimentação 7 

Transporte, Armazenagem e Comunicações. 1 

Intermediação Financeira 0 

Atividades Imobiliárias, Aluguéis e serviços prestados às empresas.  1 

Administração publica, defesa e seguridade social 2 



Plano de Manejo do Parque Nacional do Itatiaia                                                                                 Encarte 2 – Análise Regional 

2-51 
 

Atividades Econômicas Número de Empresas 

Educação 0 

Saúde e Serviços Sociais 0 

Outros serviços coletivos, sociais e pessoais. 11 

Fonte: JFMG, 2011. 

2.5.1.4 -  Índice de Desenvolvimento Humano (IDH-M) 

O Índice de Desenvolvimento Humano é um indicador desenvolvido pelo Programa das 
Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), a princípio, com a finalidade de mensurar 
o nível de desenvolvimento humano ou qualidade de vida dos países a partir de referências 
de educação (alfabetização e taxa de matrícula), longevidade (esperança de vida ao nascer) 
e renda (PIB per capita), refletindo as condições básicas de vida. O índice varia de zero 
(nenhum desenvolvimento humano) a um (modelo ideal de desenvolvimento humano). 
Países com IDH até 0,499 têm desenvolvimento humano considerado baixo. Os países com 
índices entre 0,500 e 0,799 são considerados de médio desenvolvimento humano. Os 
países com IDH maior que 0,800 têm desenvolvimento humano considerado alto.  

O IDH Municipal (IDH-M) considera as mesmas variáveis do IDH para países (educação, 
longevidade e renda), embora seja trabalhado de maneira diferente. Busca-se, neste caso, 
adequar a avaliação das condições a núcleos sociais menores. 

O IDH-M do Município é considerado médio (0,726). Esse índice classifica o Município de 
Alagoa em 441° lugar no ranking por UF e 2513° no ranking nacional.  

Verificando de forma individual os indicadores, nota-se um índice considerado alto para a 
alfabetização de adultos (0,828). Os índices podem ser considerados médios para a 
educação com 0,784; a esperança de vida com 0,776; e o PIB (IDHM-R) com um índice de 
0,618, e taxa bruta de frequência escolar com 0,694, índices considerados os mais baixos 
dentre os municípios da Região do PNI.  

2.5.1.5 - Índice FIRJAN de Desenvolvimento Municipal (IFDM) 

A fim de oferecer um índice mais atual do desenvolvimento humano municipal apresentar-
se-á de forma complementar, elaborado pela Federação das Indústrias do Estado do Rio de 
Janeiro (FIRJAN), o Índice FIRJAN de Desenvolvimento Municipal (IFDM)3 referente ao ano 
de 2007.  O IFDM supre a ausência de um acompanhamento socioeconômico sistemático 
no que concerne ao desenvolvimento dos municípios brasileiros apresentando periodicidade 
anual, recorte municipal e abrangência nacional. O IFDM considera, com igual ponderação, 
as três principais áreas de desenvolvimento humano: Emprego&Renda, Educação e Saúde.  

O Município de Alagoa apresenta IFDM de 0,6769 (estágio de desenvolvimento moderado). 
Apresenta elevação do Índice geral (IFDM) ocasionado por forte alta no indicador de Saúde. 
Conquanto tenha decaído nos rankings Nacional e Estadual apresentou elevação em todos 
os indicadores. 

 

 

                                                 

3 Foram estabelecidas  as seguintes classificações: municípios com IFDM entre 0 e 0,4 são considerados de baixo estágio de 
desenvolvimento; entre 0,4 e 0,6, de desenvolvimento regular; entre 0,6 e 0,8, de desenvolvimento moderado; e entre 0,8 e 
1,0, de alto desenvolvimento. 
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Quadro 2-8 – Índice FIRJAN de Desenvolvimento Municipal (IFDM) – Alagoa – 2007. 

Ano 
Ranking IFDM 

IFDM  Emprego & Renda  Educação  Saúde  
Nacional Estadual 

2000 1380º 142º 0,6179 0,3291 0,7224 0,8022 

2007 1648º 170º 0,6769 0,4519 0,7368 0,8420 

Fonte: FIRJAN, 2010. 

2.5.2 -  MUNICÍPIO DE BOCAINA DE MINAS  

Bocaina de Minas localiza-se na região sul do de MG, a 390 km da capital (Belo Horizonte). 
De acordo com o IBGE (2010), possui uma área de 503,079 km², e densidade demográfica 
de 9,94 hab./km². 

A busca por pedras preciosas realizada pelos bandeirantes originou o desbravamento da 
região do Vale do Rio Grande, criando-se inúmeras fazendas. A história deste Município tem 
origem em 1790, quando dois fazendeiros, Mariano e Quirinos, proprietários de extensões 
grandes de terra, resolveram iniciar um povoado. Como não estavam decididos sobre o local 
onde dariam forma às suas idéias, saíram a cavalo tendo como ponto de partida suas 
fazendas, e no lugar onde se encontrassem, ergueriam uma capela. Portanto, o povoado 
nasceu ao pé do Pico da Bocaina, na Serra da Mantiqueira, à margem direita do Rio 
Grande. Esse lugar acabou sendo muito favorável às atividades agrícolas e pecuárias. Em 
1858, quando pertencia ao Município de Aiuruoca, a freguesia foi criada. Teve seu nome 
mudado para Santa Rita do Jacutinga, Rio Preto e Liberdade. E em 1943, passou a se 
chamar Arimatéia. Em 1953, foi elevada à categoria de Município sendo denominado 
finalmente de Bocaina de Minas. O Município é constituído de dois distritos: Bocaína de 
Minas e Mirantão. 

Bocaina de Minas teve um crescimento populacional, na última década, de 0,34%. A 
população masculina representa um total de 2.636 habitantes e a população feminina tem 
um total de 2.371 habitantes. Existem, portanto, 0,89 mulheres para cada homem e 1.11 
homens para cada mulher. 

De acordo com o IBGE em 2010, no Município havia uma população de 5.007 habitantes, 
sendo que desse total 2.396 (47,8%) pessoas correspondem ao total da população urbana e 
2.611 (52,1%) pessoas da zona rural. Bocaina de Minas tem uma área de 503,793 km² e 
densidade demográfica com 9,94 hab./km². O número de famílias residentes em domicílios 
particulares permanentes perfaz um total de 1.787. É interessante notar que o Município de 
Bocaina de Minas, assim como o Município de Alagoa, possui características 
predominantemente rurais (Quadro 2-9). 

 Quadro 2-9 – População residente, rural/urbana e por sexo no Município de Bocaina de Minas – MG 
– 2010. 

População Residente Total 

Homens Mulheres Área urbana Área rural  

2.636 2.371 2.396 2.611 5.007 

Fonte: IBGE, 2011 a. 

2.5.2.1 - Saneamento Básico 

No Município de Bocaina de Minas, dos 1.787 domicílios particulares permanentes, 891 
estão ligados à rede geral de abastecimento de água, ou seja, 49,8% das residências. 
Outros 410, o correspondente a 22,9% domicílios usam poço ou nascente. Há ainda aqueles 
domicílios onde usam outras formas de abastecimento, num total de 486 domicílios, isto é, 
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27,1%.  

Banheiro ou sanitário estão presentes em 1.775 domicílios, ou seja, 99,3% das residências. 
Dessas residências com banheiro ou sanitários ligados à rede geral de esgotamento 
sanitário, 587, ou seja, 32,8% dos domicílios apresentam esgotamento sanitário. Mais de 
65% das residências não tem esse tipo de serviço. É o pior quadro dentre os municípios 
relacionados ao PNI. Sem banheiros ou sanitários são 12, isto é, menos de 1 % dos 
domicílios. O lixo, por sua vez, é coletado em 1.359 domicílios, 76% do total, e ainda 428 
(23,9%), dão outro destino ao lixo.  

No geral, os números de Bocaina de Minas em termos de infraestrutura urbana são 
inferiores se comparados aos outros municípios da Região do PNI, Quadro 2-10.  

Quadro 2-10 – Domicílios particulares permanentes, por abastecimento de água, existência de 
banheiro ou sanitário; tipo de esgotamento sanitário e destino do lixo no Município de Bocaína de 
Minas – MG – 2010. 

Abastecimento de Água Condição Sanitária Coleta de Lixo 

Ligado à 
Rede 
Geral 

Poço ou 
Nascente 

Outras 
Formas 

Com 
Banheiro ou 

Sanitário 

Com Banheiro 
ou Sanitário 

Esgotamento 
Sanitário ligado 
à Rede Geral 

Sem 
Banheiro 

ou 
Sanitário 

Lixo 
Coletado 

Outro Destino

891 410 486 1.775 587 12 1.359 428 

Fonte: IBGE, 2011 a. 

2.5.2.2 -  Educação  

No Município de Bocaina de Minas, de acordo com os dados fornecidos pelo IBGE em 2009, 
um total de 656 estudantes estavam matriculados (Quadro 2-11), sendo que todos os alunos 
estavam no ensino fundamental em escola pública municipal. No que diz respeito ao ensino 
médio, o total de alunos matriculados era de 136, sendo todos no ensino médio em escola 
pública estadual. Na pré-escola, para o mesmo ano, eram 74 matrículas, sendo 63 (85,1%) 
vagas ocupadas em escolas públicas municipais e 11 (14,8%) inscritos na pré-escola com 
matrículas em escola privada. 

O número de docentes no ensino médio fundamental somava 40, sendo que todos 
lecionavam em escola pública municipal. No ensino médio, 10 docentes ensinavam em 
escola pública estadual.  Na pré-escola, o número total era de cinco docentes, sendo quatro 
em escola pública municipal e uma em escola privada. 

Quanto ao número de estabelecimentos de ensino, os dados do IBGE (2009), indicam a 
existência de oito dirigidos ao ensino fundamental, sendo todas escolas públicas municipais. 
Quanto às escolas de ensino médio, era uma escola pública estadual no total. As pré-
escolas tinham um total de quatro estabelecimentos, sendo três escolas públicas municipais 
e uma escola privada. 

O Município de Bocaina de Minas não dispõe de estabelecimento de educação técnica 
tampouco de ensino superior. 

A taxa de alfabetização de adultos em Bocaina de Minas no ano de 2000 foi de 77,2%, um 
dos níveis mais baixos entre os municípios da Região do PNI.  
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Quadro 2-11 – Quantidade de matriculas e número de docentes no ensino médio e fundamental no 
Município de Bocaína de Minas – MG – 2009. 

Número de Matrículas Número de Docentes 

Ensino Fundamental Ensino Médio Ensino Fundamental Ensino Médio 

656 136 40 10 

Fonte: INEP, 2009. 

2.5.2.3 - Estrutura Empresarial 

Segundo o IBGE (2004), o setor terciário de Bocaina de Minas é o que conta com o maior 
número de empresas: comércio, reparação de veículos automotores, objetos pessoais e 
domésticos com 86 empresas e 59 empresas no setor de alojamento e alimentação.  

Conta ainda com quatro empresas de atividades imobiliárias, aluguéis e prestação de 
serviços e uma empresa no ramo de saúde e serviços sociais. (Quadro 2-12). No setor 
secundário, destacam-se 19 empresas voltadas para a indústria de transformação. No setor 
primário, quatro empresas no ramo da agricultura, pecuária, silvicultura e exploração 
florestal.  

De acordo com a JFMG, Bocaina de Minas possui 18 empresas registradas em nove 
setores e 10 segmentos. São elas: uma empresa em agronegócio; uma empresa em 
alimentação; duas associações; duas de esporte e lazer; uma no ramo farmacêutico; oito em 
hotelaria; uma no serviço público, uma em telecomunicação e uma em transporte.  

De acordo com os dados da estatística do cadastro central de Empresas (IBGE, 2009), o 
Município possui 173 unidades locais e 624 pessoas ocupadas.  

Quadro 2-12 – Composição da estrutura empresarial e quantidade de empresas existentes em 
diferentes setores no Município de Bocaina de Minas – MG – 2004. 

Atividades Econômicas Número de Empresas 

Agricultura, Pecuária, Silvicultura e Exploração Florestal 4 

Indústrias Extrativas 0 

Indústrias de Transformação 19 

Construção 0 

Comércio, Reparação de veículos automotores, Objetos pessoais e domésticos 86 

Alojamento e Alimentação 59 

Transporte, Armazenagem e Comunicações 2 

Intermediação Financeira 1 

Atividades Imobiliárias, Aluguéis e serviços prestados às empresas  4 

Administração publica, defesa e seguridade social 4 

Educação 0 

Saúde e Serviços Sociais 1 

Outros serviços coletivos, sociais e pessoais 9 

Fonte: JFMG, 2011. 

2.5.2.4 -  Índice de Desenvolvimento Humano (IDH-M) 

O IDH-M do Município de Bocaina de Minas é de 0,724. É um índice mediano e o menor 
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índice entre os municípios da Região do PNI. Verificando individualmente os indicadores, 
nota-se um índice médio para alfabetização de adultos – igualmente o menor índice entre os 
municípios da Região – com 0,772, assim como para educação com 0,758  e para o índice 
de esperança de vida (IDHM-L) com 0,774, considerados índices médios. Segundo o IBGE 
(2008), o Município possui um PIB de R$ 23.426,838 mil e um PIB per capita de R$ 
4.506,89.  

2.5.2.5 - Índice FIRJAN de Desenvolvimento Municipal (IFDM) 

O Município de Bocaina de Minas possui IFDM de 0,5519 (estágio de desenvolvimento 
regular) o mais baixo entre os municípios da Região do PNI. Apresenta ligeira alta no índice 
geral (IFDM 2000/2007). Os indicadores de Educação e Saúde do mesmo modo cresceram 
no período embora o indicador de Emprego e Renda tenha sofrido redução de mais de um 
ponto, Quadro 2-13. 

Quadro 2-13 – Índice FIRJAN de Desenvolvimento Municipal (IFDM) – Bocaína de Minas – MG – 
2007. 

Ano 
Ranking IFDM 

IFDM  Emprego & Renda  Educação  Saúde  
Nacional Estadual 

2000 3092º 575º 0,5015 0,4273 0,4294 0,6479 

2007 3896º 704º 0,5519 0,3206 0,5708 0,7642 

Fonte: FIRJAN, 2010. 

2.5.3 -  MUNICÍPIO DE ITAMONTE 

O Município possui uma área territorial de 431.786 km² e densidade demográfica de 32,43 
hab./km². Está situado a uma distância de 417 km da capital (Belo Horizonte) e a uma 
altitude de 933 metros acima do nível do mar. Possui um inverno frio com temperaturas 
entre 0°C e 10°C na zona urbana e ocorrências de geadas. O verão é ameno e com chuvas 
em quantidade superior aos níveis no inverno. Não apresenta divisão administrativa 
constituindo-se apenas do distrito-sede. 

Os primeiros a povoar essa região foram os índios da tribo dos Cataguazes pertencentes à 
nação Tupi. Não há uma definição certa sobre a origem do Município de Itamonte, mas é 
provável que sua origem tenha se dado na metade do século XVII.  

No século XVI, Martim Afonso de Sousa ordenou que seus homens explorassem o interior 
do país. O primeiro grupo chegou a São Jose do Itamonte após atravessar florestas virgens 
e transpor a Serra do Mar e a Serra da Mantiqueira. A expedição tomou a garganta da Lapa 
– encosta leste da Mantiqueira, entre os estados de SP e RJ – passou pelo Alto do Registro, 
seguiu o fluxo do Rio Capivari até a confluência com o Rio Verde e no caminho acharam um 
monte que denominaram “Picu”, que até hoje, costuma ser um marco de orientação para 
quem chega à região. 

O lugar levou o nome de Picu, São José do Picu, São José do Itamonte, Pouso do Picu e, 
em 1938, foi emancipado com o nome de Itamonte, cujo significado é “Pedra do Monte”. Os 
paulistas foram atraídos pela região devido às descobertas de minas. A agricultura e a 
criação se desenvolveram no local mesmo após a decadência das minas.  

A estimativa populacional para o Município de Itamonte em 2010, segundo o IBGE, é de 
14.003 habitantes, número que indica um crescimento de cerca de 12% em relação ao dado 
apresentado pelo IBGE em 2000. Desse total, 7.086 (50,6%) representa o número de 
homens e 6.917 (49,3%) o número de mulheres. (Quadro 2-14).  
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A população urbana representa 68,3% do total da população, ou seja, 9.612 habitantes. O 
número de habitantes da zona rural tem um total de 4.391 pessoas.  

Quadro 2-14 – População residente, rural/urbana e por sexo no Município de Itamonte – MG – 2010.  

População Residente Total 

Homens Mulheres Área urbana Área rural  

7.086 6.917 9.612 4.391 14.003 

Fonte: IBGE, 2011 a. 

2.5.3.1 - Saneamento Básico 

No Município de Itamonte, de acordo o IBGE (2009), dos 4.217 domicílios particulares 
permanentes, 2.726 domicílios (64,6%) estão ligados à rede geral para abastecimento de 
água; 405 (9,6%) usam poços ou nascentes; e 1.086 (25,7%) domicílios restantes possuem 
outras formas de abastecimento (Quadro 2-15).  

A situação do saneamento básico apresenta percentagens melhores do que em relação ao 
abastecimento de água. Cerca de 4.210 dos domicílios particulares permanentes (99,8%) 
apresentam banheiro ou sanitário. Apenas sete domicílios, menos de 1% do total, não 
dispõem desse espaço. No que diz respeito à presença de esgotamento sanitário, 2.819 dos 
domicílios particulares permanentes (66,8%) têm a água servida dirigida a rede de esgoto.  

A coleta de lixo, por sua vez, é feita em 3.994 domicílios particulares, ou seja, 94,7% têm 
resíduos sólidos coletados pelo caminhão da prefeitura. Os 223 (5,2%) restantes dão outro 
destino ao lixo. 

Quadro 2-15 – Domicílios particulares permanentes, por abastecimento de água, existência de 
banheiro ou sanitário; tipo de esgotamento sanitário e destino do lixo no Município de Itamonte – MG 
– 2010. 

Abastecimento de Água Condição Sanitária Coleta de Lixo 

Ligado à 
Rede 
Geral 

Poço ou 
Nascente 

Outras 
Formas 

Com 
Banheiro 

ou 
Sanitário 

Com Banheiro 
ou Sanitário 

Esgotamento 
Sanitário ligado 
à Rede Geral 

Sem 
Banheiro ou 

Sanitário 

Lixo 
Coletado 

Outro 
Destino 

2.726 405 1.086 4.210 2.819 7 3.994 223 

Fonte: IBGE, 2011 a. 

2.5.3.2 -  Educação  

O Município de Itamonte, segundo os dados do IBGE (2009), tinha um total de 2.165 
estudantes matriculados, sendo que 771 (35,6%) no ensino fundamental em escolas 
públicas estaduais, 1.090 (50,3%) alunos matriculados em escolas públicas municipais e 
304 (14%) matriculados em escolas privadas. (Quadro 2-16). No que diz respeito ao ensino 
médio, o total de alunos matriculados era de 576 alunos, sendo que a maior parte, 442 
(76,7%) alunos, estavam matriculados em escola pública estadual; 21 (3,6%) matriculados 
em escola pública municipal; e 113 (19,6%) matriculados em escolas privadas. Na pré-
escola, para o mesmo ano, havia 287 alunos matriculados, sendo 229 (79,7%) vagas 
ocupadas em escolas públicas municipais e 58 (20,2%) matrículas no ensino pré-escolar em 
escolas privadas.  

O número de docentes é mais significativo no ensino fundamental, 155, sendo que 36 (23,2 
%) lecionavam em escola pública estadual; 78 (50,3%) professores em escolas municipais 
de ensino fundamental; e 41 (26,4%) docentes em escolas privadas. No ensino médio eram 
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61 docentes no total, em 2009, sendo que, as escolas privadas concentravam a maior parte 
deles, com 29 (47,5%) dos professores; a escola pública estadual tinha 26 (42,6%) 
docentes; e a escola pública municipal tinha seis (9,8%) professores. Na pré-escola, o 
número de docentes contabilizava 21, sendo 14 (66,6%) de pré-escolas municipais e 7 (33,3 
%) de pré-escolas privadas.  

Os números de estabelecimentos de ensino eram: 18 escolas para o ensino fundamental, 
sendo uma escola pública estadual, 15 escolas públicas municipais e duas escolas privadas. 
Quanto às escolas de ensino médio, totalizavam quatro escolas, sendo uma escola pública 
estadual, uma escola pública municipal e duas escolas privadas. As pré-escolas eram seis, 
sendo quatro escolas públicas municipais e duas escolas privadas. O Município não dispõe 
de estabelecimento de educação técnica embora tenha uma unidade de ensino superior. 

A taxa de alfabetização de adultos no Município de Itamonte, segundo o IBGE 2000, foi de 
0,901, sendo o maior índice entre os três municípios mineiros que se encontram no entorno 
do PNI.  

Quadro 2-16 – População residente segundo quantidade de matriculas e número de docentes no 
ensino médio e fundamental no Município de Itamonte – MG – 2009. 

Número de Matrículas Número de Docentes 

Ensino Fundamental Ensino Médio Ensino Fundamental Ensino Médio 

2.165 576 155 61 

Fonte: INEP, 2009. 

2.5.3.3 -   Estrutura Empresarial 

O Município de Itamonte possui uma estrutura empresarial, de acordo com os dados do 
IBGE (2004), em que se destaca o setor terciário: comércio, reparação de veículos 
automotores, objetos pessoais e domésticos, com 231 empresas; outros serviços coletivos, 
sociais e pessoais com 32 empresas; 28 empresas estão ligadas a atividades imobiliárias, 
aluguéis e prestação de serviços às empresas; 71 empresas no ramo de hospedagem e 
alimentação. Além desses, há o transporte, armazenagem e comunicações com 19 
empresas (Quadro 2-17).  

No setor secundário, há 88 indústrias de transformação. Percebe-se que é um setor 
bastante representativo com o 2° maior número representante das atividades econômicas 
do Município. O setor primário está representado por duas empresas ligadas a 
agropecuária, pecuária, silvicultura e exploração florestal e três ligadas à indústria 
extrativista.  

Segundo a JFMG, Itamonte possui 130 empresas registradas em 28 setores e 57 
segmentos. Duas empresas em agronegócio; 31 empresas de alimentos; 11 associações; 
duas empresas automotivas; duas de bebida e fumo; uma de beleza; uma de borracha; uma 
de calçados e couro; 16 empresas de comércio; quatro empresas de construção; uma de 
cultura; uma de educação; uma de energia; quatro empresas de esporte e lazer; duas do 
ramo farmacêutico; três do ramo financeiro; 11 de gastronomia; duas empresas de hotelaria; 
duas do setor imobiliário; quatro de moda e vestuário; uma empresa de papel e celulose; 
uma empresa de saúde; uma de serviços diversos; duas de serviços públicos; cinco 
empresas de tecnologia; uma empresa na área têxtil e 15 empresas de transporte. De 
acordo com os dados da estatística do cadastro central de Empresas (IBGE, 2009), o 
Município possui 508 unidades locais e 3.000 pessoas ocupadas.  
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Quadro 2-17 – Composição da estrutura empresarial e quantidade de empresas existentes em 
diferentes setores no Município de Itamonte – MG – 2009. 

Atividades Econômicas Número de Empresas 

Agricultura, Pecuária, Silvicultura e Exploração Florestal 2 

Indústrias Extrativas 3 

Indústrias de Transformação 88 

Construção 1 

Comércio, Reparação de veículos automotores, Objetos pessoais e domésticos 231 

Alojamento e Alimentação 71 

Transporte, Armazenagem e Comunicações 19 

Intermediação Financeira 4 

Atividades Imobiliárias, Aluguéis e serviços prestados às empresas  28 

Administração publica, defesa e seguridade social 3 

Educação 9 

Saúde e Serviços Sociais 10 

Outros serviços coletivos, sociais e pessoais 32 

Fonte: JFMG, 2011. 

2.5.3.4 -  Índice de Desenvolvimento Humano (IDH-M) 

O IDH-M do Município de Itamonte é considerado médio: 0,792. A taxa de alfabetização de 
adultos e o índice de educação estão entre os maiores da Região 0,901 e 0,854 
respectivamente. A expectativa de vida ao nascer e o índice de esperança de vida (IDHM-L) 
apresentam os índices mais altos da Região da UC com uma taxa de 75,173 e 0,836, 
embora ainda sejam considerados índices médios (entre 0,5 a 0,7) 

De acordo com o IBGE (2000), ao se fazer uma análise individual das taxas, o Município 
apresenta uma taxa de frequência escolar considerada média, com 0,758. O índice de PIB 
(IDHM-R) de 0,685 está entre os mais baixos da Região do PNI. O Município ocupa a 
posição 69º no ranking  do IDH-M por UF e no ranking nacional ocupa a posição 768º.  

2.5.3.5 - Índice FIRJAN de Desenvolvimento Municipal (IFDM) 

O Município de Itamonte apresentou entre 2000 e 2007 uma forte elevação nos indicadores 
que compõem o IFDM o que acarretou na melhoria de sua posição tanto no ranking 
Nacional quando no Estadual. Apresenta IFDM de 0,7852 (estágio de desenvolvimento 
moderado), Quadro 2-18. 

Quadro 2-18 – Índice FIRJAN de Desenvolvimento Municipal (IFDM) – Itamonte – MG – 2007. 

Ano 
Ranking IFDM 

IFDM  Emprego & Renda  Educação  Saúde  
Nacional Estadual 

2000 527º 26º 0,6897 0,4189 0,7220 0,9283 

2007 297º 18º 0,7852 0,6499 0,7639 0,9419 

Fonte: FIRJAN, 2010. 
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2.5.4 - MUNICÍPIO DE ITATIAIA 

O Município de Itatiaia, cujo nome indígena significa penhasco cheio de pontas tem sua 
origem associada a do Município de Resende. Em 1842 a área foi definida como distrito de 
Resende com a denominação de Campo Belo. Em 1943 o distrito de Campo Belo passou a 
denominar-se Itatiaia. Por fim foi elevado á categoria de Município com a denominação de 
Itatiaia, pela lei estadual nº 1330, de 06/07/1988, desmembrado de Resende. Não apresenta 
divisão administrativa constituindo-se apenas do distrito-sede. 

Itatiaia localiza-se na região das Agulhas Negras, no sul do RJ, a 155 km da capital 
fluminense. Faz fronteira com Resende/RJ e Bocaina de Minas/MG. De acordo com o IBGE 
(2010), Itatiaia possui uma área de 245,146 km², e densidade demográfica de 117,41 
hab./km². 

Há registros de que os índios Puris habitaram essas terras no século XVII. As terras foram 
passagem de viajantes que vinham do sul de Minas transportando o ouro. As margens dos 
caminhos foram se estabelecendo pequenas áreas de ocupação destinadas ao 
abastecimento e pouso dos tropeiros. Com o esgotamento das minas de ouro, teriam 
descido definitivamente a Serra procurando terras onde pudessem se instalar.  Esse período 
marca uma fase de transição econômica, passando da agricultura e pecuária de 
subsistência, que predominou entre os primeiros rancheiros, para o aparecimento das 
grandes fazendas de cana-de-açúcar e café, sendo a primeira atividade logo superada pela 
segunda com a desativação dos poucos engenhos que chegaram a surgir.  

Com o ciclo do café, surgiram as grandes fazendas da região. Em 1839, é oficialmente 
fundado com o nome de Campo Belo, sendo um distrito de Resende.  Entre 1860 e 1870, 
com o auge do café, surgiu a exploração fluvial do Rio Paraíba com grandes embarcações 
que navegavam Rio acima até Itatiaia com o fim de atender os comerciantes daquele tempo.  

Em 1873, com a chegada da estrada de ferro D. Pedro II, o comércio fluvial foi substituído 
aos poucos. Neste período, com o processo de abolição da escravidão, a maior parte das 
fazendas de Itatiaia passaram a ser exploradas pela pecuária. O primeiro exportador 
fluminense de manteiga e o segundo exportador de leite surgiram em Itatiaia. Grandes 
empresas se instalaram no local. Devido à busca de trabalho na cidade, por causa da 
mecanização da agricultura, diversos núcleos coloniais foram fundados. Colonos suíços se 
instalaram nas proximidades de Itatiaia.  

Com a construção da Rodovia Presidente Dutra, por volta de 1950, ligando o RJ a SP, e a 
implementação da Usina Hidrelétrica do Funil, ocorreu o início de um ciclo de atividades e 
desenvolvimento com a instalação de grandes empresas e o início da atividade turística que 
caracteriza de forma marcante o Município. 

Devido à enorme importância do turismo em Itatiaia, a região foi dividida em três centros 
principais: Itatiaia (Sede que se beneficia da proximidade e presença do PNI), Penedo e a 
região de Visconde de Mauá, esta última integrada por Maromba e Maringá.  

Dados do IBGE (2010) apontam uma população de 28.783 para Itatiaia, sendo que destes, 
14.213 são homens (49,4%) e 14.570 são mulheres (50,6%). São 1,02 mulheres para cada 
homem e 0,97 homens para cada mulher. O número de habitantes na zona rural (970) é 
muito inferior ao da população urbana (27.813), representando, apenas 3,3 % do total de 
residentes. Itatiaia teve um crescimento populacional de 16,63% na última década, Quadro 
2-19. O Município retrata o crescimento urbano mais expressivo dentre os núcleos da 
Região Serrana, sendo estimulado pela atividade turística que atrai novos moradores para a 
Região por ocasião da oferta de trabalho.  
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Quadro 2-19 – População residente, rural/urbana e por sexo no Município de Itatiaia – RJ – 2010.  

População Residente Total 

Homens Mulheres Área urbana Área rural  

14.213 14.570 27.813 970 28.783 

Fonte: IBGE, 2011 a. 

Na região Fluminense da Região do PNI, observa-se uma quantidade mais expressiva de 
terras urbanas. Porém, ainda se encontram vilas isoladas e ocupações desordenadas. 

2.5.4.1 - Saneamento Básico 

Com relação ao saneamento básico, dos 9.368 domicílios particulares permanentes em 
Itatiaia, 8.557, ou seja, 91,3% estão ligados à rede geral de abastecimento de água (IBGE, 
2010). Outros 195 domicílios (2%) usam água de poço ou nascente. Um número de 616 
habitantes (6,5%) utiliza outras formas de abastecimento.  

Dentre os domicílios particulares permanentes em Itatiaia, 99,7% contam com banheiro ou 
sanitário. Mais da metade dos domicílios 6.272 (67%) contam com banheiro ou sanitário 
ligados a rede geral de esgoto ou pluvial. Somente 24 (0,25%) dos domicílios não contam 
com essa infraestrutura. 

No geral, são positivos os números para saneamento básico em Itatiaia. Isto influi 
diretamente nos indicadores sociais, econômicos e ambientais.  Existem 9.154 domicílios 
que possuem lixo coletado, totalizando 97,7%, em 2010. Apenas 214 domicílios (2,28%) dão 
outro destino aos resíduos sólidos, Quadro 2-20. Segundo o INEA (2011), atualmente 100 % 
da zona urbana do Município de Itatiaia tem potencial para se beneficiar com uma estação 
de tratamento de esgoto garantido pelo Estado.  

Quadro 2-20 – Domicílios particulares permanentes, por abastecimento de água, existência de 
banheiro ou sanitário; tipo de esgotamento sanitário e destino do lixo no Município Itatiaia – RJ – 
2010. 

Abastecimento de Água Condição Sanitária Coleta de Lixo 

Ligado à 
Rede 
Geral 

Poço ou 
Nascente 

Outras 
Formas 

Com 
Banheiro 

ou 
Sanitário 

Com Banheiro 
ou Sanitário 

Esgotamento 
Sanitário ligado 
à Rede Geral 

Sem 
Banheiro 

ou 
Sanitário 

Lixo 
Coletado 

Outro Destino

8.557 195 616 9.344 6.272 24 9.154 214 

Fonte: IBGE, 2011 a. 

2.5.4.2 -  Educação 

O Município de Itatiaia, de acordo com os dados do IBGE em 2009, apresenta um total de 
4.268 estudantes matriculados no ensino fundamental (Quadro 2-21). Desses, 233 
frequentam escolas públicas estaduais e 3.619 são alunos matriculados em escolas públicas 
municipais; 416 alunos estão matriculados em escolas privadas.  No que diz respeito ao 
ensino médio, o total de matrículas é de 475, sendo que 421 são em escola pública estadual 
e 54 em escola privada. São 754 alunos em idade pré-escolar matriculados, sendo que 678 
vagas são de escolas públicas municipais e 76 de escolas privadas.  

O número total de docentes no ensino fundamental, no ano de 2009, é de 227 (Quadro 
2-21), sendo que 17 trabalham em escolas públicas estaduais, 184 são professores em 
escolas municipais e 26 em escolas privadas. No ensino médio, são 32 docentes no total 
(IBGE, 2009), sendo que, a escola pública estadual tem 26 professores e a escola privada 6 
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professores responsáveis por esse nível escolar. Já na pré-escola, o número total é de 57 
docentes, sendo 47 de pré-escolas municipais e 10 de pré-escolas privadas.  

Os números de estabelecimentos de ensino são: ensino fundamental totalizando 15 escolas, 
dentre as quais uma é estadual, 12 são municipais e duas são privadas; o ensino médio 
possui um total de duas escolas, uma estadual e outra privada e as pré-escolas totalizam 
doze escolas, sendo que dez são municipais e duas são privadas. O Município não dispõe 
de estabelecimento de educação técnica tampouco de ensino superior.  

Quadro 2-21 – População residente segundo quantidade de matrículas e número de docentes no 
ensino médio e fundamental no Município de Itatiaia – RJ – 2009. 

Número de Matrículas Número de Docentes 

Ensino Fundamental Ensino Médio Ensino Fundamental Ensino Médio 

4.268 475 227 32 

Fonte: INEP, 2009. 

2.5.4.3 -   Estrutura Empresarial 

O Município de Itatiaia possui uma estrutura empresarial cujo setor econômico que mais se 
destaca é o terciário, sobretudo, considerando-se o comércio. De acordo com os dados de 
2004, 378 empresas atuam no comércio em geral e reparação de veículos automotores. 
Essas empresas têm sua atuação relacionada com as demandas geradas pela sua 
população. Nessa tabela há outros números significativos, tais como alojamento e 
alimentação com 220 empresas, atividades imobiliárias, aluguéis e prestação de serviço 
com 111 empresas.  

No setor secundário, destacam-se 50 empresas ligadas a indústria de transformação. No 
setor primário, apenas seis empresas estão ligadas a agricultura, pecuária, silvicultura e 
exploração florestal. Os serviços coletivos, sociais e pessoais, com 87 empresas, também 
são relevantes. 

Segundo a JFMG, Itatiaia possui 369 empresas cadastradas em 40 setores e 102 
segmentos. São quatro empresas no setor de agronegócio, 43 empresas no setor de 
alimentação, 29 associações, 15 no setor automotivo, uma empresa no setor de bebidas e 
fumo, três no setor de beleza, duas no setor de borracha, 36 empresas ligadas ao comercio, 
quatro no setor de comunicação, 17 no setor de construção, sete no setor de consultoria, 
uma no ramo da cultura, 6 empresas no setor de decoração, duas no setor de educação, 
três no setor de eletroeletrônicos, duas no setor de energia, sete de entretenimento, 19 na 
área de esporte e lazer, uma em eventos, nove no ramo farmacêutico, uma no setor 
financeiro, 38 em gastronomia, 51 no setor de hotelaria, seis no ramo imobiliário, uma 
empresa no setor de máquinas, duas em metalurgia, três em mineração, 13 em moda e 
vestuário, sete no setor de óleo e gás, três no setor de papel e celulose, uma empresa no 
setor de plástico, duas em saúde, uma no setor de seguros, nove em serviços diversos, uma 
empresa no setor de serviço público, seis em tecnologia, uma na área têxtil, uma no setor de 
tintas; oito empresas de transporte e três que atuam na área de turismo, Quadro 2-22.  

De acordo com os dados da estatística do cadastro central de Empresas (IBGE, 2009), o 
Município possui 847 unidades locais, 3.127 empresas atuantes, 6.747 pessoas ocupadas e 
um salário médio mensal de 2,7 salários mínimos.  Há uma discrepância muito grande entre 
os dados de estatística do cadastro central de empresas e os dados cadastrados na 
comunidade de empresas do Brasil. 
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Quadro 2-22 – Composição da estrutura empresarial e quantidade de empresas existentes em 
diferentes setores no Município de Itatiaia – RJ – 2004. 

Atividades Econômicas Número de Empresas 

Agricultura, Pecuária, Silvicultura e Exploração Florestal 6 

Indústrias Extrativas 0 

Indústrias de Transformação 50 

Construção 23 

Comércio, Reparação de veículos automotores, Objetos pessoais e domésticos 378 

Alojamento e Alimentação 220 

Transporte, Armazenagem e Comunicações 45 

Intermediação Financeira 7 

Atividades Imobiliárias, Aluguéis e serviços prestados às empresas  111 

Administração publica, defesa e seguridade social 6 

Educação 12 

Saúde e Serviços Sociais 16 

Outros serviços coletivos, sociais e pessoais 87 

Fonte: JFMG, 2011. 

2.5.4.4 -  Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH – M) 

O IDH – M do Município de Itatiaia é de 0,800 e, portanto, é um índice que pode ser 
considerado alto na comparação com o índice do RJ e da região sudeste, com valores de 0, 
802 e 0, 745, respectivamente.  

Está entre os 10 primeiros municípios do Estado do RJ que possuem um bom nível de 
desenvolvimento humano e de qualidade de vida. Verificando-se individualmente as taxas, 
nota-se um índice considerado alto para a alfabetização de adultos (0,920), e alto, 
igualmente, para educação de um modo geral (0,895). Entretanto, o PIB e a longevidade 
têm valores médios com 0,722 e 0,783 concomitantemente, consequentemente, reduzindo o 
valor médio do IDH para o Município.  

2.5.4.5 - Índice FIRJAN de Desenvolvimento Municipal (IFDM) 

De acordo com o IFDM o Município de Itatiaia possui índice de 0,7181 (estágio de 
desenvolvimento moderado). Apresenta elevação do Índice geral (IFDM) ocasionado por 
forte alta no indicador de Saúde. Os demais indicadores apresentam redução em 
comparação ao trabalho de 2000. 

Quadro 2-23 – Índice FIRJAN de Desenvolvimento Municipal (IFDM) – Itatiaia – 2007. 

Ano 
Ranking IFDM 

IFDM  Emprego & Renda  Educação  Saúde  
Nacional Estadual 

2000 544º 15º 0,6884 0,6113 0,7232 0,7307 

2007 944º 26º 0,7181 0,5604 0,7201 0,8739 

Fonte: FIRJAN, 2010. 
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2.5.5 - MUNICÍPIO DE RESENDE 

O Município de Resende está localizado no RJ, na região do Vale do Médio Paraíba Sul 
Fluminense, entre o RJ e SP, ou seja, em uma posição geográfica de fronteiras 
interestaduais.  

Os primeiros habitantes formaram tribos nas margens do Rio Paraíba do Sul: Tamoios, 
Guarumirins, Guaranazes, Puris, Tupinambás, Temiminós, Guarulhos, Coropós e 
Goitacazes, em especial os Puris, que se concentravam especificamente nessa região. 

A colonização iniciou-se no ano de 1744 quando os primeiros conquistadores vindos de 
Aiuruoca, atraídos pelos rios auríferos na Mantiqueira, estabeleceram-se na margem 
esquerda do Paraíba.  A este lugar, deu-se o nome de Nossa Senhora da Conceição do 
Campo Alegre da Paraíba Nova, o primeiro nome do futuro Município de Resende. Este 
processo, de forma paulatina, provocou a diminuição das comunidades indígenas até seu 
total extermínio. 

Por volta de 1790, chegaram a Resende as primeiras mudas de café. No início do século 
XIX, o café passou a ser a grande riqueza de Resende. Em 1801, Resende foi elevada à 
categoria de vila a qual recebeu o nome em homenagem ao quinto Vice-Rei, Conde de 
Resende, que naquele tempo governava o Brasil. Em 1848, Resende foi promovida de vila a 
cidade. 

Em Resende, os cafeicultores cada vez mais dependiam da mão de obra escrava devido à 
expansão dos cafezais. Entretanto, esse contexto econômico mudou após a Lei Áurea. A 
escravidão do negro que produzia lucros, desde o século XVI, tornou-se desinteressante, 
pois o mundo passou a viver cada vez mais em função das máquinas e do consumo. O 
Brasil extinguiu o tráfego negreiro no ano de 1850 e a escravidão, de forma lenta, até 1888. 
Nessa época, Resende contava com 24 mil habitantes. 

Neste período, o café entra em decadência devido ao uso indiscriminado da terra, o 
aparecimento de pragas na lavoura e a proibição do tráfico de escravos em 1850. Em 1870, 
vários cafeicultores se transferiram para o Oeste Paulista, na região de Ribeirão Preto, 
evidenciando o declínio do ciclo do café e de uma época de riqueza e ostentação em 
Resende. Com os preços em declínio, os cafezais praticamente abandonados e o início da 
mecanização agrária, houve o empobrecimento de uma grande parte dos camponeses 
levando ao êxodo rural. Ao mesmo tempo, emigrantes de MG atraídos pelos baixos preços 
das terras migraram para Resende, dando início a uma nova atividade econômica: a 
agropecuária, que substituiria a cafeicultura, sobrevivendo no Município até hoje. Resende 
chegou a ser responsável por um terço de toda a produção leiteira do Estado do Rio (150 
mil litros diários), além de ser a segunda maior produtora de manteiga e queijo. A 
Cooperativa Agropecuária de Resende, localizada em Campos Elíseos, é uma testemunha 
desta época e chegou a ter 1.470 cooperados. 

A passagem dos séculos XIX para XX ficou marcada pela grande imigração no Brasil. Foi 
uma época bastante delicada e de transição, onde quase tudo que acontecia nesse 
momento estava relacionado com os impasses do final da escravidão, fazendo com que o 
Brasil substituísse os escravos por outros personagens para reorganizar a vida no país. 
Nesse caso, havia muitos interesses envolvidos. O Brasil dependia de suas exportações de 
café, açúcar, algodão, cacau, tabaco e borracha para sobreviver e precisava de novos 
investimentos externos em diversos setores, desde a grande agricultura e algumas 
indústrias até os serviços públicos e comunicações.  

Nesse período, foram fundados os núcleos coloniais, que propiciaram a recuperação da 
tradição do plantio da cana-de-açúcar e pecuária leiteira, atraíram imigrantes mineiros e 
estrangeiros a Resende dando inicio à pecuária que passou a substituir a economia do café 
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no local. No começo do século XX, Resende se apresentou com uma posição significativa 
na produção do leite, manteiga e queijo no RJ. 

Três núcleos coloniais foram organizados na região: Porto Real (1874/1879); Visconde de 
Mauá (1908/1916); e Itatiaia (1908/1916). 

Resende só voltou a reassumir o prestígio e importância econômica com a mudança da 
Academia Militar de Agulhas Negras para a cidade e a instalação de indústrias em 1940. 

Paulatinamente, o Município de Resende teve seu território reduzido (Figura 2-41). 
Finalmente, em 1988, o distrito de Itatiaia foi oficializado como Município e, em 1995, Porto 
Real também foi institucionalizado como Município deixando o grupo de distritos 
pertencentes a Resende. Atualmente o Município é constituído de cinco distritos: Resende, 
Agulhas Negras, Engenheiro Passos, Fumaça e Pedra Selada. 

Figura 2-41 – Município de Resende e municípios desmembrados (Itatiaia em 1988 e Porto Real em 
1995).  

 

O Município possui uma área de 1.095,254 km² e densidade demográfica de 109,35 
Hab./km² (IBGE, 2010). Localiza-se na Região das Agulhas Negras, no sul do RJ a 170 km 
da Capital (Rio de Janeiro). A população total em 2010 é de 119.769 habitantes. Houve um 
crescimento populacional de 14,59% na última década. A distribuição da população por sexo 
(IBGE, 2010) mostra que o número de mulheres com 61.501 (51,3%) prevalece em relação 
ao número de homens com 58.268 (48,7%). O Município apresenta uma população urbana 
(Quadro 2-24) de 112.331 habitantes, representando 94% da população total, com uma 
diferença significativa em relação à população rural com 7.438 habitantes (6%). 
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Quadro 2-24 – População residente, rural/urbana e por sexo no Município de Resende – RJ – 2010.  

 

População Residente 

 

Total 

Homens Mulheres Área urbana Área rural  

58.268 61.501 112.331 7.438 119.769 

Fonte: IBGE, 2011 a. 

Resende, em comparação com os outros municípios da Região do PNI, é o mais populoso e 
de maior extensão.  

A sede municipal é um polo gerador de múltiplas atividades econômicas e estende esse 
desenvolvimento para toda região. Resende é uma referência nacional em logística, 
infraestrutura e mão de obra qualificada para investimentos empresariais nos mais 
diferentes campos. Sua posição geográfica, entre os principais produtores e consumidores 
do país, confere-lhe vantagens que facilitam a diversificação econômica, o acesso e o 
escoamento da produção.   

2.5.5.1 - Saneamento Básico 

Segundo dados do IBGE (2010), dos 38.744 domicílios particulares permanentes no 
Município de Resende, 37.319 (96,3%) são atendidos pela rede oficial de abastecimento. 
765 (1,97%) utilizam água retirada de poço ou nascentes e um número de 658 domicílios 
(1,69%) utiliza outras formas de abastecimento, Quadro 2-25. 

Dentre os domicílios particulares permanentes no Município, 99% contam com banheiro ou 
sanitário. A maioria dos domicílios, ou seja, 35.292 (91%) é ligada à rede geral de esgoto ou 
pluvial. E somente 54, menos de 0,5% dos domicílios, não contam com essa infraestrutura.   

Os resíduos sólidos, por sua vez, são coletados em 38.248 dos domicílios particulares 
permanentes, totalizando 98%, enquanto 1,27%, isto é, 495 domicílios, dão outro destino 
aos resíduos sólidos. 

Pela situação apresentada, verifica-se, no geral, uma boa condição sanitária básica, 
abastecimento de água e coleta de lixo do Município.  

Quadro 2-25 – Domicílios particulares permanentes, por abastecimento de água, existência de 
banheiro ou sanitário; tipo de esgotamento sanitário e destino do lixo no Município Resende – RJ – 
2010. 

Abastecimento de Água Condição Sanitária Coleta de Lixo 

Ligado à 
Rede 
Geral 

Poço ou 
Nascente 

Outras 
Formas 

Com 
Banheiro 

ou 
Sanitário 

Com Banheiro 
ou Sanitário 

Esgotamento 
Sanitário ligado 
à Rede Geral 

Sem 
Banheiro 

ou 
Sanitário 

Lixo 
Coletado 

Outro Destino

37.319 765 658 38.689 35.292 54 38.248 495 

Fonte: IBGE, 2011 a. 

Neste contexto, segundo o Simpósio de Excelência em Gestão e Tecnologia (2010), o aterro 
sanitário de Resende atende a várias cidades de seu entorno como Itatiaia e, até mesmo, 
cidades do Estado de MG como Bocaina de Minas.  
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2.5.5.2 - Educação 

No ano de 2009, havia 17.768 estudantes matriculados no ensino fundamental, com 
disponibilidade de 1.006 docentes (300 para as escolas públicas estaduais; 415 para as 
escolas públicas municipais e 291 para as escolas privadas). Desses alunos, 5.428 estavam 
distribuídos nas 14 escolas públicas estaduais do Município; 9.026 alunos estavam 
matriculados nas 34 escolas públicas municipais e 3.314 nas 16 escolas privadas 
existentes. No ensino médio, havia 4.528 matrículas, com disponibilidade de 398 docentes 
(257 para as escolas públicas estaduais; 35 para as escolas públicas municipais e 106 para 
as escolas privadas), distribuídas da seguinte forma: 3.379 nas 11 escolas públicas 
estaduais; 426 na única escola pública municipal de Resende e 723 nas seis escolas 
privadas. No contexto regional Resende conta com quatro escolas técnicas e dispõe de 
campus universitário. 

Quadro 2-26 – População residente segundo quantidade de matrículas e número de docentes no 
ensino médio e fundamental no Município de Resende – RJ – 2009. 

Número de Matrículas Número de Docentes 

Ensino Fundamental Ensino Médio Ensino Fundamental Ensino Médio 

17.768 4.528 1.006 398 

Fonte: INEP, 2009. 

2.5.5.3 -  Estrutura Empresarial 

O mercado de trabalho do Município de Resende vincula-se aos pólos industrial, automotivo 
e metalúrgico, turístico, ecológico, comercial e gastronômico. O Quadro 2-27 apresenta a 
estrutura empresarial do Município de Resende. Dos dados apresentados, percebe-se como 
setor econômico de maior destaque o terciário. O comércio variado é o mais significativo 
dentro desse setor possuindo 1.585 empresas. Na sequência, o mercado imobiliário aparece 
com 600 empresas e o de hospedagem e alimentação com 339 empresas. Resende tem no 
turismo um importante segmento da economia. A localidade de Visconde de Mauá e 
pequenos núcleos urbanos na região montanhosa atraem grande fluxo de turistas para o 
Município.  

O setor secundário é representado por indústrias de transformação, com um total de 225 
empresas. Resende possui um parque industrial bem diversificado, com indústrias têxteis, 
químicas, de produtos farmacêuticos e mecânicos. As atividades econômicas de transporte, 
armazenagem e comunicações apresentam uma quantidade de 152 empresas. Setores 
como educação e saúde são representados por 122 e 121 empresas respectivamente.  

O setor agropecuário, com seis empresas e seis indústrias extrativistas, é menos 
expressivo. Os produtos de maior destaque são a mandioca, o milho, os laticínios e as aves.  

Segundo os dados da JFMG, existem 2.007 empresas cadastradas em Resende em 48 
setores e 256 segmentos. Conforme os dados da estatística do cadastro central de 
Empresas (IBGE, 2009), o Município possui 3.241 unidades locais, 3.127 empresas 
atuantes, 29.824 pessoas ocupadas e um salário médio mensal de cerca de três salários 
mínimos. De acordo com o IBGE (2000), Resende possui uma renda per capita de R$ 
365,45 reais. Teve um aumento de aproximadamente R$ 100,00 desde 1991, quando sua 
renda per capita estava em torno de R$ 250,00 reais.  

Quadro 2-27 – Composição da estrutura empresarial e quantidade de empresas existentes em 
diferentes setores no Município de Resende – RJ – 2000. 

Atividades Econômicas Número de Empresas 

Agricultura, Pecuária, Silvicultura e Exploração Florestal. 11 
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Atividades Econômicas Número de Empresas 

Indústrias Extrativas 06 

Indústrias de Transformação 225 

Construção 93 

Comércio, Reparação de veículos automotores, Objetos pessoais e domésticos. 1585 

Alojamento e Alimentação 339 

Transporte, Armazenagem e Comunicações. 152 

Intermediação Financeira 47 

Atividades Imobiliárias, Aluguéis e serviços prestados às empresas.  600 

Administração publica defesa e seguridade social 08 

Educação 122 

Saúde e Serviços Sociais 121 

Outros serviços coletivos, sociais e pessoais. 326 

Fonte: JFMG, 2011. 

2.5.5.4 -  Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH – M) 

O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH - M) em Resende pode ser 
considerado alto (0,809). Com relação aos outros municípios da Região do PNI, possui o 
maior IDH-M. A taxa de alfabetização de adultos tem índice local de 0,931 pontos e o índice 
de educação (IDHM-E) apresenta uma pontuação de 0,918 pontos. Essas duas médias são 
consideradas altas e, também, as mais altas quando comparadas às médias dos outros 
municípios em questão.  

O Produto Interno Bruto – PIB, que apresenta a soma (em valores financeiros) de toda 
produção econômica de uma determinada região ou parcela da sociedade (países, estados, 
cidades), durante um período determinado (mês, trimestre, ano, etc.), tem índice médio com 
0,758 pontos.  A longevidade (IDHM-L) com 0,750 pontos é considerada média. O Município 
de Resende apresenta médio índice de esperança de vida ao nascer (70,002). No Estado do 
RJ, Resende ocupa a 5° posição no ranking estadual do IDH-M e a 401° posição no ranking 
nacional, segundo o IBGE (2000).  

2.5.5.5 - Índice FIRJAN de Desenvolvimento Municipal (IFDM) 

De acordo com o IFDM o Município de Resende apresenta índice de 0,8208 (alto estágio de 
desenvolvimento). Possui os maiores IFDM e índice de Emprego e Renda da Região. Em 
comparação ao mesmo trabalho realizado em 2000, embora tenha sofrido queda nos 
rankings Nacional e Estadual, todos os indicadores apresentaram alta. 

Quadro 2-28 – Índice FIRJAN de Desenvolvimento Municipal (IFDM) – Resende – RJ – 2007. 

Ano 
Ranking IFDM 

IFDM  Emprego & Renda  Educação  Saúde 
Nacional Estadual 

2000 92º 4º 0,7607 0,7139 0,7041 0,8641 

2007 152º 7º 0,8208 0,7942 0,7605 0,9076 

Fonte: FIRJAN, 2010. 
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2.5.6 - SÍNTESE DA SITUAÇÃO SOCIOECONÔMICA DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DO PARQUE 

NACIONAL DO ITATIAIA 

2.5.6.1 -   Aspectos Demográficos 

A população do Brasil alcançou a marca de 190.755.799 habitantes.  Entre os anos de 1991 
a 2010 constata-se que a população brasileira apresentou um crescimento de 23% com 
ritmo do crescimento populacional médio anual de 1,2%. No último período intercensitário, 
2000/2010 houve um acréscimo populacional de 20.882.943, o que resulta em um 
crescimento médio anual de 1,17%. Esta taxa é a menor obtida na série histórica 1872/2010 
ápice, até o momento, do fenômeno de desaceleração do crescimento populacional iniciado 
na década de 1970 (IBGE, 2010). 

Neste mesmo período a Região Sudeste do Brasil apresentou crescimento populacional 
pouco inferior à média nacional (1,05%). Por deter o maior contingente populacional foi 
responsável pela maior parcela do incremento populacional em termos absolutos, tendo 
absorvido 37,9 % do crescimento total do País no último período intercensitário. No ano de 
2010 a população da região sudeste atingiu 80.364.410 habitantes. 

No tocante aos estados de MG e RJ, as taxas de crescimento populacional foram 
respectivamente de 0,91% e 1,06%, entre 2000 e 2010. Em números absolutos a população 
atingiu 19.597.330 em MG e 15.989.929 no RJ, Quadro 2-29. 

Quadro 2-29 – População Residente no Brasil, Região Sudeste, Rio de Janeiro, Minas Gerais e nos 
municípios da Região do Parque Nacional do Itatiaia – Período 1991-2010. 

País Região/Estado/Município População 1991 População 2000 População 2010 

Brasil 146.825.475 169.872.856 190.755.799 

Região Sudeste 62.740.401 72.430.193 80.364.410 

Rio de Janeiro 12.807.706 14.392.106 15.989.929 

Minas Gerais 15.743.152 17.905.134 19.597.330 

Alagoa (MG) 2.756 2.800 2.709 

Bocaina de Minas (MG) 4.944 5.020 5.007 

Itamonte (MG) 10.027 12.197 14.003 

Itatiaia (RJ) 16.073 24.739 28.783 

Resende (RJ) 91.757 104.549 119.769 

Fonte: IBGE, 1991; IBGE, 2001 e IBGE, 2011a. 

No último período intercensitário 2000/2010 a população residente no conjunto dos cinco 
municípios localizados na Região do PNI apresentou um crescimento médio anual próximo 
ao nacional de 1,3%, Figura 2-42. Este contingente populacional representa 0,21% da 
população da Região Sudeste do Brasil. A população dos municípios mineiros (Alagoa, 
Bocaina de Minas e Itamonte) representam 0,11% do total do referido Estado. A população 
dos municípios fluminenses (Itatiaia/Resende) representam 0,92% do total do Estado,. 
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Figura 2-42 – População residente na Região do Parque Nacional do Itatiaia – 1991 a 2010. 

 
Fonte: IBGE, 1991; IBGE, 2001 e IBGE, 2011 a. 

Os municípios fluminenses representam de forma majoritária (87%) a população relacionada 
à Região do PNI. Resende com 119.769 habitantes é o Município mais densamente 
povoado da Região. Alagoa com pouco mais de 2.700 habitantes é o menos povoado. 

Neste contexto cabe ressaltar que as taxas de crescimento médio anual dos municípios de 
Resende (RJ), Itatiaia (RJ) e Itamonte (MG) apresentam percentagens próximas ou 
superiores às obtidas nas escalas nacional, regional e estadual.   

Em Alagoa (MG) e Bocaina de Minas (MG), por sua vez, na série histórica 1991/2010 
ocorreram taxas estagnadas e no período intercensitário 2000/2010 sucedeu inclusive uma 
baixa regressão da população. 

De acordo com os números relativos à composição da população residente por grupos de 
idade (Figura 2-43) observa-se a predominância populacional nos grupos de 20 a 24 anos e 
de 25 a 29 anos. Este dado corrobora com as respectivas realidades estaduais.  

Essa dinâmica reproduz o fenômeno ocorrente em escala nacional de diminuição do número 
de habitantes jovens e ampliação das classes de idade mediana e avançada. Isto decorre 
do contínuo declínio dos níveis de fecundidade observados no Brasil e, em menor parte, da 
queda da mortalidade.  

O crescimento da população do Brasil e em particular nos municípios localizados na Região 
do PNI se deu principalmente em função do crescimento da população adulta, com 
destaque também para o aumento da participação da população idosa.  
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Figura 2-43 – Distribuição da população por sexo, segundo os grupos de idade. População da Região 
do Parque Nacional do Itatiaia – 2010. 

 
Fonte: IBGE, 2011 a.  

Conforme o Censo Demográfico (IBGE, 2010), existe no País uma relação de 96 homens 
para cada 100 mulheres, como resultado de um excedente de 3.941.819 mulheres em 
relação ao número total de homens. Com este saldo, acentuou-se a tendência histórica de 
predominância feminina na composição por sexo da população do Brasil. 

No que diz respeito às relações de sexo verificamos que nos municípios pertencentes à 
Região do PNI localizados no Estado de MG, diferentemente da realidade nacional, ocorre 
uma maior quantidade de homens em relação às mulheres. Este número é mais acentuado 
no Município de Bocaina de Minas com uma excedente de 11% a mais de homens. Nos 
municípios fluminenses existe uma maior quantidade de mulheres, conforme as taxas 
nacional, regional e as realidades estaduais, Quadro 2-30.  

Quadro 2-30 – População residente nos estados do RJ e MG e nos municípios da Região do Parque 
Nacional do Itatiaia – 2010. 

Municípios 
Sexo Situação do domicílio 

Homens Mulheres Urbana Rural 

Rio de Janeiro (Estado) 7.625.679 8.364.250 15.464.239 525.690 

Minas Gerais (Estado) 9.641.877 9.955.453 16.715.216 2.882.114 

Alagoa (MG) 1.408 1.301 1.110 1.599 

Bocaina de Minas (MG) 2.636 2.371 2.396 2.611 

Itamonte (MG) 7.086 6.917 9.612 4.391 

Itatiaia (RJ) 14.213 14.570 27.813 970 

Resende (RJ) 58.268 61.501 112.331 7.438 

Fonte: IBGE, 2011 a. 

Homens    Mulheres 
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O grau de urbanização, percentagem da população da área urbana em relação à população 
total, apresenta no Brasil uma taxa de 84,4%. Ao longo da ultima década com o acréscimo 
de quase 23 milhões de habitantes nas áreas urbanas ocorreu a acentuação do grau de 
urbanização. Este dado indica a tendência de aumento da urbanização no Brasil que a partir 
de 1950 deixa de ser um país com características rurais para caminhar no sentido ser um 
país urbanizado. O incremento populacional nas áreas urbanas foi causado pelo próprio 
crescimento vegetativo destas áreas, além das migrações com destino aos aglomerados 
urbanos. O Sudeste é a região brasileira onde o grau de urbanização apresenta o maior 
índice, com 92,9%.  

No contexto dos municípios da Região do PNI os fluminenses apresentam os índices de 
urbanização mais significativos com 96,62% (Itatiaia) e 93,78% (Resende), índices maiores 
que os nacionais e regionais. Os municípios mineiros possuem grau de urbanização menor. 
Itamonte é o mais urbanizado entre eles com taxa de 68%, Bocaina de Minas (47%) e 
Alagoa (40%) possuem taxas de urbanização menores que 50% características de áreas 
eminentemente rurais, Figura 2-44. 

Figura 2-44 – Distribuição urbana/rural nos municípios da Região do Parque Nacional do Itatiaia – 
2010. 

 
Fonte: IBGE, 2011 a. 

2.5.6.2 - Aspectos Sociais 

A. Educação 

Os indicadores de educação dos municípios pesquisados apresentam situações distintas em 
relação à média dos estados relativos.  Em MG, cuja taxa de alfabetização estadual é de 
92,3%, apenas o Município de Itamonte (94,4%) apresenta taxa superior a estadual. 
Bocaina de Minas apresenta a menor taxa com 83,9%. Os dois municípios fluminenses 
apresentam taxas de alfabetização menores que a média obtida no Estado.  

Quadro 2-31 – População residente de 10 anos ou mais de idade e taxa de alfabetização dos Estados 
do RJ e MG e Municípios da Região do Parque Nacional do Itatiaia – 2010. 

Estado/ Município  Total Alfabetizada 
Taxa de alfabetizacao 

(%) 

Minas Gerais 16.891.469 15.597.180 92,3% 

Rio de Janeiro 13.909.323 13.339.525 95,9% 
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Estado/ Município  Total Alfabetizada 
Taxa de alfabetizacao 

(%) 

Alagoa (MG) 2.376 2.063 86,8% 

Bocaina de Minas (MG) 4.408 3.699 83,9% 

Itamonte (MG) 12.132 11.461 94,4% 

Itatiaia (RJ) 24.667 23.312 94,5% 

Resende (RJ) 103.409 99.310 93% 

Fonte: IBGE, 2011 a. 

Apesar das taxas de alfabetização dos municípios serem na maioria inferiores às taxas 
estaduais  elas confirmam a tendência de crecimento da alfabetização da população 
brasileira. A partir da década de 1990 a educação foi praticamente universalizada no país. 
Conforme apresentado no (Quadro 2-31) os municipios de Itatiaia (RJ), Itamonte (MG), e 
Resende (RJ) apresentam taxas de alfatização superiores a 90%. Este índice tende a ser 
ampliado nos próximos anos devido  crescente investimento na melhoria da oferta e 
qualidade da educação.  

Os munícipios de Alagoa (MG) e Bocaina de Minas (MG), embora possuam taxas bem 
inferiores, têm um viés de crescimento maior devido a características de suas populações – 
número relativo elevado de habitantes senis não alfabetizados e número elevado relativo de 
habitantes pequenos em fase de alfabetização. Outra justificativa para esta diferança e a 
característca domiciliar dos municípios. Conforme exposto anteriormente, estes municípios 
possuem um elevado número de habitantes residentes em áreas rurais. 

B. Renda 

O Brasil, no último período intercensitário, apresentou taxa de crescimento de 3,66% a.a. 
garantindo uma ampliação de R$ 250,62 na renda per capita de sua população. Caracteriza-
se hoje em um País de classe média emergente. Observa-se a mudança no perfil da 
economia, com o setor de serviços ocupando mais espaço, em detrimento da indústria e da 
agricultura. Conciliou no período crescimento econômico com a melhoria da distribuição de 
renda. Outro ponto importante neste contexto é o aumento real do salário mínimo que tem 
impactos significativos na média da renda per capita do país, Quadro 2-32. 

Minas Gerais acompanhou o crescimento nacional (3,66% a.a.) embora não tenha igualado 
do mesmo modo o valor da renda per capita de seus habitantes. O Estado do RJ não 
obstante tenha tido um crescimento econômico menor que o apresentado na média nacional 
(2,89% a.a.) apresentou uma ampliação maior no valor da renda per capita dos seus 
residentes.   

Quadro 2-32 – Renda per capita total e taxas anuais de crescimento: Brasil e Unidades da Federação 
- MG e RJ - 2000 e 2010.   

Brasil/UF 

Renda per capita  Taxas de crescimento anual  

2010               
(R$ de agosto/2011) 

2000              
(R$ de agosto/2011)

Taxa de 
crescimento 

2000-2010 (%a.a.)

Taxa de crescimento     
1991-2000  (%a.a.) 

Brasil 830,85 580,23 3,66 2,88 

Minas Gerais 773,41 539,86 3,66 4,04 

Rio de Janeiro 1074,36 808,05 2,89 3,19 

Fonte: IBGE, 2000 e IBGE, 2010.  
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Os indicadores de renda relativos aos municípios estudados (Quadro 2-33) apresentam 
situações particulares. Os municipios localizados em MG apresentam renda média de R$ 
560,00, inferior as rendas Nacional e Estadual. O Município de Alagoa (MG) possui o menor 
valor de toda Região do PNI com valores baixos tanto na área urbana quanto na área rural.   

Os municípios fluminenses apresentam rendas per capita próximas a realidade Estadual e 
superiores ao valor da renda brasileira.  

Quadro 2-33 – Domicílios particulares com rendimento nominal mensal domiciliar per capita Domicílios 
particulares com rendimento nominal mensal domiciliar per capita, e valor do rendimento nominal médio mensal 
domiciliar per capita rendimento domiciliar per capita, por situação do domicílio, segundo a realidade nacional, as 
Unidades da Federação – MG e RJ e os municípios da Região do Parque Nacional do Itatiaia – 2010. 

Brasil 

Estados 

Municípios 

Valor do rendimento nominal médio mensal domiciliar per capita dos 
domicílios particulares com rendimento nominal mensal domiciliar per capita  

Total 
Situação do domicílio 

Urbana Rural 

Brasil R$   830,85 R$   904,71 R$   366,92 

Minas Gerais R$   773,41 R$   829,50 R$   419,14 

Rio de Janeiro R$ 1074,36 R$ 1093,43 R$   481,88 

Alagoa (MG) R$   444,60 R$   556,91 R$   361,46 

Bocaina de Minas  (MG) R$   598,52 R$   628,35 R$   570,95 

Itamonte (MG) R$   636,84 R$   701,04 R$   487,24 

Itatiaia (RJ) R$   917,31 R$   920,12 R$   826,36 

Resende  (RJ) R$   960,20 R$   964,08 R$   900,52 

Fonte: IBGE, 2011 a. 

C. Desenvolvimento Municipal 

Conforme dados do último levantamento realizado, em 2007, pela Federação das Indústrias 
do Estado do Rio de Janeiro (FIRJAN), o Índice FIRJAN de Desenvolvimento Municipal 
(IFDM), o Brasil atingiu 0,7478 pontos e evoluiu 1,4% em relação ao ano anterior.   

A análise dos indicadores municipais mostrou grandes avanços: pela primeira vez a 
Educação foi o indicador de maior influência no desempenho do índice geral – à frente do 
Emprego e Renda – enquanto Saúde manteve sua trajetória ascendente. No contexto 
estadual RJ e MG correspondem respectivamente ao 3º (0,7985) e ao 5º (0,7846)  estados 
ranqueados.  

O Município de Resende (RJ) apresenta o maior IFDM da Região do PNI (0,8208) 
ocasionado principalmente pelo elevado indicador de Emprego e Renda. Por outro lado, o 
Município de Bocaina de Minas (MG) possui os menores indicadores da Região do PNI, 
Quadro 2-34. Caracteriza-se por ser um Município de desenvolvimento regular (abaixo de 
0,6) apresentando apenas o indicador de Saúde (0,7642) como de desenvolvimento 
moderado. 
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Quadro 2-34 – Comparativo entre os IFDM para os estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais e os 
municípios da Região do Parque Nacional do Itatiaia.  

Ranking IFDM                           
MUNICÍPIOS BRASILEIROS  
Ano 2007 

Ranking IFDM 
IFDM 

Emprego & 
Renda 

Educação Saúde 

Nacional Estadual

Minas Gerais 5º --- 0,7846 0,8289 0,7318 0,7931 

Alagoa  1648º 170º 0,6769 0,4519 0,7368 0,8420 

Bocaina de Minas   3896º 704º 0,5519 0,3206 0,5708 0,7642 

Itamonte  297º 18º 0,7852 0,6499 0,7639 0,9419 

Rio de Janeiro 3º --- 0,7985 0,8810 0,7005 0,8140 

Itatiaia  944º 26º 0,7181 0,5604 0,7201 0,8739 

Resende  152º 7º 0,8208 0,7942 0,7605 0,9076 

Fonte: FIRJAN, 2010. 

2.5.6.3 - Aspectos Econômicos  

A. Produto Interno Bruto Municipal  

O Produto Interno Bruto (PIB) – soma de todos os bens e valores agregados à economia – 
da Região do PNI em 2009 atingiu o valor de R$ 5.980.108 (Preços Correntes) com avanço 
de 0,3% em relação ao ano anterior. Conforme se observa no Quadro 2-35 o Município de 
Bocaina de Minas (MG) apresenta o menor PIB. Sobrevém uma acentuada concentração 
nominal do PIB no Município de Resende (RJ) que correspondem a cerca de 80% do valor 
Regional. Quanto ao PIB per capita, igualmente o Município de Resende (RJ) apresenta o 
mais significativo com R$ 38.536,00. 

Quadro 2-35 – Produto Interno Bruto a preços correntes e Produto Interno Bruto per capita –
Municípios da Região do Parque Nacional de Itatiaia – 2005-2009. 

Estados/Municípios 

Produto Interno Bruto 

Preços correntes (1.000 R$) Per capita (R$)

2005 2006 2007 2008 2009 (1) 2009 (1) 

Minas Gerais 

Alagoa 15.697 15.526 18.413 22.862 23.611 8.070 

Bocaina de Minas 16.781 17.884 20.672 23.418 25.390 4.868 

Itamonte 96.904 133.716 242.267 332.329 262.662 17.977 

Rio de Janeiro 

Itatiaia 582.954 553.813 505.709 520.538 657.370 18.477 

Resende 2.870.472 3.103.180 3.245.682 5.062.551 5.011.075 38.536 

Fonte: IBGE, 2011 b. 

B. Setores Produtivos 

A avaliação dos dados do PIB dos setores de atividades econômica (Agropecuária, Indústria 
e Serviços) dos municípios da Região do PNI permite a observação de uma leve 
concentração da atividade produtiva no setor industrial (52%). Resende (RJ) corresponde a 
cerca de 80% do valor relacionado ao setor industrial na Região do PNI. O Município possui 
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um parque industrial diversificado, inclusive, abriga no distrito de Engenheiro Passos a FCN. 
O setor de serviços possui importância especialmente nos municípios de Resende (RJ) e 
Itatiaia (RJ) apresentando percentuais inexpressivos nos municípios de MG, Figura 2-45. 

Figura 2-45 – Participação dos setores de atividade econômica – Região do Parque Nacional do 
Itatiaia– 2009. 

 
Fonte: IBGE, 2011 b.  

O setor agropecuário responde apenas por cerca de 6% apresentando maior relevância no 
Município de Itatiaia (RJ) que concentra 80% do valor pertinente ao setor na Região do PNI. 
A seguir serão descritos os dados do setor primário da Região do PNI. 

C. Dados do Setor Primário 

As informações sobre o setor primário referem-se à safra 2010 das lavouras temporárias e 
lavouras permanentes, e o efetivo do rebanho criado na Região do PNI. A cultura de lavoura 
temporária (Quadro 2-36) que se destaca na Região e a de milho com 843 ha colhidos no 
ano de 2010. Na sequência está o cultivo de Feijão. Embora não tenha sido considerado no 
levantamento do IBGE o Município de Itamonte apresenta uma relevante produção de 
cogumelos. 

Quadro 2-36 – Lavouras temporárias – Região do Parque Nacional do Itatiaia – 2010. 

Estado/ 
Municípios 

Área colhida  - Ano 2010 (ha) 

Batata 
inglesa 

Cana-de-
açúcar 

Feijão 
(em grão)

Mandioca
Milho 

(em grão) 
Tomate 

Minas Gerais 

Alagoa - 50 75 - 238 - 

Bocaina de Minas - 13 50 13 180 - 

Itamonte 35 180 190 10 240 - 

Rio de Janeiro 

Itatiaia - 8 9 10 25 - 

Resende - 30 53 40 160 3 

Fonte: IBGE, 2011 c. 
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A lavoura permanente (Quadro 2-37) é incipiente na Região. Os destaques são as culturas 
de Pêssego (cultivado em apenas um Município – Itamonte (MG)) e Banana. 

Quadro 2-37 – Lavouras permanentes – Região do Parque Nacional do Itatiaia – 2010. 

Estado/ Municípios 

Área colhida  - Ano 2010 (ha) 

Banana 
(cacho) 

Café 
(em grão) 

Figo Pera Pêssego 

Minas Gerais 

Alagoa - 1 2 - - 

Bocaina de Minas 14 - - 1 - 

Itamonte - 8 - - 15 

Rio de Janeiro 

Itatiaia - - - - - 

Resende 10 - - - - 

Fonte: IBGE, 2011 c. 

O rebanho (Quadro 2-38) que se destaca na Região é o bovino. Na sequência, as criações 
de as aves – galos, frangos e pintos, de galinhas, de suínos e de equinos. 

Quadro 2-38 – Efetivo dos rebanhos – Região do Parque Nacional do Itatiaia – 2010. 

Estado/ 

Municípios 

Rebanho - Cabeças - Ano 2010 

Bovino Equino Asinino Muar Suíno Caprino Ovino Aves (1) Galinhas Codornas

Minas Gerais 

Alagoa 7.228 340 25 150 435 40 44 2.495 1352 - 

Bocaina de 
Minas 8.480 944 15 212 1.542 69 113 3.132 6.395 648 

Itamonte 13.804 710 13 295 1.937 - 218 420 225 - 

Rio de Janeiro 

Itatiaia 5.000 500 20 50 600 100 - - 500 - 

Resende 30.000 2.500 50 500 3.500 300 - 25.000 2.500 - 

Fonte: IBGE, 2011 d. 
 (1) Galos, frangos, frangas e pintos. 
 

2.5.6.4 - Infraestrutura 

A. Abastecimento de Água e Saneamento Básico 

O nível de abastecimento de água nos municípios localizados no RJ apresentam números 
bastante expressivos. Quase a totalidade dos domicílios localizados em Resende (96%) 
conta com abastecimento procedente da rede geral. Itatiaia apresenta um número um pouco 
menor (91%) embora não menos significativo. Os municípios mineiros, por apresentarem 
parcelas significativas de domicílios em áreas rurais possuem números menores. Bocaina 
de Minas (49%) é o menos abastecido por rede oficial de água.     

Algumas características de saneamento básico dos municípios foram sintetizadas de modo 
a facilitar a análise (Quadro 2-39). Os municípios de Alagoa e Bocaina de Minas, ambos 
localizados em MG, são os que apresentam os piores índices de saneamento básico da 
Região.  Tanto a condição sanitária quanto a situação de coleta de lixo são desfavorável nos 
municípios citados. O Município de Itamonte (MG) ainda que apresente um número mediano 
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de esgotamento sanitário possui um número elevado em relação à coleta de lixo. 

Os municípios localizados no Estado do RJ, por possuírem graus de urbanização bastante 
elevados ocasionando a possibilidade de números elevados de serviços de saneamento e 
coleta de lixo. Ressalta-se que o Município de Itatiaia apresenta percentagem de domicílios 
com esgotamento sanitário baixo (67%).  

Quadro 2-39 – Domicílios particulares permanentes, por abastecimento de água – Região do Parque 
Nacional do Itatiaia. 

Município  
Total de 

Domicílios 

Abastecimento  

de Água 
Condição Sanitária Coleta de Lixo 

Ligado à Rede Geral
Banheiro ou Sanitário 
Esgotamento Sanitário 

ligado à Rede Geral 
Lixo Coletado 

Alagoa (MG) 866 536 (61%) 426 (49%) 624 (72%) 

Bocaina de Minas (MG) 1.787 891 (49%) 587 (32%) 1.359 (76%) 

Itamonte (MG) 4.217 2.726 (64%) 2.819 (66%) 3.994 (94%) 

Itatiaia (RJ) 9.368 8.55 (91%) 6.272 (67%) 9.154 (97%) 

Resende (RJ) 38.744 37.319 (96%) 35.292 (91%) 38.248 (98%) 

Fonte: IBGE, 2011 a. 

2.5.7 - CARACTERÍSTICAS DA POPULAÇÃO DIRETAMENTE RELACIONADA AO PARQUE NACIONAL 

DO ITATIAIA 

A população pesquisada apresenta padrão de renda compatível à realidade nacional. Cabe 
ressaltar que os residentes na Parte Baixa do PNI apresentam renda superior aos demais 
sendo imigrantes de outros estados do País que escolheram esta Região como local de 
moradia e, na maioria dos casos, relacionam a habitação às oportunidades de trabalho. 
Pouco mais de um quarto dos entrevistados recebe benefícios sociais do governo via 
programas de transferência de renda ou aposentadorias.  

Em relação à população, a Região se encontra estável com baixa taxa de imigração e 
emigração. Parte expressiva dos descendentes já deixou a Região em busca de 
oportunidades de emprego e condições melhores de educação. Atualmente, encontram-se 
residindo na Região, em sua maioria, pessoas de meia idade. 

Apesar de apresentar grau elementar de educação, a maioria dos entrevistados demonstrou 
possuir internalizados conceitos de educação ambiental que podem proporcionar a 
ampliação das ações de defesa dos recursos ambientais do PNI e da Região. Estas 
pessoas vislumbram no PNI uma importante área de preservação dos recursos naturais, 
relacionam esta preservação a sua qualidade de vida e aparentam disposição em auxiliar 
nas ações estabelecidas pelo PNI. 

Os serviços básicos de saneamento são ofertados de maneira parcial a população. Quase a 
totalidade possui fornecimento oficial de energia elétrica e coleta de lixo realizada por 
empresa pública. O abastecimento de água é realizado apenas nas comunidades com 
características urbanas. Nas demais, a população capta água de nascentes ou de cursos 
d’água. O esgotamento sanitário é realizado por meio do emprego de fossas sanitárias ou é 
descartado nos cursos d’água. Existe tratamento de efluentes sanitários apenas nas 
comunidades com características urbanas.  

Parte expressiva dos entrevistados relatou recolher lenha a fim de utilizar nos fogões e 
lareiras. Outro ponto a ser observado é a presença de extratores de palmito e a ocorrência 
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de caça em algumas localidades da Região do PNI. Estas atividades são reprimidas de 
certa forma e são condenadas pela população local.  

O grau associativo da população é baixo. Apenas no Município de Itamonte, alguns 
produtores rurais relataram pertencer de forma participativa a alguma entidade de 
representação mesmo que existam lideranças locais consolidadas decorrentes da vivência e 
do contato com os residentes.  

2.6 - VISÃO DAS COMUNIDADES SOBRE A UNIDADE DE CONSERVAÇÃO 

Majoritariamente a população da Região da UC habita áreas rurais que são utilizadas parte 
para a prática de pecuária extensiva, parte para produção agrícola, parte para o turismo 
rural. O PNI é considerado por parte da população como um limitante à ampliação destas 
atividades econômicas. Para os produtores rurais, embora tenham parte de suas atividades 
diretamente restringidas pelo PNI, a existência da UC também pode ser considerada como 
um fato positivo, uma vez que os mesmos vendem parte expressiva de sua produção em 
estabelecimentos comerciais destinados aos turistas. Concomitantemente, as atividades 
relacionadas ao turismo projetam no PNI um dos principais pontos de exposição e o vendem 
como um dos atrativos mais importantes da Região, Figura 2-46 e Figura 2-47 apresenta as 
vantagens e desvantagens de residir nas comunidades.  

Um dos pontos levantados, a percepção ambiental da Região demonstrou que, para 
significativa parcela dos entrevistados nas comunidades, a tranquilidade em residir no local 
é considerada a maior vantagem.  

Figura 2-46 – Valores associados às vantagens de residir nas comunidades. 

 

Com relação às desvantagens, os entrevistados consideram as questões relacionadas ao 
transporte e ao acesso às comunidades como os principais pontos negativos. Na maioria 
dos lugares, o acesso às residências é feito em transporte próprio e em condições precárias. 
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Figura 2-47 – Valores associados às desvantagens de residir nas comunidades. 

 

Os principais conflitos entre a população da Região referem-se às pessoas que possuem 
domicílios e áreas produtivas no interior do PNI. Por ser Parque, existe limitação legal no 
uso da área. Este fato suscita inquietações nestes ocupantes, que aguardam uma definição 
sobre a questão fundiária e sobre a possibilidade da permanência deles dentro da UC. 

2.7 - ALTERNATIVAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL 

O desenvolvimento sustentável tem como um de seus alicerces o uso racional dos recursos 
naturais. Fundamenta-se basicamente em três pilares: 1) melhorar as condições de vida no 
mundo, especialmente das populações pobres (desenvolvimento social); 2) garantir a 
reprodução dos recursos naturais em níveis que permitam a manutenção de todas as 
espécies de vida existentes no planeta (proteção ambiental); e 3) desenvolvimento 
econômico, de forma a garantir a qualidade de vida desta geração e das futuras. Isso supõe 
conjugar o crescimento econômico e a conservação da qualidade do meio ambiente.  

Não se trata de criar novas atividades, mas avaliar, reordenar e potencializar as que são 
desenvolvidas. Inclusive porque o desenvolvimento sustentável pode ser mais exitoso se 
observar as vocações locais.  

Os municípios compreendidos na Região do PNI, por toda a riqueza ambiental existente, 
bem como por possuírem outras UC em seus territórios, necessitam trabalhar com esses 
diferentes potenciais de sustentabilidade ambiental e compartilhar suas ações para permitir 
a melhoria nas condições de vida das populações, sobretudo as mais carentes, dos 
municípios. 

A implementação de políticas públicas municipais voltadas para o planejamento, em 
especial o ordenamento territorial, a implementação de infraestrutura (intensificação de 
melhorias do saneamento básico), e disseminação de informação ambiental, podem advir de 
parcerias entre os governos municipal, estadual e federal, com a participação da população. 

Iniciativas que busquem levantar os potenciais de trabalho para os moradores dos 
municípios (culinária, agricultura sustentável) ou a formação de associação ou cooperativas 
voltadas para geração de emprego e renda, a partir de diversos usos de recursos naturais, 
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de modo sustentável, podem ser potencializadas na Região. É primordial nesta 
circunstância a valorização dos potenciais turísticos da Região, em especial o Ecoturismo, 
envolvendo as comunidades locais, resgatando suas culturas - festas, músicas, culinária. 

No contexto apresentado e nas pesquisas realizadas, nota-se um forte potencial para o 
desenvolvimento de atividades relacionadas ao Turismo. Todavia, deve se pensar em uma 
estratégia para o desenvolvimento regional e não somente em ações pontuais. 

O turismo oferece um leque de opções, inclusive em todas as estações do ano, sendo 
diversificado entre os atrativos naturais e culturais, também proporcionando a distribuição 
espacial dos visitantes, reduzindo o impacto da visitação. Além disso, pode distribuir a renda 
advinda desta atividade para os moradores da Região. Isso implica em desenvolver roteiros 
que incluam outros atrativos além dos divulgados, principalmente em Itatiaia (RJ), Resende 
(RJ) e Itamonte (MG).   

Desenvolver esses potenciais pode favorecer a integração de um maior número de pessoas 
na cadeia do turismo regional. Atualmente é desenvolvido um programa de autorização do 
ICMBio/PNI para condutores da Região com o objetivo de organizar a atividade na UC. Além 
disso, a atividade de transporte de produtos realizado por tropeiros poderia ser mais bem 
difundida, uma vez que se trata de um grande atrativo cultural da Região.   

Na produção agrícola, a criação extensiva de gado, prática usual nos municípios de MG que 
compõem a Região do PNI, pode ser aprimorada com a adoção de técnicas de manejo das 
pastagens a fim de aumentar a produtividade e de não exigir a utilização de novas áreas. O 
avanço das técnicas de produção de derivados de leite do mesmo modo poderia aumentar o 
valor agregado dos produtos.  Ressaltar-se que a produção local especialmente de queijo, 
mel, truta, cogumelos, etc. pode ser comercializada para os turistas que visitam a Região. 

Abaixo estão listados alguns projetos de desenvolvimento econômico sustentável em 
execução na Região do PNI. 

 Revitalização da Garganta do Registro 

É um projeto que tem como objetivo revitalizar está área que até recentemente abrigava um 
Posto Fiscal. Este Posto foi desativado e poderá ser utilizado como um Posto de 
Informações Turísticas. Esta área, divisa dos Estados de MG/RJ (Municípios de Itamonte e 
Resende), está há quase 1.700 m de altitude.  

Neste ponto, está prevista a instalação de um Portal e de uma guarita de controle do acesso 
ao PNI. As barracas de venda de produtos locais também serão revitalizadas para incentivar 
a venda de produtos locais às pessoas que se deslocam pela BR-354 e também aos 
visitantes do Planalto do PNI. Nesta área já se encontra um Hotel de alto nível que ajuda a 
promover o turismo na região.     

 Projeto Implantação de RPPN no Município de Bocaina de Minas: Uma 
Contribuição para o Corredor da Serra do Mar  

Os Municípios do sul de MG sofreram com a ocupação e o desmatamento. Suas encostas, 
com relevo acentuado, foram alvo da extração da madeira e ocupação durante muitos anos 
sobrando poucos remanescentes florestais isolados. Os remanescentes da formação 
florestal característica do Município são de floresta ombrófila mista altimontana, formação 
que vem se tornando cada vez mais difícil na região.  

Com o objetivo de proteger e conservar esses remanescentes, a Valor Natural esta 
apoiando a criação de três RPPN no Município de Bocaina de Minas, no distrito de Santo 
Antonio do Rio Grande, entorno do PNI que irão proteger uma área de 61 ha favorecendo a 
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conservação da diversidade genética da fauna e a flora local.   

O Projeto conta com os seguintes financiadores: Programa de incentivo às RPPN da Mata 
Atlântica - Aliança para a conservação da Mata Atlântica; Conservação Internacional (CI); e 
Fundação SOS Mata Atlântica, Fundo de Parcerias para Ecossistemas Críticos (CEPF). 

 Projeto Amável – A Mata Atlântica Sustentável  

O Projeto Amável foi criado em 2008 e surgiu a partir da conscientização de que, desde o 
século XX (Figura 2-48), os palmitais nativos de Juçara, que correm risco de extinção, vêm 
sendo intensamente devastados juntamente com a Mata Atlântica para a extração do 
palmito Juçara Euterpe edulis, em um processo que provoca a derrubada da árvore.  

O Projeto Amável tem o objetivo de reverter esse fato, pois pretende possibilitar a 
sustentabilidade de comunidades em áreas de Mata Atlântica. Mostra que, para isso, ao 
invés de derrubar a árvore, também se pode gerar renda por meio da extração do fruto da 
palmeira juçara, assim a árvore pode ser preservada. 

Figura 2-48 – Placa da Sede no projeto Amável – Serrinha do Alambari – Resende (RJ). 

 
Fotografia: Cristiane Gomes Barreto, 2011. 

Esse Projeto foi desenvolvido na Serrinha do Alambari, APA municipal situada em Resende 
(RJ), e possui como objetivos, promover a preservação e o repovoamento da floresta com a 
Juçara de uma maneira sustentável; Gerar renda para a comunidade e proprietários que 
preservarem a floresta e que queiram repovoá-las com Juçara; Gerar sementes germinadas 
de Juçara para produção de mudas para reflorestamento. 

Da polpa da fruta da Palmeira Juçara é possível fazer o juçaí, uma fruta antioxidante que 
atua combatendo os radicais livres. Rico em antocianinas que ajudam a retardar o 
envelhecimento das células aumentando as defesas imunológicas, melhorando a circulação 
sanguínea e diminuindo os efeitos da doença Alzheimer. A Figura 2-49 apresenta uma 
ilustração com a embalagem de Jacaí. 
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Figura 2-49 – Embalagens de Jucaí – Produto Produzido na Comunidade de Serrinha do Alambari –  
Resende (RJ). 

 
Fotografia: Cristiane Gomes Barreto, 2011. 

O Parque é uma UC de relevância nacional, portanto, ações que envolvam capacitação das 
unidades ambientais ligadas a meio ambiente, turismo, planejamento, desenvolvimento 
sustentável, entre outros, devem ser trabalhadas por órgãos federais, estaduais, municipais  
e organizações não governamentais. Nesse sentido, para se descobrir e potencializar as 
alternativas de desenvolvimento sustentável é fundamental um pacto entre poder público e 
sociedade para consolidar uma atuação institucional em benefício das populações da 
Região e do cuidado como meio ambiente. 

2.8 - LEGISLAÇÃO AMBIENTAL PERTINENTE  

Não obstante às informações técnicas, científicas e populares que assessoram a gestão da 
UC, é fundamental ter como referência o arcabouço legal que rege o seu funcionamento e 
exerce influência direta ou indireta na sua gestão. A partir da legislação existente em cada 
uma das três esferas de governo (federal, estadual e municipal), é possível compor um 
conjunto de instrumentos jurídicos (leis, decretos, resoluções, portarias, instruções 
normativas) que deve ser observado nos trabalhos de condução da UC.  

A seguir, são apresentados os instrumentos legais que podem ser utilizados, quando 
cabíveis, na gestão do PNI. 

2.8.1 - LEGISLAÇÃO FEDERAL 

A Constituição Federal (CF), de 1988, em seu Capítulo VI, define que todo cidadão brasileiro 
tem direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e ainda, em seu Artigo 224, § 4º, 
declara a Mata Atlântica e a Serra do Mar, assim como a Floresta Amazônica Brasileira, o 
Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira, como Patrimônio Nacional. Foi um passo 
extremamente importante para assegurar na forma de Lei a preservação da Mata Atlântica.  

Após 18 anos da promulgação da Constituição Federal e 14 anos de discussão foi aprovada 
pelo Congresso Nacional a Lei da Mata Atlântica – Lei nº 11.428, de 22 de dezembro de 
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2006, que foi fundamental para normatizar e disciplinar as atividades, ampliando a proteção 
desse Bioma. 

O PNI foi criado a partir do Decreto Federal n° 1.713 de 14 de junho de 1937. O objetivo de 
criação do PNI visa proteger amostras da Floresta Pluvial Atlântica Montana e amostras de 
ecossistemas de campos de altitude; Conservar as belezas cênicas naturais representativas 
da Serra da Mantiqueira e recuperar, conservar e proteger a área do altiplano do Itatiaia.  

Além das leis e decretos, há um conjunto de resoluções do Conselho Nacional do Meio 
Ambiente (CONAMA) que estabelece parâmetros de gestão e regulação da Mata Atlântica, 
Quadro 2-40.  

O Quadro 2-40 apresenta citações da legislação relativas ao meio ambiente, no âmbito 
federal. 

Quadro 2-40 – Legislação Federal. 

Legislação Descrição 

Constituição Federal. 

Nos artigos 5, 20, 23, 24, 30, 129 186, 200, 216 há diversas medidas de 
proteção, que objetivam assegurar, através da aplicação de algumas normas, 
a preservação do meio ambiente. E o Capítulo VI – Do Meio Ambiente – Artigo 
225, dispõe que “todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de 
vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e 
preservá-lo para as presentes e futuras gerações”. Desta forma, compete ao 
Poder Público e à coletividade o dever de defender e de preservar o meio 
ambiente para as presentes e para as futuras gerações. Porém, somente se 
pode defender e preservar aquilo que, afetivamente, existe na atualidade.  

Lei nº 6.938, de 31 de 
agosto de 1981. 

Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos 
de formulação e aplicação, e dá outras providências. 

Lei nº 4.771, de 15 de 
setembro de 1965. 

Institui o novo Código Florestal.  

Em seu artigo 19, alterado pela Lei nº 11.284, de 2 de março de 2006, prevê 
que “A exploração de florestas e formações sucessoras, tanto de domínio 
público como de domínio privado, dependerá de prévia aprovação pelo órgão 
estadual competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - Sisnama, bem 
como da adoção de técnicas de condução, exploração, reposição florestal e 
manejo compatíveis com os variados ecossistemas que a cobertura arbórea 
forme.”. Onde, de acordo com o § 1º, ainda deste artigo, é de competência do 
Ibama a aprovação de que trata o caput deste artigo, nas UC criadas pela 
União. Porém, nas UC criadas pelos municípios, de acordo com o § 2º, a 
aprovação de exploração dos recursos naturais é de competência do próprio 
Município. 

Lei n° 5.197, de 03 de 
janeiro de 1967. 

Dispõe sobre a proteção à fauna. 

Lei nº 6.766, de 19 de 
dezembro de 1979. 

Dispõe sobre o Parcelamento do Solo Urbano, e dá outras providências. 

Lei n° 7.347, de 24 de julho 
de 1985. 

Disciplina Ação Civil Pública de Responsabilidade Por Danos Causados ao 
Meio Ambiente, ao Consumidor, a Bens de Direitos do Valor Artístico, Estético, 
Histórico, Turístico e Paisagístico. 

Lei nº 7.797, de 10 de julho 
de 1989. 

Cria o Fundo Nacional de Meio Ambiente e dá outras providências. 

Lei nº 7.804, de 18 de julho 
de 1989. 

Altera a Lei nº 6.938 de 31 de agosto de 1981, que dispõe sobre a Política 
Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e 
aplicação a Lei nº 7.735, de 22 de fevereiro de 1989, a Lei nº 6.803, de 02 de 
julho de 1980, a Lei nº 6.902, de 21 de abril de 1981, e dá outras providências. 

Lei n° 9.433 de 08 de janeiro 
de 1997. 

Institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, cria o Sistema Nacional de 
Gerenciamento de Recursos Hídricos. 
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Legislação Descrição 

Lei n° 9.605, de 12 de 
fevereiro de 1998 – Lei de 
Crimes Ambientais. 

Estabelece sanções penais e administrativas derivadas de condutas e de 
atividades lesivas ao meio ambiente, determina, em seu artigo 15, que nos 
casos de crimes de natureza ambiental, o agente que cometeu a infração tem 
sua pena agravada, quando tal infração não constitui ou qualifica o crime, se a 
área de uma unidade de conservação foi atingida. E no artigo 9°, a pena de 
prestação de serviços à comunidade pela prática de crime ambiental é sempre 
cumprida em parques, jardins, e unidades de conservação.   

Lei n° 9.795, de 27 de abril 
de 1999. 

Dispõe sobre a educação ambiental, institui a Política Nacional de Educação 
Ambiental.   

Lei nº 9.985, de 18 de julho 
de 2000. 

Institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza – 
SNUC. O artigo 11 desta Lei estabelece que “Parque Nacional tem como 
objetivo básico a preservação de ecossistemas naturais de grande relevância 
ecológica e beleza cênica, possibilitando a realização de pesquisas científicas 
e o desenvolvimento de atividades de educação e interpretação ambiental, de 
recreação em contato com a natureza e de turismo ecológico”. Sendo sua 
área de posse e de domínio público, voltado à proteção integral dos recursos 
naturais nela encontrados. São, portanto, espaços territoriais sujeitos a uma 
série de leis, resoluções e decretos nos três níveis administrativos. 

O SNUC ainda prevê a elaboração dos Planos de Manejo das Unidades de 
Conservação bem como as Zonas de Amortecimento das UC de Proteção 
Integral. Cria a figura de Mosaico de Áreas Protegidas, conceitua os 
Corredores Ecológicos e define a Reserva da Biosfera no contexto da política 
ambiental nacional. 

Lei nº 11.284, de 02 de 
março de 2006. 

Dispõe sobre a gestão de florestas públicas para a produção sustentável; 
institui, na estrutura do Ministério do Meio Ambiente, o Serviço Florestal 
Brasileiro – SFB; cria o Fundo Nacional de Desenvolvimento Florestal – FNDF; 
altera as Leis nos 10.683, de 28 de maio de 2003, 5.868, de 12 de dezembro 
de 1972, 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, 4.771, de 15 de setembro de 
1965, 6.938, de 31 de agosto de 1981, e 6.015, de 31 de dezembro de 1973; e 
dá outras providências. 

Lei n° 11.959, de 29 de 
junho de 2009. 

Dispõe sobre a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável da 
Aquicultura e da Pesca, regula as atividades pesqueiras, revoga a Lei no 
7.679, de 23 de novembro de 1988, e dispositivos do Decreto-Lei no 221, de 
28 de fevereiro de 1967, e dá outras providências. 

Medida Provisória nº 2.166-
67, de 24 de agosto de 
2001. 

Altera os art. 1o, 4o, 14, 16 e 44, e acresce dispositivos à Lei no 4.771, de 15 
de setembro de 1965, que institui o Código Florestal, bem como altera o art. 
10 da Lei no 9.393, de 19 de dezembro de 1996, que dispõe sobre o Imposto 
sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, e dá outras providências. 

Decreto n° 3.524, de 26 de 
junho de 2000. 

Regulamenta a Lei n° 7.797, de 10 de julho de 1989, que cria o Fundo 
Nacional do Meio Ambiente e dá outras providências. 

Decreto nº 4.340, de 22 de 
agosto de 2002. 

Regulamenta a Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000. 

Decreto nº 4.339, de 22 de 
agosto de 2002. 

Institui princípios e diretrizes para a implementação da Política Nacional da 
Biodiversidade. Uma das diretrizes desta política é a promoção de pesquisas 
ecológicas e estudos, nas áreas prioritárias para a conservação e em 
unidades de conservação, sobre o papel desempenhado pelos seres vivos na 
funcionalidade dos ecossistemas e sobre os impactos das mudanças globais 
na biodiversidade. 

Decreto nº 4.703, de 21 de 
maio de 2003. 

Que dispõe sobre o Programa Nacional da Diversidade Biológica - PRONABIO 
e a Comissão Nacional da Biodiversidade, e dá outras providências. O art. 2º, 
inciso I, estabelece como um dos objetivos do PRONABIO a orientação e a 
implementação da Política Nacional da Biodiversidade, com base nos 
princípios e diretrizes instituídos pelo Decreto no 4.339, de 22 de agosto de 2002, 
mediante a promoção de parceria com a sociedade civil para o conhecimento 
e a conservação da diversidade biológica, a utilização sustentável de seus 
componentes e a repartição justa e equitativa dos benefícios derivados de sua 
utilização, de acordo com os princípios e diretrizes da Convenção sobre 
Diversidade Biológica, da Agenda 21, da Agenda 21 brasileira e da Política 
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Legislação Descrição 

Nacional do Meio Ambiente.     

Decreto nº 5.758, de 13 de 
abril de 2006. 

Institui o Plano Estratégico Nacional de Áreas Protegidas – PNAP, seus 
princípios, diretrizes, objetivos e estratégias, e dá outras providências. 

Decreto nº 6.514, de 22 de 
julho de 2008. 

Dispõe sobre as infrações e sanções administrativas ao meio ambiente, e 
estabelece o processo administrativo federal para apuração destas infrações. 

Decreto nº 6.515, de 22 de 
julho de 2008. 

Institui, no âmbito dos Ministérios do Meio Ambiente e da Justiça, os 
Programas de Segurança Ambiental denominados Guarda Ambiental Nacional 
e Corpo de Guarda-Parques. 

Resolução Conama nº 01, 
de 23 de janeiro de 1986. 

Dispõe sobre transporte de produtos perigosos em território nacional. 

Resolução Conama nº 011, 
de 14 de dezembro de 1988. 

Dispõe sobre as queimadas nas Unidades de Conservação. 

Resolução Conama n° 11, 
de 06 de dezembro de 1990. 

Dispõe sobre a revisão e elaboração de planos de manejo e licenciamento 
ambiental da Mata Atlântica. 

Resolução Conama nº 13, 
de 06 de dezembro de 1990. 

Dispõe sobre a área circundante, num raio de 10 (dez) quilômetros, das Unidades de 
Conservação. 

Resolução Conama n° 10, 
de 1º de outubro de 1993. 

Estabelece parâmetros básicos para análises dos estágios de sucessão da 
Mata Atlântica. 

Resolução Conama n° 01, 
de 31 de janeiro de 1994. 

Considera vegetação de máxima expressão local e caracteriza a vegetação 
secundária das Florestas Ombrófilas. 

Resolução Conama nº 03, de 
18 de abril de 1996.  

Esclarece que vegetação remanescente de Mata Atlântica abrange a totalidade de 
vegetação primária e secundária em estágio inicial, médio e avançado de 
regeneração, com vistas à aplicação do Decreto № 750, de 10, de fevereiro de 1993. 

Resolução Conama nº 249, de 
1º de janeiro de 1999. 

Institui as Diretrizes para a Política de Conservação e Desenvolvimento Sustentável 
da Mata Atlântica. 

Resolução Conama nº 278, de 
24 de maio de 2001.  

Dispõe contra corte e exploração de espécies ameaçadas de extinção da flora da 
Mata Atlântica. 

Resolução Conama n° 300, de 
20 de março de 2002. 

Complementa e altera a Resolução CONAMA nº 278, de 24 de maio de 2001 
– altera o art. 2°. Complementa os casos passíveis de autorização de corte 
previstos no art. 2o da Resolução nº 278, de 24 de maio de 2001. 

Resolução Conama nº 303, 
de 20 de março de 2002. 

Dispõe sobre parâmetros, definições e limites de Áreas de Preservação 
Permanente. 

Resolução Conama nº 369, 
de 28 de março de 2006.  

Dispõe sobre os casos excepcionais, de utilidade pública, interesse social ou 
baixo impacto ambiental, que possibilitam a intervenção ou supressão de 
vegetação em Área de Preservação Permanente (APP). 

Resolução Conama nº 384 
de 27 de dezembro de 2006. 

Disciplina a concessão de depósito doméstico provisório de animais silvestres 
apreendidos e dá outras providências. 

Resolução Conama n° 392, 
de 25 de junho de 2007. 

Definição de vegetação primária e secundária de regeneração de Mata 
Atlântica no Estado de Minas Gerais. 

Resolução Conama n° 428, 
de 17 de dezembro de 2010. 

Regulamenta autorização para o licenciamento ambiental de 
empreendimentos que afetem Unidades de Conservação. 

 Fonte: www.planalto.gov.br  

2.8.2 - LEGISLAÇÃO ESTADUAL 

Apresenta-se neste item, uma síntese da legislação estadual relativa aos municípios 
inseridos na Região do PNI, nos estados do RJ e MG. 
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2.8.2.1 - Legislação Estadual do Rio de Janeiro 

No cenário da legislação ambiental do RJ, a Lei Estadual nº 3.239 de 2 de agosto de 1999, 
institui a Política Estadual de Recursos Hídricos, regulamentando a Constituição Estadual no 
seu Artigo 261º, §1º, inciso VII. Entre as diretrizes emanadas por esta Lei, destaca-se a 
articulação do planejamento do uso e preservação dos recursos hídricos com os congêneres 
nacional e municipal, somando um conjunto de intenções compatíveis com propostas de 
gestão integral, de regiões e bacias hidrográficas. Além das diretrizes, estabelece a 
legislação estadual objetivos entre os quais a cobrança por uso de recursos hídricos. O 
Quadro 2-41 cita a legislação de meio ambiente que pode auxiliar na gestão da Região do 
PNI. 

Quadro 2-41 – Legislação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro. 

Legislação Descrição 

Constituição do Estado do 
Rio de Janeiro. 

Aprovada em 1989 traz um capítulo, entre os artigos 261 e 282, tratando do 
meio ambiente. 

Lei n° 690, de 1º de 
dezembro de 1983. 

Dispõe sobre a proteção às florestas e demais formas de vegetação natural, e 
dá outras providências. 

Lei n° 1.060, de 10 de 
novembro de 1986. 

Institui o Fundo Estadual de Conservação Ambiental (FECAM) e dá outras 
providências. 

Lei n° 1.315, de 07 de junho 
de 1988. 

Dispõe sobre a política florestal do Estado de Rio de Janeiro. 

Lei n° 2.393, de 20 de abril 
de 1995. 

Dispõe sobre a permanência de populações tradicionais residentes em 
unidades de conservação do Estado do Rio de Janeiro. 

Lei n° 2.575, de junho de 
1996. 

Acrescenta dispositivos à Lei n° 1.060, de novembro de 1986, e dá outras 
providências. 

Lei n° 3.187, de 12 de 
fevereiro de 1999. 

Cria a Taxa Florestal para viabilizar a política florestal no Estado do Rio de 
Janeiro.  

Lei n° 3.467, de 14 de 
setembro de 2000. 

Dispõe sobre as sanções administrativas derivadas de condutas lesivas ao meio 
ambiente no Estado do Rio de Janeiro. 

Lei n° 3.520, de 27 de 
dezembro de 2000. 

Altera a redação dos artigos 2°, 4° e 9° da Lei n° 1.060, de 10 de novembro de 
1986. 

Lei n° 5.101, de 04 de 
outubro de 2007.  

Dispõe sobre a criação do Instituto Estadual do Ambiente (INEA) e sobre 
outras providências para maior eficiência na execução das políticas estaduais 
de meio ambiente, de recursos hídricos e florestais. 

Decreto n° 10.973, de 09 de 
fevereiro de 1988. 

Cria o Fundo Especial do Controle Ambiental – FECAM, e dá outras 
providências. 

Decreto n° 36.930, de 14 de 
fevereiro de 2005. 

Institui regulamentação para uso de imagens em unidade de conservação da 
natureza do Estado do Rio de Janeiro subordinadas à Fundação Instituto 
Estadual de Florestas. 

Decreto n° 40.909, de 17 de 
agosto de 2007 – 
regulamentado pela 
Resolução SEA n° 38, de 30 
de novembro de 2007. 

Dispõe sobre reserva Particular do Patrimônio Natural como unidade de 
conservação da natureza de proteção integral no território do Estado do Rio de 
Janeiro, estabelece critérios e procedimentos administrativos para a criação, 
estímulos e incentivos para a implementação e determina outras providências. 

Decreto n° 40.979, de 15 de 
outubro de 2007. 

Define parâmetros para o estabelecimento de estradas-parque no Estado do 
Rio de Janeiro e dá outras providências. 

Resolução Conama n° 06, 
de 04 de maio de 1994. 

Estabelece definições e parâmetros mensuráveis para análise de sucessão 
ecológica da Mata Atlântica no Estado do Rio de Janeiro. 

Fonte: www.inea.rj.gov.br 
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2.8.2.2 - Legislação Estadual de Minas Gerais 

Aprovada em 1989, a Constituição Estadual de Minas Gerais trata do Meio Ambiente em 
seu Capítulo – Da Ordem Social, Seção VI, Artigos 214 a 217, seguindo as diretrizes da 
Constituição Federal. O Quadro 2-42 cita a legislação de meio ambiente que pode auxiliar 
na gestão da Região do PNI. 

Quadro 2-42 – Legislação Ambiental do Estado de Minas Gerais. 

Legislação Descrição 

Constituição do Estado de 
Minas Gerais. 

Aprovada em 1989 traz um capítulo, entre os artigos 214 e 217, tratando do 
meio ambiente. 

Lei n° 7.772, de 08 de 
setembro de 1980 

Dispõe sobre a proteção, conservação e melhoria do meio ambiente no 
Estado de Minas Gerais. 

Lei n° 10.561, de 27 de 
dezembro de 1991.  

Dispõe sobre a política florestal do Estado de Minas Gerais. 

Lei n° 14.181, de 17 de janeiro 
de 2002. 

Dispõe sobre a política de proteção a fauna e a flora aquáticas e de desenvolvimento 
da pesca e da aquicultura no Estado.  

Lei n° 14.309, de 19 de junho 
de 2002. 

Dispõe sobre as políticas florestais e de proteção à biodiversidade do Estado. 

Lei n° 11.504, de 20 de 
junho de 2004. 

Dispõe sobre a Política Estadual de Recursos Hídricos e dá outras 
providências. 

Decreto n° 33.944, de 18 de 
setembro de 1992. 

Regulamenta a lei nº 10.561, de 27 de dezembro de 1991, que dispõe sobre a 
Política Florestal no Estado de Minas Gerais. 

Decreto nº 21.228, de 10 de 
março de 1981. 

Regulamenta a Lei nº 7.772, de 08 de setembro de 1980, que dispõe sobre a 
proteção, conservação e melhoria do meio ambiente no Estado de Minas 
Gerais. 

Decreto nº 43.710, de 08 de 
janeiro de 2004. 

Regulamenta a Lei nº 14.309, de 19 de junho de 2002, que dispõe sobre a 
política florestal e de proteção à biodiversidade no Estado. Estabelece critérios 
para a criação de unidades de conservação organizadas no sistema estadual 
de unidades de conservação estadual. 

Decreto n° 43.854, de 13 de 
agosto de 2004. 

Altera o Decreto nº 43.713, de 14 de janeiro de 2004 que regulamentas a Lei 
nº 14.181, de 17 de janeiro de 2002, que dispõe sobre a política de proteção à 
fauna e à flora aquática e de desenvolvimento da pesca da aquicultura no 
Estado e dá outras providências. 

Resolução n° 002/95, de 07 
de dezembro de 1995. 

Divulga dados cadastrais referentes às Unidades de Conservação estaduais, 
federais e particulares situados no Estado de Minas Gerais. 

Resolução SEMAD n° 1.262, 
de 19 de janeiro de 2011. 

Divulga pontuação final do Fator de Qualidade referente às Unidades de 
Conservação da Natureza e outras Áreas Especialmente Protegidas, conforme 
estabelecido na Deliberação Normativa Copam nº 86, de 17 de julho de 2005.  

Resolução SEMAD n° 1004, 
de 27 de julho de 2009. 

Divulga pontuação parcial do Fator de Qualidade referente às Unidades de 
Conservação da Natureza e outras Áreas Especialmente Protegidas., 
conforme estabelecido na Deliberação Normativa COPAM nº 86, de 17 de 
julho de 2005, e dá outras providências. 

Deliberação Normativa 
Copam n° 74, alterada pela 
n° 134, de 09 de setembro 
de 2004. 

Estabelece critérios para classificação, segundo o porte e potencial poluidor, 
de empreendimentos e atividades modificadoras do meio ambiente passíveis 
de autorização ambiental de funcionamento ou de licenciamento ambiental no 
nível estadual, determina normas para indenização dos custos de análise de 
pedidos de autorização ambiental e de licenciamento ambiental. 

Fonte: www.siam.mg.gov.br 

2.8.3 - LEGISLAÇÃO MUNICIPAL 

No Município de Itatiaia, a Lei complementar n°008, de 28 de novembro de 1998, institui o 
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código de posturas. No seu Art. 1° institui normas gerais de polícia administrativa de 
competência do Município sobre o uso dos equipamentos públicos, sobre fiscalização 
sanitária, meio ambiente urbano, ordem e convivência urbana, bem como sobre o 
licenciamento ou autorização e fiscalização de atividades comerciais, industriais e de 
serviços, disciplinando as relações entre a administração local e os cidadãos com vistas ao 
uso e ao gozo dos direitos individuais e ao bem-estar da população.  

No Município de Resende, a Agência do Meio Ambiente (AMAR), foi criada pela Lei 
Municipal n° 2.524 de 07 de setembro de 2005 e alterada pela Lei Municipal n° 2.539 de 29 
de dezembro de 2005.  

A AMAR tem jurisdição sobre todo o território do Município de Resende, constituindo-se no 
órgão ambiental municipal integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA), 
nos termos da Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, que dispõe sobre a Política Nacional 
do Meio Ambiente, regulamentada pelo Decreto nº 99.274, de 06 de junho de 1990.  

Ainda no Município de Resende, a Lei Municipal n° 2545 de 29 de dezembro de 2005, 
institui o Programa de Atração de Estruturantes no Município de Resende (RESEINVEST). 
Esse Programa é destinado a fomentar o desenvolvimento econômico e social, mediante a 
concessão de incentivos fiscais a empresas interessadas em se instalar no Município, ou, 
para as já instaladas, desde que em projetos de ampliação de sua produção. 

No Município de Itamonte, o Conselho Municipal de Defesa e Conservação do Meio 
Ambiente do Município de Itamonte (CODEMA), foi criado pela Lei Municipal n° 1.574 de 
2003. Esse Conselho tem a finalidade colaborar no direcionamento das políticas ambientais 
e representar os munícipes na defesa de um meio ambiente ecologicamente equilibrado, 
proporcionando ao cidadão uma melhor qualidade de vida. Entre as principais atividades do 
CODEMA estão: ações de educação ambiental; recuperação da vegetação em áreas 
urbanas; elaboração de laudos de vistoria técnica em locais com possíveis problemas 
ambientais, autorizações para corte e poda de árvores urbanas e notificações em casos de 
violação das leis ambientais. 

2.9 - POTENCIAL DE APOIO À UNIDADE DE CONSERVAÇÃO 

A gestão da UC necessita de um amplo conjunto de serviços, infraestrutura e parcerias para 
que seu funcionamento cumpra os objetivos de existência. Neste sentido, os cinco 
municípios da Região do PNI possuem um quadro extenso de potencial apoio, de acordo 
com as demandas da UC em cada momento.  

2.9.1 - SAÚDE 

Serão apresentados a seguir os dados referentes aos estabelecimentos de assistência 
médico-hospitalares organizados por município da Região do Parque Nacional do Itatiaia.  

2.9.1.1 - Alagoa (MG) 

O Município apresenta três estabelecimentos hospitalares públicos municipais. Somente um 
estabelecimento oferece internação. O tratamento de saúde pelo Sistema Único de Saúde 
(SUS) é oferecido pelos três estabelecimentos, que também prestam serviço ambulatorial ao 
SUS. Há um total de16 leitos, Quadro 2-43.  

Quadro 2-43 – Estabelecimentos de saúde públicos e privados no Município de Alagoa – MG – 2009. 

Tipos de Estabelecimentos de Saúde Número de Estabelecimentos 

Estabelecimento de saúde público 3 
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Tipos de Estabelecimentos de Saúde Número de Estabelecimentos 

Estabelecimento de saúde privado 0 

Estabelecimentos de saúde total 3 

Fonte: IBGE, 2010. 

2.9.1.2 - Bocaina de Minas (MG) 

O Município apresenta oferta de serviços de saúde públicos e privados, somando um total 
de quatro estabelecimentos em 2009 (IBGE). Desses estabelecimentos, três são públicos e 
um é privado. (Quadro 2-44).  Apenas um estabelecimento de saúde, que é privado, oferece 
apoio à diagnose e terapia total.  

Há três estabelecimentos de saúde que prestam serviço ambulatorial ao SUS. Porém, não 
há estabelecimentos que prestam serviço de emergência. Há três estabelecimentos de 
saúde com atendimento ambulatorial; três estabelecimentos de saúde com atendimento 
ambulatorial com atendimento médico em especialidades básicas; e três estabelecimentos 
com atendimento ambulatorial com atendimento odontológico (com dentista).  

Não há estabelecimentos de saúde com internação, tampouco estabelecimentos de saúde 
especializados com internação. Não há leitos para internação em estabelecimentos de 
saúde.  

Quadro 2-44 – Estabelecimentos de saúde públicos e privados no Município de Bocaína de Minas – 
MG – 2009. 

Tipos de Estabelecimentos de Saúde Número de Estabelecimentos 

Estabelecimento de saúde público 3 

Estabelecimento de saúde privado 1 

Estabelecimentos de saúde total 4 

Fonte: IBGE, 2010. 

2.9.1.3 - Itamonte (MG) 

No Município de Itamonte, os serviços relativos à saúde são oferecidos tanto por instituições 
públicas, quanto por privadas, num total de 12 estabelecimentos em 2009. Desses 
estabelecimentos, seis são públicos municipais e seis privados. Apenas uma 
estabelecimento de saúde oferece serviço de internação e quatro estabelecimentos privados 
oferecem apoio a diagnose e terapia. 

O tratamento de saúde pelo SUS, em 2009, era oferecido por 9 estabelecimentos de saúde. 
O número de leitos era de 51, dos quais todos atendiam ao SUS. No Município, há apenas 
um ultrassom Doppler colorido, quatro eletrocardiógrafos, dois aparelhos de Raios-X ate 100 
mA e um aparelho de Raio X de 100 a 500 mA.  

Segundo o IBGE (2009), há oito estabelecimentos de saúde com atendimento ambulatorial; 
oito estabelecimentos com atendimento médico em especialidades básicas; três com 
atendimento médico em outras especialidades; seis estabelecimentos com atendimento 
odontológico (com dentista); um estabelecimento de saúde com atendimento de 
emergência; um com atendimento de emergência na área de pediatria, uma na área de 
obstetrícia; um em emergência clínica; um em traumato-ortopedia; sete estabelecimentos de 
saúde que prestam serviço ambulatorial ao SUS; um estabelecimento que presta serviço de 
emergência ao SUS e um estabelecimento que presta serviço de internação ao SUS, 
Quadro 2-45.  
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Quadro 2-45 – Estabelecimentos de saúde públicos e privados no Município de Itamonte – MG – 
2009. 

Tipos de Estabelecimentos de Saúde Número de Estabelecimentos 

Estabelecimento de saúde público 6 

Estabelecimento de saúde privado 6 

Estabelecimentos de saúde total 12 

Fonte: IBGE, 2010. 

2.9.1.4 - Itatiaia (RJ) 

No Município de Itatiaia, os serviços relativos à saúde são oferecidos por instituições 
públicas e privadas, com um total de 17 estabelecimentos em 2009 (IBGE). Desses 
estabelecimentos, 10 são públicos e sete são privados. Apenas um estabelecimento, que 
nesse caso é publico, oferece internação. O tratamento de saúde SUS é oferecido por 11 
estabelecimentos. O número de leitos é de 50. Para diagnósticos e terapias existem quatro 
estabelecimentos, sendo que apenas um é público. São 12 estabelecimentos de saúde com 
atendimento ambulatorial; 10 estabelecimentos com atendimento ambulatorial e com 
atendimento médico em especialidades básicas; seis em outras especialidades; seis 
estabelecimentos de saúde com atendimento ambulatorial e atendimento odontológico (com 
dentista); e dois com atendimento de emergência. O Município ainda conta com 
estabelecimentos para o atendimento de emergência nas seguintes especialidades: um de 
pediatria, um de obstetrícia, dois de clínica, uma para cirurgia, uma de traumato-ortopedia e 
um em outra especialidade não especificada, Quadro 2-46.  

Estabelecimentos hospitalares privados também prestam serviço ambulatorial ao SUS: oito 
são prestadores de serviço ambulatorial, um é utilizado para internação e dois para 
emergência.   

Quadro 2-46 – Estabelecimentos de saúde públicos e privados no Município de Itatiaia – RJ – 2009. 

Tipos de Estabelecimentos de Saúde Número de Estabelecimentos 

Estabelecimento de saúde público 10 

Estabelecimento de saúde privado 7 

Estabelecimentos de saúde total 17 

Fonte: IBGE, 2010. 

2.9.1.5 - Resende (RJ) 

Conforme pode ser visualizado no (Quadro 2-47) existem 96 estabelecimentos de saúde no 
Município (IBGE, 2009), sendo que 40 são públicos e 56 são privados. Desse total, apenas 
sete estabelecimentos possuem internação. Para diagnósticos e terapia, existem 26 
estabelecimentos dos quais apenas cinco são públicos. Trinta e seis estabelecimentos 
prestam serviço ambulatorial ao SUS. Três estabelecimentos prestam serviço de internação, 
três de emergência, duas de Unidade de Terapia Intensiva e Centro de Terapia Intensiva 
(UTI/CTI) e um de Diálise ao SUS. O número de estabelecimentos com atendimento de 
emergência no geral é de 6. Para esse mesmo atendimento de emergência, o Município 
conta com cinco estabelecimentos que contemplam as especialidades em pediatria, quatro 
em obstetrícia, duas em psiquiatria, seis em clínica, três em cirurgia, quatro em traumato-
ortopedia, duas em neurocirurgia, três em cirurgia buço-maxilo-facial e duas em outras 
especialidades não especificadas. São 320 leitos para internação em estabelecimentos de 
saúde. 

Segundo informações da Prefeitura, o Município conta com um Hospital Municipal 
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especializado em atendimento de emergência com 9 leitos de CTI e um Hemonúcleo com 
uma capacidade diária de atendimento de 40 pessoas. A média de atendimento hospitalar 
anual é de 68.500 pessoas. Resende conta com um Centro Municipal de Reabilitação e 
Fisioterapia, com média anual de atendimento de 23.800 pessoas. Além disso, conta, 
igualmente, com serviços especiais gratuitos de saúde que atuam tanto na área curativa, 
como na área preventiva. São exemplos: os módulos do Programa Saúde da Família, que 
atingiram 67% de cobertura no Município em 2005; e os programas especiais que oferecem 
atendimento nas áreas de saúde da mulher, hipertensão arterial, diabetes, saúde do idoso, 
atenção a dependentes químicos e hanseníase, Quadro 2-47. 

Quadro 2-47 – Estabelecimentos de saúde públicos e privados no Município de Resende – RJ – 
2009. 

Tipos de Estabelecimentos de Saúde Número de Estabelecimentos 

Estabelecimento de saúde público 40 

Estabelecimento de saúde privado 56 

Estabelecimentos de saúde total 96 

Fonte: IBGE, 2010. 

2.9.2 - SEGURANÇA PÚBLICA 

A segurança pública ostensiva é realizada pelas Polícias Militares estaduais que possuem 
destacamentos em todos os municípios, conforme mostra o Quadro 2-48. O Município de 
Itamonte em MG possui delegacia de polícia civil bem como os municípios de Itatiaia e 
Resende no RJ.   

Quadro 2-48 – Unidades operacionais e grupamentos policiais relacionados à Região do Parque 
Nacional do Itatiaia. 

Estado / 
Municípios 

Unidade Operacional Contato 

Minas Gerais 

Alagoa 
2º Grupo de Polícia - 8º Pelotão -14a 

Companhia da Polícia Militar Independente 

Rua Gumercindo Ferreira Pinto, 00164 -
Centro - Alagoa

Telefone: (35)3366-1190

Bocaina de 
Minas 

2º Grupo de Polícia - 9º Pelotão -14a 
Companhia da Polícia Militar Independente 

Rua Capitão João M Dias, 00120 - Centro 
- Bocaina de Minas

Telefone: (32) 3294-1279

Itamonte 

8º Pelotão -14a Companhia da Polícia Militar 
Independente 

Rodovia BR-354, 00717 - Centro -
Itamonte

Telefone: (35) 3363-1666

Delegacia de Polícia Civil - Itamonte 
Av. Campos Elíseos, 171, Itamonte

CEP: 37.466-000
Telefone: (35) 3363-1636

Rio de Janeiro 

Itatiaia 

37º Batalhão de Polícia Militar 

Av. Cel. Professor Jofre Coelho Chagas, n 
378 Campo da Aviação, Resende

CEP: 27.525-000
Telefone: (24) 3381-4495

email: 37bpm@policiamilitar.RJ.gov.br

99a Delegacia de Polícia 
Av. dois, Lote A, Jardim - Itatiaia

Telefone: (24) 3352-1866
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Estado / 
Municípios 

Unidade Operacional Contato 

Resende 

37º Batalhão de Polícia Militar 

Av. Cel. Professor Jofre Coelho Chagas, n 
378 Campo da Aviação, Resende

CEP: 27.525-000
Telefone: (24) 3381-4495

email: 37bpm@policiamilitar.RJ.gov.br

89a Delegacia de Polícia 
Rua Guita Ferreira da Rocha, s/nº 

Telefone: (24) 2443-2508

Fontes: www.policiamilitar.mg.gov.br, www.seds.rj.gov.br e www.rj.gov.br/web/seseg. 

Itatiaia e Resende possuem Guarda municipal que apoiam o PNI e existem também na 
região bases da Polícia Rodoviária Federal, parceiros do PNI. 

2.9.3 - ENERGIA 

O fornecimento de energia elétrica ao consumidor final é realizado nos municípios 
fluminenses pela concessionária de distribuição LIGHT (Light S.A.). A LIGHT é controlada 
por um grupo nacional, a Rio Minas Energia Participações S.A. (RME), e distribui energia 
elétrica a cerca de 3,9 milhões de clientes da cidade do Rio de Janeiro e de mais 31 
municípios fluminenses, distribuídos pelas regiões Metropolitana, Serrana, do Médio Paraíba 
e centro-sul, abrangendo 25% do Estado – 10.970 km². A área de concessão da LIGHT 
concentra cerca de 68% da população do Estado. Em 2009 a Light S.A. teve uma geração 
bruta de energia elétrica de 5.347,9 GWh. 

A Companhia Energética de Minas Gerais (CEMIG) é a responsável pela geração e 
transmissão de energia nos municípios de Alagoa, Bocaina de Minas e Itamonte. Maior 
empresa integrada do setor de energia elétrica do Brasil, a CEMIG é atualmente um dos 
maiores grupos geradores do país, responsável pela operação de um parque composto por 
67 usinas hidrelétricas, térmicas e eólicas, com uma capacidade instalada de 6.896 GW. Ao 
se tornar controladora da LIGHT, a companhia ampliou sua participação no RJ, Quadro 
2-49.  

Quadro 2-49 – Domicílios particulares permanentes, por existência de energia elétrica, segundo os 
municípios - Região do Parque Nacional do Itatiaia - 2010. 

Estados/ Municípios 

Domicílios particulares permanentes 

Total (1) 

Existência de energia elétrica 

Possuem 
Não 

Possuem Total 
De companhia 
distribuidora 

De outra fonte 

Minas Gerais 

Alagoa 866 852 850 2 14 

Bocaina de Minas 1787 1723 1711 12 64 

Itamonte 4217 4176 4167 9 41 

Rio de Janeiro 

Itatiaia 9368 9306 9279 27 62 

Resende 38744 38683 38308 375 61 

Fonte: IBGE, 2011 a. 
(1) Inclusive os domicílios sem declaração da existência de energia elétrica. 

O fornecimento de energia elétrica ocorre em perto da totalidade dos domicílios da Região 
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(Quadro 2-49). Neste tocante são assistidas por companhia distribuidora quase a totalidade 
dos domicílios. 

2.9.4 - TRANSPORTE 

A seguir (Quadro 2-50, Quadro 2-51, Quadro 2-52 e Quadro 2-53), constam as principais 
origens e linhas concedidas e as respectivas empresas que operam serviços de transporte 
na Região do PNI. 

Quadro 2-50 – Distâncias entre as principais cidades da Região. 

Origem UF 
Distância até Entrada 

do PNI 
Tempo estimado 

(carro) 

São Paulo SP 274 km 3h 23 min. 

Rio de Janeiro RJ 180 km 2h 15 min. 

Belo Horizonte MG 

431 km (BR-383) 5h 54 min. 

489 km (BR-381) 5h 54 min. 

452 km (BR-040) 6h 5 min. 

 
O acesso principal de ônibus é feito pelo eixo Rio-São Paulo, sendo o mais importante ponto 
de chegada o terminal rodoviário de Resende (Rodoviária Graal), localizado na Rodovia 
Presidente Dutra (BR-116) em Resende (RJ).  

Quadro 2-51 – Horários das principais viações de São Paulo e Rio de Janeiro para Resende. 

Viação Cidade do Aço 

Rio de Janeiro, RJ – Resende, RJ 

Viação Cometa 

São Paulo, SP – Resende, RJ 

Horário 
de saída 

Chegada 
prevista

Preço Tipo 
Horário 
de saída

Chegada 
prevista 

Preço Tipo 

06:10 08:50 25,41 Convencional 07:00 10:45 52,00 Executivo 

07:05 09:25 25,41 Convencional 09:00 12:05 45,14 Convencional

08:45 11:25 25,41 Convencional 10:00 13:20 45,14 Convencional

10:15 12:30 36,22 Executivo 12:00 15:40 52,00 Executivo 

10:45 13:05 36,22 Executivo 14:00 17:40 45,14 Convencional

12:15 14:55 25,41 Convencional 16:30 20:10 52,00 Executivo 

13:10 15:50 25,41 Convencional 18:00 21:40 45,14 Convencional

14:15 16:30 36,22 Executivo 20:00 23:20 45,14 Convencional

14:45 17:25 25,41 Convencional 23:59 03:38 45,14 Convencional

15:15 17:55 25,41 Convencional 07:00 10:45 52,00 Executivo 

15:35 17:55 25,41 Convencional  

15:40 18:20 25,41 Convencional 

16:15 18:30 36,22 Executivo 

16:45 19:25 25,41 Convencional 

17:15 19:55 25,41 Convencional 
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Viação Cidade do Aço 

Rio de Janeiro, RJ – Resende, RJ 

Viação Cometa 

São Paulo, SP – Resende, RJ 

17:40 20:20 25,41 Convencional 

18:15 21:35 25,41 Convencional 

18:40 21:20 25,41 Convencional 

19:15 21:55 25,41 Convencional 

19:50 22:10 25,41 Convencional 

20:10 22:50 25,41 Convencional 

21:15 23:55 25,41 Convencional 

Fontes: ANTT, 2011. 

Quadro 2-52 – Horários de ônibus circulares da linha Itatiaia – Parque Nacional, da Viação Penedo. 

Horários Itinerário 

06:40 Campo Alegre x Centro Itatiaia 

07:00 Itatiaia x Parque Nacional - Hotel Simon 

08:00 Hotel Simon x Itatiaia 

10:20 Itatiaia x Circular - Portão 

11:00 Portão x Circular - Itatiaia 

12:00 Itatiaia x Parque Nacional - Hotel Simon 

13:00 Hotel Simon x Itatiaia 

15:00 Itatiaia x Hotel Simon 

17:00 Hotel Simon x Itatiaia 

18:00 Itatiaia x Parque Nacional - Hotel Simon 

19:00 Hotel Simon x Itatiaia - Garagem 

Fonte: Polo Comercial de Itatiaia, 2011. 

Para chegar à Parte Alta do Parque, a Viação Cidade do Aço faz o trajeto Resende (RJ) – 
Caxambu (MG). 

Quadro 2-53 – Horários de ônibus da Viação Cidade do Aço, entre Resende e Caxambu. 

Horários Itinerário 

01:00 Resende  x Caxambu 

10:55 Resende  x Caxambu 

08:00 Caxambu x Resende 

23:59 Caxambu x Resende 

Fonte: http://www.cidadedoaco.net 

Os aeroportos mais próximos localizam-se no RJ - Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro 
/ Galeão - Antonio Carlos Jobim (Rio de Janeiro, RJ); e Aeroporto Santos-Dumont (Rio de 
Janeiro, RJ). Um pouco mais distante, os aeroportos de São Paulo - Aeroporto Internacional 
de São Paulo / Guarulhos - Governador André Franco Montoro (Guarulhos, SP); e Aeroporto 
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de Congonhas (São Paulo, SP). 

 

2.9.5 - COMBUSTÍVEL 

Um dos componentes importantes para as atividades administrativas e de fiscalização e 
controle da UC, além do turismo regional, é a disponibilidade de serviços de abastecimento 
e combustível nas imediações. Abaixo (Quadro 2-54), serão apresentados os principais 
postos revendedores de combustível automotivo localizados na Região do PNI. 

Quadro 2-54 – Postos revendedores de combustível automotivo (Gasolina, Etanol e Diesel) 
localizados na Região do Parque Nacional do Itatiaia. 

Estados/ 
Municípios 

Razão Social Nome Fantasia Bandeira Endereço 

Minas Gerais 

Alagoa 
Delfim, Comercio e 
Transportes Ltda. 

S. Registro Bandeira Branca
Rua Gumercindo Ferreira Pinto 

127, Centro 

Bocaina de 
Minas 

Posto Dois Irmãos 
Ltda. 

S. Registro Bandeira Branca
Rua Joaquim Candido Assunção 

S/N, Centro 

Itamonte 

Auto Posto Terras 
Altas e Transportes 

Ltda. 

Auto Posto Terras 
Altas 

Bandeira Branca Rodovia BR-354 1764, Vila Nova 

Posto Pedra do Picu 
Ltda. 

 Posto Picu 
Petrobrás 

Distribuidora S.A
Rod. BR-354 s/n, Km 19,5, 

Centro 

Auto Posto Itamonte 
Ltda. 

S. Registro 
Petrobrás 

Distribuidora S.A
Praça Dezessete de Dezembro 

17, Centro 

Delfim, Comercio e 
Transportes Ltda. 

S. Registro Bandeira Branca
Rodovia BR-354 s/n, Km 20,5, 

Centro 

Delfim, Comercio e 
Transportes Ltda. 

S. Registro Bandeira Branca
Rodovia BR-354 s/n, Km 19,5, 

Horto

Rio de Janeiro 

Itatiaia 

Auto Posto rocha 
penedo Ltda. 

Posto Penedo 
Petrobrás 

Distribuidora S.A
Rodovia RJ-163, Km 0,8, 

Penedo 

Coderp de Itatiaia 
com derivados de 

petróleo Ltda. 
CODERP Bandeira Branca

Rodovia Presidente Dutra 628, 
Km 318, Centro 

Auto Posto Etagui 
Ltda. 

Auto Posto Etagui 
Petrobrás 

Distribuidora S.A
Estrada coronel Rubens 

Tramujas Mader 905, Penedo  

Auto Posto Serra 
Da Índia Ltda. 

Auto Posto Serra da 
Índia ltda 

Raizen 
Rod. Rubens Tramujas Mader 

s/n, L. N. Penedo 

Ouropan Auto 
Posto Ltda. 

Posto Vitoria Raizen 
Rodovia Presidente Dutra s/n, 

Km 319,5, Campo Alegre 

Posto de Gasolina 
Visconde De Mauá 

Ltda. 
Posto da Montanha 

Petrobrás 
Distribuidora S.A

Rodovia RJ 151 s/n, Km 2,5, 
Visconde de Mauá 

Posto de 
Combustíveis Rio 

Sul Ltda. 
S. Registro Raizen 

Rodovia Presidente Dutra s/n, 
Km 319, Centro 

Auto Posto S. Registro Raizen Rodovia Presidente Dutra s/n, 
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Estados/ 
Municípios 

Razão Social Nome Fantasia Bandeira Endereço 

Geremias Ltda. Km 320, Centro 

Posto Irmãos 
Smirdelle Ltda. 

Posto Irmãos 
Smirdelle 

Petrobrás 
Distribuidora S.A

Rodovia Presidente Dutra s/n, 
Km 324, Vila Florida

Posto Jardim 
Itatiaia Ltda. 

Posto Jardim Itatiaia 
ltda 

Petrobrás 
Distribuidora S.A

Rodovia Presidente Dutra s/n, 
Km 316, Centro  

Posto o Carretão 
Ltda. 

S. Registro 
Petrobrás 

Distribuidora S.A
Rodovia Presidente Dutra s/n, 

Km 324, Vila Florida  

Resende 

Posto Pinheirinho 
de Resende Ltda. 

Posto Pinheirinho 
Petrobrás 

Distribuidora S.A
Rodovia Presidente Dutra s/n, 

Km 300, Fazenda da Barra

Bd-2 Auto Posto 
Ltda. 

Posto Avenida Raizen 
Avenida Presidente Vargas 301, 

Campos Elíseos

Auto Posto e 
serviços Esplanada 

do Sul Ltda. 
S. Registro Bandeira Branca

Rodovia Presidente Dutra s/n, 
Km 162, Engenheiro Passos

Auto Posto Colina 
de Resende Ltda. 

Posto Colina 
Petrobrás 

Distribuidora S.A

Avenida Antenor O' Relly de 
Souza Junior s/n, Morada da 

Colina 

Posto e Serviço 
Dois Irmãos de 
Resende Ltda. 

Posto Alegria Bandeira Branca
Rua Hostílio de Souza 1403, 

Itapuca 

Auto Posto 
alvorada de 

Resende Ltda. 
Posto Alvorada IPP 

Rua santo Antonio 1152, Vila 
Julieta 

Centro automotivo 
Big-Jalisco de 
Resende Ltda. 

Resembig 
Petrobrás 

Distribuidora S.A
Rua João ferreira pinto s/n, 

Jardim Jalisco 

Rh moraes Posto 
de gasolina Ltda. 

S. Registro IPP 
Rodovia Presidente Dutra s/n, 
Km 330, engenheiros passos 

Luemon comércio 
de combustível v 

Luemon comércio de 
combustível ltda. 

IPP 
Rodovia Presidente Dutra s/n, 

Km 304, Paraíso 

Meireles e Novaes 
auto Posto Ltda. 

Posto Campo 
Elíseos 

Bandeira Branca
Rua general José Pessoa 23, 

Comercial 

Primeirão de 
Resende comércio 
de combustíveis e 
lubrificantes Ltda. 

Primeirão de 
Resende 

Bandeira Branca
Avenida Dorival Marcondes 
Godoy s/n, lote B, Fazenda 

Castelo

Posto de 
combustíveis 

acesso oeste Ltda. 

Posto acesso oeste 
Ltda. 

IPP 
Estrada Resende Riachuelo s/n, 

Km 03,  Cidade Alegria

Aldeia da Serra 
Posto e Serviço 

Ltda. 

Posto aldeia da 
Serra 

Bandeira Branca
Rua Joaquim Manoel de Macedo 

1403, Itapuca

Auto Posto MR 
Ltda. 

S. Registro Alesat 
Avenida general Afonseca 660, 

Manejo

Posto monte 
castelo de 

Resende Ltda. 
S. Registro 

Petrobrás 
Distribuidora S.A

Rua tenente-coronel Adalberto 
Mendes 274, Manejo

Paraíso 
Lubrificantes Ltda. 

Posto Paraíso Raizen 
Rodovia Presidente Dutra s/n,

Km 305, Paraíso 
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Estados/ 
Municípios 

Razão Social Nome Fantasia Bandeira Endereço 

Auto Posto Mate 
Amargo v 

Posto mate Amargo Raizen 
Rodovia Presidente Dultra s/n, 

Km 303, Paraíso 

Posto Sul 
Americano Ltda. 

Posto sul americano 
Ltda. 

Ello-Puma 
Rodovia Presidente Dutra s/n°, 

Km 306, Alambari 

Rodogás Posto 
Presidente Ltda. 

Posto Presidente 
Ltda. 

Raizen 
Avenida Dr. Jefferson Geraldo 

Bruno 2850, Paraíso 

Posto Resende 
Ltda. 

Posto Resende Ltda. Raizen 
Avenida Saturnino Braga 212, 

Centro 

Posto de Agulhas 
Negras Ltda. 

Posto Agulhas 
negras 

IPP Praça da Concordia 60, Centro 

Auto Posto 
Floresta Ltda. 

Posto Floresta 
Petrobrás 

Distribuidora S.A
Rodovia Presidente Dutra s/n, 

Km 300, Fazenda da Barra 

Auto Posto Manejo Posto Manejo Bandeira Branca Rua do Rosário 1416, Manejo 

Posto Embaixador 
Ltda. 

Posto Embaixador 
Petrobrás 

Distribuidora S.A
Rodovia Presidente Dutra s/n, 

Km 299, Sexto Distrito 

Posto Mar Dias 
ltda-EPP 

Posto Mar Dias Bandeira Branca
Avenida Marcílio Dias 673, 

Jardim Jalisco

Auto Posto Lelo 
Resende Ltda. 

S. Registro Raizen 
Avenida Marcílio Dias 465, 

Jardim Jalisco 

Fonte: ANP, 2011. 

2.9.6 - COMUNICAÇÃO 

Como subsidio importante nas atividades de divulgação de ações e projetos do PNI serão 
listados os principais meios e veículos de comunicação disponíveis na Região no Quadro 
2-55, Quadro 2-56 e Quadro 2-57.  

Quando se considera o sistema de comunicação de massa, tal como as rádios, observa-se 
a existência de estações de rádio em cada um dos municípios exceto Alagoa (MG). 

Quadro 2-55 – Estações de rádio localizadas na  Região do Parque Nacional do Itatiaia. 

Razão Social 
Localidade 

Estação 
Serviço Frequência

Associação dos Amigos Bocainenses 
Bocaina de Minas 

(MG) 
Rádio 

Comunitária 
87,9 MHz 

Associação Comunitária Itamontense de Radiodifusão Itamonte (MG) 
Rádio 

Comunitária 
104,9 MHz 

Organização Fraterna para Promoção Humana (OFRA) Itatiaia (RJ) 
Rádio 

Comunitária 
88,9 MHz 

Associação de Radiodifusão Comunitária de Visconde 
de Mauá 

Resende (RJ) 
Rádio 

Comunitária 
85,9 MHz 

Radio Agulhas Negras de Resende Resende (RJ) AM 640 kHz  

Radio Agulhas Negras de Resende Resende (RJ) AM 640 kHz  

Sistema Resendense de Comunicação Resende (RJ) AM 1580 kHz  

Sistema Resendense de Comunicação Resende (RJ) AM 1580 kHz  

Radio E TV Centauro Itamonte(RJ) FM 90,7 MHz 
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Razão Social 
Localidade 

Estação 
Serviço Frequência

Radio Zé Resende (RJ) FM 90,5 MHz 

Fonte: Ministério das Comunicações, 2011. 

O mesmo não ocorre em relação ao número de estações de retransmissão de TV na 
Região, conforme apresentado no Quadro 2-56 a seguir. Estas estão concentradas nos 
municípios de Itatiaia (RJ) e Resende (RJ). 

Quadro 2-56 – Estações de retransmissão de TV na Região do Parque Nacional do Itatiaia. 

Razão Social 
Localidade 

Estação 

Geradora: Rádio e Televisão Record S.A Itamonte (MG) 

Televisão Record do Rio de Janeiro Ltda Itatiaia (RJ) 

TVSBT Canal 3 de Nova Friburgo Ltda Itatiaia (RJ) 

Fundação João Paulo II Resende (RJ) 

Sociedade de Televisão Sul Fluminense Ltda Resende (RJ) 

Televisão Independente de São José do Rio Preto Ltda Resende (RJ) 

Televisão Record do Rio de Janeiro Ltda Resende (RJ) 

TV Rio Sul Ltda Resende (RJ) 

TVSBT Canal 11 do Rio de Janeiro Ltda Resende (RJ) 

TVSBT Canal 3 de Nova Friburgo Ltda Resende (RJ) 

Fonte: Ministério das Comunicações, 2011. 

Os principais veículos de comunicação impressos relevantes no contexto do PNI tanto de 
âmbito estadual quanto local estão listados a seguir: 

Quadro 2-57 – Jornais de circulação estadual e local da Região do Parque Nacional do Itatiaia. 

Estado(RJ) Estado(MG) 

O Globo   Estado de Minas  

O Dia   Hoje em Dia  

Jornal do Brasil   O Tempo  

Jornal Extra   Diário do Comercio  

Jornal Meia Hora  Jornal MG Turismo   

Jornal do Commércio  Jornal Sul de Minas 

Monitor Mercantil  
 

Correio do Brasil 

Local  

Jornal Panorama – Bocaina de Minas (MG) Jornal do Interior – Resende (RJ) 

Beira-Rio – Resende (RJ) Folha Fluminense – Resende (RJ) 

Diário do Vale – Resende/Itatiaia (RJ) A Voz da Cidade Resende/Itatiaia (RJ) 

Fonte: Internet 

2.9.7 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 
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O serviço bancário é um dos essenciais à administração do PNI e aos visitantes dos 
municípios integrantes dele. O Quadro 2-58 informa o número de agências bancárias e 
postos de atendimento existentes nos municípios abrangidos pelo PNI. 

 

Quadro 2-58 – Agências e postos de serviços bancários, segundo municípios abrangidos pelo Parque 
Nacional do Itatiaia. 

Estados/ 
Municípios 

Banco Nome da Agência Endereço/CEP/Telefone 

Minas Gerais 

Alagoa 
Itaú Unibanco 

S.A. 
Alagoa (MG) 

Rua Cap. Manoel Borges Pinto, 31, Centro 

CEP: 37.458-000 

Telefone: (11) 5019-8135

Bocaina de 
Minas 

S. Registro S. Registro S. Registro

Itamonte 

Banco Bradesco 
S.A. 

Itamonte (MG) 

Rua Angelina Perroni, 40, Centro 

CEP: 37.466-000 

Telefone:  (35) 3363-1455

Banco do Brasil 
S.A. 

Itamonte 
R.Satiro Pinto,38 TV da Rod.BR-354, Centro  CEP: 

37466000 

(35) 3363-1515

Banco 
Santander 

(Brasil) S.A. 
Itamonte 

Praça Padre Francisco Mira (Bandeira), 6, Centro 
A 

CEP: 37.466-000 

Telefone: (35) 3631-3332

Caixa 
Econômica 

Federal 
Itamonte (MG) 

R. Pref. Jose Ribeiro P Filho, 206, Centro

 CEP: 37.466-000 

 Telefone: (35) 3363-2001

Rio de Janeiro 

Itatiaia 

Banco Bradesco 
S.A. 

Itatiaia (RJ) 

Rua Prefeito Assunção, 170 A, Centro 

CEP: 27.580-000 

Telefone: (24) 335-21797

Banco do Brasil 
S.A. 

Itatiaia 

R.Pref. Assunção, 284,Centro 

CEP:  27.580-000 

Telefone:  (24) 3352-1130

Caixa 
Econômica 

Federal 
Itatiaia (RJ) 

Praça Mariana Rocha Leão, Num 20, Centro  CEP: 
27.580-000 

Telefone: (24) 3352-2253

Itaú Unibanco 
S.A. 

Itatiaia (RJ) 

Rua Prefeito Assumpção, 244, Centro 

CEP: 27.580-000 

Telefone: (24) 3352-1290

Resende 

Banco Bradesco 
S.A. 

Resende, Centro, RJ 

Av.Albino De Almeida,120, Centro 

CEP: 27542070 

Telefone: (24) 3355-3670

Banco Bradesco 
S.A. 

Bairro Manejo, 
Urb.Resende, RJ 

Av.Tenente-Coronel Adalberto Mendes, 81, Manejo 

CEP: 27.520-301 

Telefone: (24) 3354-4088
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Estados/ 
Municípios 

Banco Nome da Agência Endereço/CEP/Telefone 

Banco do Brasil 
S.A. 

MEX-A M A N 

Rod.Pres.Dutra, Km 306, S/N Interior da Academia 
Militar-Aman, Acad.Milit.Agulhas Negras 

CEP: 27.534-970 

Telefone: (24) 3360-9717

Banco do Brasil 
S.A. 

Resende 
Av. Albino De Almeida,182 , Campos Elíseos / 

27542070  / (24) 33552966

Banco do Brasil 
S.A. 

Manejo 
Av.Ten.Cel.Adalberto Mendes,196, Manejo  CEP: 

27.520-302 

Telefone: (24) 3355-3000

Banco 
Santander 

(Brasil) S.A. 

Av. Nv. Resende-
Resende RJ 

Rua Nicolau Rizzo, 296, Campos Elíseos 

CEP:  27.542-120 

Telefone: (24) 3355-2512

Banco 
Santander 

(Brasil) S.A. 
Centro Resende  

Rua Sebastião Jose Rodrigues, 67, Comercial 
CEP: 27.542-060 

Telefone: (24) 3354-9000

Banco 
Santander 

(Brasil) S.A. 
Resende-Manejo 

Rua ten.cel. Adalberto Mendes, 91 quadra 1 - lote 
04 e 06, vila Julieta

CEP: 27.520-301 

Telefone: (24) 3358-9700

Caixa 
Econômica 

Federal 
Resende 

Av. Albino de Almeida, 26, Campos Elíseos  CEP: 
27.542-070

Telefone: (24) 354-0496

Caixa 
Econômica 

Federal 
Manejo (RJ) 

R. Tenente-coronel Adalberto Mendes, 417, 
Manejo

CEP: 27.520-301 

Telefone: (24) 3340-2405

HSBC Bank 
Brasil S.A. - 

Banco Múltiplo 
Resende  

R Sebastião Jose Rodrigues 60, Campos Elíseos 
CEP: 27.542-060

 Telefone: (24) 3355-3611

Itaú Unibanco 
S.A. 

Resende Campos 
Elíseos 

Rua Dr. Luis Pistarini, 65 parte, Campos Elíseos 
CEP: 27.542-090 

Telefone: (11) 4004-4828

Itaú Unibanco 
S.A. 

Resende (RJ) 
Rua Sebastião Jose Rodrigues, 143, Centro  CEP: 

27.542-060 

Telefone: (24) 3354-3076

Itaú Unibanco 
S.A. 

Resende/Castelo 
Branco 

Av. Marechal Castelo Branco, 220, Jardim tropical 

CEP: 27.541-220 

Telefone:  (11) 5019-8135

Itaú Unibanco 
S.A. 

Resende/av. Coronel 
Mendes 

Av. Tenente Coronel Adalberto Mendes, 209, 
Manejo 

CEP: 27.521-130 

Telefone: (11) 5019-8135

Fonte: FEBRABAN, 2011. 

Alagoa possui uma agência de serviços bancários, em Bocaina de Minas não são 
registradas agências bancárias apenas postos de serviços. Itamonte possui duas agencias e 
dois postos de serviços bancários. Itatiaia possui quatro agências, Resende 15. Observa-se 
que Resende é o Município com maior número de agências e postos de serviços bancários 
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por habitante. 

2.9.8 - SERVIÇOS POSTAIS 

A Região dispõe de ampla cobertura de agências de serviços da Empresa Brasileira de 
Correios e Telégrafos (ECT) ou, simplesmente, Correios conforme Quadro 2-59 a seguir. 
 
Quadro 2-59 –  Agências dos correios localizadas na Região do Parque Nacional do Itatiaia. 

Município Nome da Agência Endereço

Alagoa (MG) AC Alagoa 
Rua Felicidade 28 – Centro

Telefone: (35) 3366-1541

Bocaina de Minas (MG) AC Bocaina de Minas 
Rua Capitao Joao Mariano Dias 86 – Centro

Telefone: (32) 3294-1288

Itamonte (MG) AC Itamonte 
Rua Presidente Vargas 142 – Centro 

Telefone: (35) 3363-1148

Itatiaia (RJ) ACF Prefeito Assumpção 
Rua Prefeito Assumpcao. 429 – Centro

Telefone: (24) 3352-1055

Resende (RJ) 

AC Resende 
Praca Concordia. 64 – Centro

Telefone: (24) 3354-0565

F Campos Elíseos 
Rua Sebastiao Jose Rodrigues. 80 – Centro 

Telefone: (24) 3354-7210

AGC Engenheiro Passos 
Avenida Boa Vista. SN – Centro

Telefone: (24) 3357-1903

AGC Visconde de Mauá 
Rua Presidente Wenceslau Braz. SN – Centro 

Telefone: (24) 3387-2010

AC Penedo 

Rua Das Velas. 100

Fazenda Penedo

Telefone: (24) 3351-1410

AC Academia Mil. Agulhas 
Negras 

Avenida Tiradentes. SN

Independência

Telefone: (24) 3358-4670

Fonte: Correios, 2011. 

2.9.9 - APOIO E COOPERAÇÃO INSTITUCIONAL 

Para o desenvolvimento das atividades previstas no PM do PNI, faz-se necessária a 
identificação de instituições que têm o potencial de desenvolver ações que visem à 
conservação da UC, do seu entorno, a educação ambiental, o apoio social, entre outros. 
São instituições com interesse em atuar localmente e que podem agir em cooperação com 
os objetivos do PNI. A sociedade civil por meio de Organizações Não Governamentais 
(ONG), por sua vez, tem papel fundamental no sentido de desenvolver mecanismos de 
mobilização social para atividades que envolvam conscientização, preservação, 
recuperação e valorização ambiental.  

O Quadro 2-60 apresenta uma lista de instituições e organizações que de alguma forma 
podem auxiliar a gestão do PNI. São instituições públicas, privadas, ONG e organizações 
sociais que lidam diretamente com a questão ambiental ou então que desenvolvem 
atividades relacionadas com o funcionamento do PNI.  

Quadro 2-60 – Instituições potencialmente colaboradoras com a gestão do Parque Nacional do 
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Itatiaia. 

Instituição Atividades/Potencial de Cooperação 

Ministério do Meio Ambiente (MMA) Integração de projetos e programas  

Ministério do Turismo (MTur) 
Integração com programas para o desenvolvimento do 
Turismo 

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) 

Proteção, fiscalização e  licenciamento Ambiental  

Conselho do PNI 

Gestão do plano de manejo 

Divulgação das ações do PNI 

Envolvimento comunitário para sensibilização 

Estímulo e articulação de trabalhos voluntários 

Buscar e estruturar parcerias 

Ministério Público 
Acompanhamento e orientação em relação aos 
dispositivos legais referentes ao PNI 

Instituto Estadual do Ambiente (INEA-RJ) 
Fiscalização e Licenciamento Ambiental no âmbito do 
Estado do RJ 

Instituto Estadual de Florestas (IEF-MG) 
Parceria Institucional na gestão da política florestal 
regional 

Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN) 
Parceria Institucional e disponibilização de material e 
pessoal  

Universidade Federal do Rio de janeiro (UFRJ) 
Atividades de pesquisa e realização de trabalhos de 
conscientização ambiental 

Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 
(UFRRJ) 

Atividades de pesquisa e realização de trabalhos de 
conscientização ambiental 

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) 
Atividades de pesquisa e realização de trabalhos de 
conscientização ambiental 

Associação Educacional Dom Bosco - AEDB 
Atividades de pesquisa e realização de trabalhos de 
conscientização ambiental 

Fundação Banco do Brasil Captação de recursos e financiamento de projetos 

Fundação Grupo Boticário Captação de recursos e financiamento de projetos 

Grupo Michelin Financiamento de projetos 

SEBRAE 

Cursos de qualificação, Marketing 

Cursos de capacitação em turismo; projetos de ecoturismo 
de base comunitária; formatação de roteiros turísticos 

Capacitação de guias 

EMATER RJ e MG Capacitação agrosilvopastoril 

Companhias de Polícia Militar Ambiental - 
CPMAs 

Suporte à fiscalização no Parque e área do entorno e ZA 

Secretarias  Estaduais do Meio Ambiente 
Parceria principalmente nas ações para a ZA e áreas do 
entorno do PNI 

Licenças ambientais das atividades do entorno do PNI. 

Prefeituras Municipais 

Implantação de Políticas ambientais 

Educação Ambiental 

Fiscalização 

SOS Mata Atlântica  Financiamento e gestão de projetos 

Conservation International (CI) Financiamento e gestão de projetos 
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Instituição Atividades/Potencial de Cooperação 

World Wildlife Fund (WWF) Financiamento e gestão de projetos 

The Nature Conservancy (TNC) Financiamento e gestão de projetos 

PRONATURA Financiamento e gestão de projetos 

Crescente Fértil  
Desenvolvimento de projetos na área da educação 
ambiental, na gestão socioambiental e na recuperação 
ambiental 

Nosso Vale Nossa Vida Realização de trabalhos de conscientização ambiental 

Organização Ambientalista Onda Verde Realização de  trabalhos de conscientização ambiental 

Organização Ambientalista Onda Verde 
Desenvolvimento de projetos na área da educação 
ambiental, na gestão socioambiental e na recuperação 
ambiental 

Nosso Vale Nossa Vida Realização de  trabalhos de conscientização ambiental 

Associações Comunitárias de Moradores 

Realização de Palestras de sensibilização sobre a 
importância do PNI; propor, elaborar e implementar 
projetos de desenvolvimento sustentável para as 
comunidades 

Associação de Empresários 
Patrocinar projetos diversos 

Oferecimento de recursos econômicos (hospedagem, 
transporte, alimentação, etc.) 

Associação Macaco Arteiro Realização de trabalhos de conscientização ambiental 

Associação dos Guias de Turismo - AGUIMAN 
Capacitação dos guias locais e  realização de  trabalhos 
de conscientização ambiental 

Associação dos Amigos do Itatiaia (AAI) Acompanhamento da Gestão da UC 

Grupo Excursionista Agulhas Negras – GEAN Realização de trabalhos de conscientização ambiental 

Federação de Montanhismo Estado Rio de 
Janeiro - FEMERJ 

Realização de trabalhos de conscientização ambiental 

 
Conforme se observa, existem diversas possibilidades de cooperação, com organizações de 
atuação local e outras com potencial para se tornarem parceiras na conservação da Região. 
As formas de cooperação variam conforme o perfil da instituição, podendo ser, desde 
fomentadoras de projetos como executores diretos na capacitação de pessoas ou em ações 
diretas para a conservação. 

Várias entidades já vêm se articulando por meio das ações desenvolvidas na Reserva da 
Biosfera da Mata Atlântica, do Corredor Ecológico Serra do Mar e do Mosaico da 
Mantiqueira. A partir do PM, as ações regionais devem ser intensificadas localmente, com a 
participação das entidades localizadas no seu entorno. 
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