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As Unidades de Conservação (UCs) constituem-se no palco principal do ecoturismo. 

Sua prática deve ser conduzida de modo a não comprometer seus recursos naturais, 

possibilitando aos visitantes o entendimento dos princípios básicos de sua conservação. 

É necessário, portanto, um planejamento adequado do uso público, destacando as 

potencialidades e respeitando as limitações impostas pelos meios físico e biótico. Com 

isso, pretende-se evitar impactos sobre o ambiente natural e sobre as comunidades 

tradicionais que vivem em seu entorno. Este trabalho foi elaborado com o objetivo de 

observar os aspectos potenciais e limitantes para o uso público no Parque Nacional de 

Itatiaia (PNI), a mais antiga UC de proteção integral do Brasil, localizada no Estado do 

Rio de Janeiro. A metodologia adotada correspondeu à revisão bibliográfica sobre o 

assunto e à visita de campo ao PNI realizada em agosto de 2014, sendo toda a análise 

concentrada nos locais de maior visitação das Partes Baixa e Alta do parque. Como 

fatores limitantes ao uso público foram identificados, tanto na Parte Alta quanto na parte 

Baixa: a falta de recursos interpretativos, o que restringe o visitante na aquisição de 

conhecimentos referentes aos processos responsáveis pela formação da paisagem, as 

queimadas e os conflitos fundiários, ocasionando desmatamento e poluição de corpos 

hídricos. Como fatores atrativos da Parte Baixa, cuja visitação é mais intensa no verão, 

destacam-se as trilhas, lagos e cachoeiras; a presença de mirantes com vista para as 

florestas montana e alto montana; o Centro de Visitantes com informações sobre o 

Parque; o desenvolvimento de programas de Educação Ambiental e a formação de 

condutores de visitantes. Na Parte Alta do PNI, que se inicia a 1.600 metros de altitude, 

há uma maior visitação no inverno. Esta região do Parque tem como atrativos turísticos 

várias feições geomorfológicas, a exemplo, do Pico das Agulhas Negras, ponto mais 

alto do estado, as Prateleiras e variados tipos de vegetação e de solo que se modificam 

com a altitude. Há ainda o Abrigo Rebouças, com alojamento e área para camping. Das 

Prateleiras, pode-se observar a paisagem do Vale do Paraíba e da Serra da Mantiqueira. 

Para amenizar o desmatamento no entorno e principalmente nas áreas em que a 

ocupação antrópica invade o Parque, sugere-se maior fiscalização do poder público, 

implementação de programa de monitoramento e de combate a incêndios, projetos de 

ecoturismo e parcerias sustentáveis com as comunidades remanescentes. 
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