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RESUMO 

PEREIRA, Márcio Mota. A descoberta do meio ambiente: Itatiaia e a política brasileira 

de parques nacionais. Dissertação de Mestrado – Centro de Pesquisa e Documentação 

de História Contemporânea do Brasil / Fundação Getúlio Vargas. Rio de Janeiro, 2013, 

149 p.  

 

O presente trabalho tem por objetivo compreender como se deu a política de 

criação de parques nacionais no Brasil. Para tanto, faremos à luz da história uma 

retrospectiva das atividades econômicas que mais culminaram em prejuízos ambientais 

no Brasil assim como um sucinto levantamento dos instrumentos estabelecidos, cada 

um à sua época, enquanto responsáveis pela redução ou mesmo pela retratação destes 

danos. Dentre estes instrumentos citamos os parques nacionais, uma das várias 

qualidades de unidades de conservação estabelecidas enquanto metodologia responsável 

por diminuir o avanço exploratório sobre um bioma específico.  

Concluiremos essa dissertação com uma análise dos motivos que justificaram a 

inserção do primeiro parque nacional brasileiro na região Serra da Mantiqueira. O 

Parque Nacional do Itatiaia, criado durante o primeiro governo do Presidente Vargas e 

estrategicamente localizado entre as maiores cidades do país apresentava-se ao mesmo 

tempo como um espaço de preservação ambiental e de deleite de veranistas, servindo à 

salvaguarda biota e ao lazer. Foi modelo para as outras seis dezenas de parques 

nacionais que fazem parte de nossas unidades de conservação e continua chamando a 

atenção pela beleza cênica e pela diversidade ambiental que protege. 

 

Palavras-chave: História Ambiental Brasileira; Parque Nacional do Itatiaia; 

Meio Ambiente; Governo Vargas. 
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ABSTRACT 

 

PEREIRA, Márcio Mota. The discovery of the environment: Itatiaia and the Brazilian 

politics of national parks. Dissertação de Mestrado – Centro de Pesquisa e 

Documentação de História Contemporânea do Brasil / Fundação Getúlio Vargas. Rio de 

Janeiro, 2013, 149 p. 

 

 

This study aims to understand how was the creating of national parks in Brazil. 

For this, we will make a historical and economic retrospective of the activities that 

culminated in more environmental damage in Brazil as well as a brief survey of 

established instruments, each in their own time, while responsible for the reduction or 

even the portrayal of such damages. Among these instruments quoted national parks, 

one of qualities of conservation units established as a methodology for to stop the 

exploration about a specific biome. 

We will conclude this dissertation with an analysis of the reasons for the 

inclusion of the first national park in the Brazilian region of the Serra da Mantiqueira. 

The Itatiaia National Park was established during the first government of President 

Vargas, strategically located between the major cities of the country showed up at the 

same time as an area of environmental preservation and enjoyment of vacationers, 

serving to safeguard biota and leisure. He was a model for the other six dozen national 

parks that are part of our conservation units and continues calling attention by the scenic 

beauty and environmental diversity that protects. 

 

Keywords: Brazilian Environmental History; Itatiaia National Park, 

Environment, Government President Getulio Vargas. 
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INTRODUÇÃO 

 

Este estudo tem por interesse analisar parte da história ambiental brasileira. 

Assim sendo, vamos nos concentrar no período que tem início com a ascensão do 

Presidente Getúlio Vargas (1882 – 1954) ao poder e nos resultados de suas políticas 

ambientais, em especial daquelas que culminaram no sistema brasileiro de parques 

nacionais. Para que possamos dar início a essa discussão, faremos ainda um esboço 

histórico das atividades econômicas desenvolvidas durante o processso de ocupação do 

território brasileiro buscando verificar como foram os impactos destas atividades sobre 

o meio ambiente. Dentro desta perspectiva, faremos ainda um levantamento crítico 

acerca dos instrumentos criados ao longo dos séculos na tentativa de minimizar e 

controlar estes danos. 

A escolha deste tema não é o resultado de um planejamento prévio em função do 

um processo seletivo de seleção deste mestrado em questão. A idéia original proposta à 

banca era estabelecer uma pesquisa com bases memorialísticas utilizando da 

metodologia da história oral acerca da criação do Parque Nacional da Serra da Capivara 

(importante reserva ambiental e cultural do nordeste brasileiro criado no intuito de 

proteger quase um milhar de sítios arqueológicos pré-históricos) e dos conflitos 

estabelecidos com as populações que viviam dentro e no entorno de seus limites. 

Por coincidência, uma proposta similar já estava sendo desenvolvida neste 

Programa de Pós-Graduação, o que nos levou a um distanciamento do assunto em 

detrimento da adoção de uma nova temática.
1
  

A definição desse novo tema que aqui apresentamos é resultado das constantes 

discussões com os outros discentes do curso, de propostas que partiram dos professores 

                                                 
1
 Trata-se da Dissertação de Mestrado de Adriana Ferreira Maria Martins intitulada Parque Nacional da 

Serra da Capivara: patrimônio cultural da humanidade. Rio de Janeiro: CPDOC/FGV, 2012. Disponível 

em http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/handle/10438/9309. Acesso em 12 de setembro de 2012. 

http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/handle/10438/9309
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e, sobretudo, de um interesse próprio pelo campo de pesquisa que relaciona o meio 

ambiente. Nessa nova proposta, passamos a dar maior ênfase a um estudo histórico 

utilizando para tanto fontes primárias e secundárias que nos remetem às últimas décadas 

de atividades desenvolvidas e relacionadas ao primeiro parque nacional brasileiro, o 

Parque Nacional de Itatiaia. 

Desde a década de 1970, podemos constatar um crescente número de estudos 

evocando a temática ambientalista, assim como a multiplicação de organizações não 

governamentais (ONG‟s) que exercendo iniciativas tão distintas como a recuperação das 

matas em ambiente amazônico ou a multiplicação das tartarugas marinhas no litoral do 

nordeste brasileiro, vem em socorro às deficiências das administrações públicas na 

busca pela melhoria efetiva do ambiente em que vivemos. 

Em relação à história ambiental brasileira, esta vem sendo construída ao longo 

dos últimos anos através dos estudos e pesquisas desenvolvidas por profissionais que 

dedicaram grande parte de suas vidas acadêmicas a essa temática.
2
 Apesar de outros 

estudos de menor vulto também serem responsáveis pela expansão do conhecimento 

neste recorte temático, muitos de seus pormenores não são explorados em sua plenitude 

resultando em pesquisas que são elaboradas simplesmente a partir de citações que por 

sua vez são frequentemente repetidas sem que se procure um maior aprofundamento no 

tema. 

De modo a confirmar estes dizeres, cito a participação e assinatura do Brasil no 

chamado Convênio des Aigrettes. Realizado em 1895, em Paris, visava diminuir a caça 

de garças na região amazônica conforme citado por vários autores.
3
 Durante a 

                                                 
2
 Apesar da presença de recentes estudos sobre a história ambiental brasileira, destacam-se neste campo 

de pesquisa o historiador americano Warrean Dean, a quem vamos nos ater novamente à posteriori; o 

historiador José Augusto Pádua e o cientista social José Augusto Droummond, ambos brasileiros.  
3
 DIEGUES, Antônio Carlos S. Conflitos entre populações humanas e unidades de conservação e mata 

atlântica. Relatório de pesquisa do Núcleo de Apoio à Pesquisa Sobre Populações Humanas e Áreas 

Úmidas Brasileiras. São Paulo: USP, 1995. p. 224; GAIO, Alexandre. A proteção e recuperação do 
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construção dessa dissertação, deparei-me com esta mesma citação em várias referências 

só encontrando uma explicação viável para o tema em Sanjad (2009: 82 – 83).  

Segundo este autor, o Convênio des Aigrettes, ou “The Egret Convention”, foi 

resultado do “Terceiro Congresso Internacional Ornitológico”. O tema original do 

evento não era esse, mas o assunto foi colocado como pauta principal em função de um 

artigo publicado pelo zoólogo suíço Emílio Goeldi, então diretor do Museu Paraense 

(atual Museu Paraense Emílio Goeldi) que denunciava uma provável extinção das 

garças amazônicas em função de sua caça. Seu artigo foi traduzido para o inglês e para 

o alemão, o que auxiliou na difusão da matéria.  

Em relação aos processos de exploração do território brasileiro, não é necessário 

um grande exercício de reflexão para concluir uma análise que aponta as atividades 

desenvolvidas durante a colônia e o império, ou seja, os ciclos de exploração do pau-

brasil e do cultivo da cana de açúcar e do café como sendo os responsáveis por grande 

parte de todo o prejuízo ambiental acumulado até hoje. Ainda que por um lado 

tenhamos essa certeza da existência desses danos, não podemos deixar de considerar os 

instrumentos que foram publicados de modo a tentar controlar esses abusos, cada um ao 

seu tempo, como as Cartas Régias, as Ordens Reais e os modernos instrumentos 

pautados pelas constituições republicanas e demais legislações específicas (o Código 

das Águas e Código Florestal, por exemplo). 

Segundo Ianni (2004), a “historiografia tradicional tem por metodologia 

considerar a divisão das atividades desenvolvidas no Brasil em ciclos econômicos” 

citando épocas que subdividirem-se ou diversificam-se “em cana, algodão, café, gado e 

assim por diante, compreendendo distintas modalidades de organização e dinamização 

                                                                                                                                               
bioma Mata Atlântica: a Lei nº 11.426/2006 no contexto dos direitos fundamentais e ao desenvolvimento. 

Dissertação de Mestrado. Pontifícia Universidade Católica do Paraná, 2012. p. 24 e LIMA, Thiago 

Nicácio. A nova tutela constitucional do meio ambiente. Revista USCS. Ano IX, nº 15, jul. – dez. 2008. 

Disponível em http://seer.uscs.edu.br/index.php/revista_direito/article/view/858/713. Acesso em 31 de 

outubro de 2012 

http://seer.uscs.edu.br/index.php/revista_direito/article/view/858/713
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do capital”. No entanto, quando nos referimos a “ciclos econômicos”, damos a entender 

que apenas uma atividade era desenvolvida naquele momento quando, na verdade, uma 

atividade econômica principal convivia com várias outras secundárias que a 

complementavam. De um modo geral, estas atividades tinham início em um espaço 

onde predominava uma exuberante floresta tropical e culminavam com os morros 

pelados de suas matas; completamente devastadas. 

Apesar de consciente do quanto as descontruções históricas com relação ao 

conceito de ciclo econômico estão presentes no atual debate acadêmico, utilizaremos o 

mesmo no intuito de criar fronteiras entre os produtos explorados e cultivados no Brasil 

mesmo tendo ciência que estas fronteiras são sempre tênues. 

Quanto ao pensamento preservacionista brasileiro, vamos encontrar na segunda 

metade do século XIX as primeiras reflexões que propunham atividades de preservação 

e de uso consciente da natureza. Quase sempre a partir de exemplos estrangeiros, os 

ideais preservacionistas brasileiros foram sendo forjados sem que fossem 

institucionalizados. Como exemplo nacional oitocentista mais bem sucedido citamos o 

reflorestamento da floresta da Tijuca, projeto concebido por dom João VI na década de 

1830 e que só foi colocado em prática por dom Pedro II na década de 1870. 

Nesta mesma época foi criado, nos Estados Unidos, outra metodologia 

responsável pela preservação de um ambiente que se destacava dos demais seja pela sua 

beleza cênica ou pela sua importância geológica ou biológica, a qual foi denominada 

parque nacional. 

No Meio-Oeste americano uma bela região ao redor de um lago denominado 

Yellowstone vinha sendo pressionada pela indústria madeireira que, ao longo daquele 

século, foi responsável pelo desmatamento de grande parte das florestas de sequóias e 

coníferas do oeste do país. De modo a desacelerar este processo, a região foi 
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transformada em parque nacional. Não apenas os riscos que eram infringidos ao meio 

ambiente contribuíram para a preservação da região, mas um importante conjunto de 

fatores geológicos como montanhas, vulcões e águas termais e sulfurosas também 

foram responsáveis por delimitar aquela região enquanto carente de preservação 

ambiental. 

Particularmente, Yellowstne nasceu sob a sombra da Guerra da Secessão e da 

“corrida do ouro”, episódios de destaque na história daquele país que não interferiram 

sua criação a exemplo do que aconteceu no Brasil quando do início da Segunda Guerra 

Mundial, fato que vamos nos ater mais à frente (Corrêa, 2003: 51). Em um outro 

cenário crítico, “o historiador John McNeill afirma que os parques nacionais foram 

inventados pelo susto da revolução industrial, que pela primeira vez pusera ao alcance 

das mãos humanas instrumentos capazes de alterar a vida no planeta” (Corrêa, 2003: 

52). 

Apesar do modelo de parque nacional existir deste a segunda metade do século 

XIX, ele só veio a consolidar-se no Brasil com um atraso de mais de meio século. 

Apenas no segundo quartil do século XX o Brasil daria início ao nosso próprio modelo 

de parques nacionais tendo Yellowstone dentre outros parques nacionais estrangeiros 

como exemplo. A sistemática brasileira vislumbrou um novo futuro que consolidar-se-ia 

apenas na segunda metade daquele século com a multiplicação do número de parques 

nacionais. Como exemplo dessa nova política ambiental temos o Parque Nacional do 

Itatiaia, nossa primeira unidade de conservação inspirada nesta modalidade. 

Ainda que atualmente os parques nacionais despontem como uma das mais 

eficazes metodologias de preservação, muitas outras medidas foram adotadas na esfera 

ambiental antes da criação do PARNA Itatiaia, em 1937, como abordaremos no 

Primeiro Capítulo. Em uma análise preliminar, podemos afirmar que a política 
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ambiental brasileira foi sendo construída de forma lenta e despretenciosa sendo que, em 

várias ocasiões, uma particularidade que por nós é considerada como sendo 

ambientalista pode, mediante uma leitura mais aprofundada, receber um tom 

protecionista ou nacionalista, a exemplo de algumas ações que ocorreram ao longo do 

primeiro período do governo do Presidente Getúlio Vargas.  

Apesar da existência de ações de preservação ambiental pontuais ora no Império, 

ora na República, foram necessários cinco séculos de depredação do patrimônio natural 

brasileiro para que consciências coletivas e individuais fossem tocadas e passassem a 

recusar um tipo de desenvolvimento visto como sinônimo da transição do Brasil agrário 

para uma  Nação industrial e tecnológica. Enquanto isso, as regiões localizadas ao longo 

do litoral e, posteriormente, nos sertões, foram palco dos supracitados ciclos agrícolas 

que em determinado momento histórico constituíram o auge de uma atividade 

econômica. 

Basicamente, esta dissertação é composta por três capítulos, descritos 

sucintamente a seguir. 

O primeiro capítulo, mais extenso, será responsável por fazer um panorama 

histórico das ações de preservação ambiental no Brasil. Como já foi citado, o primeiro 

ciclo efetivo que este território viu florescer logo após a vinda das primeiras levas de 

colonizadores foi o do pau-brasil. Após um período de pouco mais de um século de 

exploração a cultura da cana de açúcar veio suceder a exploração de madeiras de lei, 

abrindo novas frentes de cultura e, consequentemente, de exploração dos recursos 

ambientais. 

A crescente produção açucareira no Caribe, em concorrência com a brasileira, 

fez os preços do produto caírem rapidamente. Somou-se a esse cenário de queda o 
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interesse pela exploração das minas de ouro do interior de Minas Gerais que passaram a 

concentrar ainda mais a mão de obra escrava onerando a produção do açúcar. 

Considerada por Caio Prado Júnior (S/D: 65) como sendo uma “derrota 

inevitável”, a cultura brasileira do açúcar aos poucos declinou. Apenas no final do 

século XVIII outra commodity agrícola seria responsável por reviver a economia 

colonial: o café. Desde o início de sua produção nas cercanias da cidade do Rio de 

Janeiro, a produção cafeeira ascender-se-ia virando produto da moda na Europa e 

passando a ocupar no breve período de 10 anos, entre 1830 e 1840, o primeiro lugar em 

nossas exportações, mantendo esta colocação em nosso ranking econômico por mais de 

um século. 

Neste primeiro capítulo, além de uma retrospectiva das ações que mais 

resultaram em danos ao ambiente ao longo de nossa história também faremos uma 

análise dos instrumentos criados para minimizar estas ações predatórias. Dentre estes 

podemos citar o já conhecido processo de reflorestamento da Floresta da Tijuca, na 

cidade do Rio de Janeiro, dentre outras medidas que estenderam-se deste o período 

colonial até a República. 

No Segundo Capítulo, teremos como mote as legislações e inovações 

governamentais que foram implantadas durante o primeiro governo do Presidente 

Getúlio Vargas (1930 a 1945).  

Com fundamentos facilmente justificáveis podemos classificar o período que vai 

de 1934 a 1939 como um dos mais representativos para a história ambiental brasileira. 

No ano de 1934 uma nova Constituição passou a incluir em seu conteúdo a 

função do Estado enquanto gestor do meio ambiente assim como a necessidade de 

preservação de ambientes pré-determinados. Ainda que essas citações ocupem poucas 

linhas, estas seriam complementadas por outros instrumentos  contemporâneos como os 
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códigos auxiliares do mesmo ano(Código das Águas, das Matas, entre outros...), 

culminando com a criação do primeiro parque nacional no ano de 1937, seguido de 

outros dois PARNA´s dois anos após, em Foz do Iguaçú e na Serra dos Órgãos. 

Ainda que esse pequeno período cronológico seja responsável por forjar um 

importante capítulo da história ambiental brasileira, esse tema por muito tempo não 

recebeu a devida atenção de nós, historiadores, tendo sido mantido por vários anos em 

claustro acadêmico. Em função do curto espaço de tempo para pesquisa e redação dessa 

dissertação, não foi possível fazer um estudo histórico completo acerca do 

desenvolvimento da política ambiental nesse período, proposta que demandaria uma 

intensa pesquisa documental. Ainda assim, esperamos que esta dissertação possa ser 

fonte inspiradora para outros estudos que venham a complementar essa perspectiva.  

Compõe o terceiro e último capítulo um estudo de caso do processo de formação 

histórica do Parque Nacional do Itatiaia. Neste capítulo buscaremos identificar as 

atividades que foram responsáveis pela ocupação e desenvolvimento econômico da 

região deste os tempos coloniais passando pelo processo de crise da economia cafeeira e 

consequente abandono das terras, até a criação do parque nacional propriamente dito. 
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Imagem 01 – Litografia “Silva caesa. Gum ficu grandaeva” ou, em uma tradução livre do 

latim para o português, “Cortem as florestas. Figueira em nossos avanços”. In: Flora 

brasiliensis, vol. 1, parte 1, prancha 16, de Spix e Martius. 
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CAPÍTULO I 

 

DEVASTAÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL NO BRASIL: UM 

ESBOÇO HISTÓRICO 

 

“ – Ah, o Löefgren aqui, para ver isto! Ah, o Barbosa Rodrigues!” 

– Quem é o Lo... Como é o nome? 

– Löefgren. 

– Quem é esse moço? 

– É o chefe da seção de botânica da Comissão Geográfica Geológica de São Paulo. 

O Maneco ficou na mesma. 

– É um homem que conhece todas as plantas, de cor e salteado” (Corrêa, 2003: 53). 

 

 

Uma das grandes questões discutidas nos dias de hoje diz respeito ao conceito de 

desenvolvimento sustentável, ou seja, a capacidade de crescer sem interferir no meio-

ambiente em que vivemos ou, havendo a necessidade de interferências, que elas tenham 

o menor impacto possível. 

Esse conceito de preservação do meio-ambiente vem sendo desenvolvido há 

alguns poucos anos, majoritariamente desde a década de 1970 estando consolidado na 

atualidade e fazendo parte do nosso cotidiano. Enquanto as considerações de 

preservação ambiental são discutidas nas escolas, as grandes empresas possuem setores 

especializados em desenvolvimento sustentável e Nações fazem acordos internacionais 

buscando mútuas colaborações e avanço nas pesquisas.  

No entanto, o que podemos perceber do ponto de vista histórico é que as 

sociedades sempre buscaram se desenvolver não levando em conta as consequências 

negativas que determinados tipos de exploração eram capazes de ocasionar ao meio 

ambiente. 
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Na história antiga podemos encontrar exemplos de atitudes de preservação 

ambiental ainda que, naquele período, este conceito fosse inexistente. Na Grécia antiga, 

por motivos religiosos, era proibido o corte da oliveira já que a árvore, seus frutos e o 

azeite gerado por eles eram considerados dádivas dos deuses. Muito mais à frente, na 

Idade Média, os grandes feudos possuíam reservas florestais em que era vetada a 

entrada de qualquer pessoa com ressalva do rei e de seus nobres que aproveitavam 

destas matas para a caça esportiva. 

Estes exemplos demonstram que independentemente da noção de preservação 

ambiental comumente divulgada em nosso meio, uma ou outra destas ações eram 

desenvolvidas. Para a concepção de mentalidades reflexivas sobre o assunto foram 

necessárias décadas ou séculos de observações dos impactos que a exploração e o 

consumo desenfreado dos recursos naturais resultavam e quais procedimentos seriam 

necessários para que tais recursos não findassem, podendo ser utilizados por várias 

gerações. 

Qualquer pesquisador que venha a estudar ao desenvolvimento do território 

brasileiro não estará equivocado em comparar o período colonial a uma descontrolada 

temporada de saques e pilhagens a todas as possibilidades que a terra oferecia, desde as 

árvores que forneciam madeiras nobres às penas de pássaros que enfeitariam mantos e 

adornos de governantes europeus. 

De modo a manter a posse do território um processo de colonização teve início 

sendo responsável pelo primeiro grande ciclo comercial do Brasil; o ciclo da exploração 

do pau-brasil (Caesalpinia echinata), chamada pelos nativos ibirapitanga.
4
  

O brasil, quando triturado em meio à água, desprendia uma tintura cor de sangue 

muito utilizada para tingir roupas na cor que mais estava na moda no continente 

                                                 
4
 Ibirapitanga talvez seja corruptela das palavras “ibirá” e “pitanga” que no tronco linguístico Tupi-

Guanari significam “madeira” e “vermelha”, respectivamente. Nota do autor. 
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europeu, o vermelho. Sendo bastante apreciada pelas classes mais abastardas do velho 

continente, foi responsável por desencadear uma verdadeira competição internacional 

pela manutenção da terra, escravidão, negociação do trabalho e do transporte deste 

produto para além-mar. 

Convém lembrar que todo esse procedimento de ocupação e exploração da terra 

era de fundamental importância para que a Coroa portuguesa estabelecesse seu quartel 

general avançado no além-mar. Uma Nação que despontara de forma pioneira para os 

mares 50 anos antes agora encontrava uma grande oportunidade, devendo apenas 

manter de posse a terra para poder explorá-la de forma constante e ininterrupta ou, 

como diria Drummond (1997: 53), “o território brasileiro foi alvo do projeto 

expansionista de um povo com notáveis competências para a exploração sistemática dos 

recursos naturais das terras „novas‟ do ultramar”. 

Com relação ao brasil, Dean (1996) recolheu notícias de sua exploração: 

 

“Existe pouco registro de como foi praticado o comércio de pau-brasil, mas é evidente 

que a extração desse produto, como de todos os demais com que os portugueses lidaram, teve 

origem no conhecimento que os nativos tinha da floresta. Certamente, os portugueses não 

tinham a menor idéia de onde as árvores se encontravam ou de como identificá-las. Assim, os 

comerciantes deixavam feitores na costa para trocarem mercadorias pela madeira. Os tupis, 

portando machados europeus, ou talvez só cortando um anel em torno do tronco e queimando as 

bases das árvores, derrubavam-nas, tiravam-lhes a casca e a cortiça e cortavam os troncos em 

seções menores. Pesando estas de vinte a trinta quilos, podiam ser carregados nos ombros por 

certas distâncias até os atracadouros. Os recursos da Coroa portuguesa eram extremamente 

limitados e na época se destinavam quase totalmente à “empresa do oriente”, que parecia muito 

mais promissora”. 

 

As notícias da existência dessa madeira rapidamente chegaram à Europa, 

atraindo a cobiça de outros países sendo os franceses os mais intrincados rivais dos 

portugueses pela posse de terras no Brasil. A situação agravou-se de tal modo que, em 

1534, D. João III dividiu o território em lotes, denominados Capitanias, em uma 

tentativa de dinamizar a administração territorial. 
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A madeira possuiu um ciclo de exploração tão rápido e forte que rapidamente 

começou a exaurir ao longo do litoral. O historiador ambiental Warren Dean explorou 

muito em seus estudos as levas de cargas de pau-brasil para a Europa: um “cronista de 

meados de 1550 relatou haver observado 100 mil pedaços de troncos estocados na 

colônia francesa do Rio de Janeiro”. Já no final do século XVI, mais precisamente até 

1588, “4700 toneladas de pau-brasil passaram pela aduana portuguesa, talvez metade do 

verdadeiro volume”. Não apenas o pau-brasil era alvo da exploração, no final do Século 

XVI, o navio Pélérine teria levado “5,5 toneladas de algodão em sua primeira viagem, 

outro indicador da escala de produtividade da agricultura tupi” (Dean, 1991: 64). Havia 

ainda o contrabando intermitente feito por navios espanhóis e ingleses. Em conjunto, 

todos esses negociantes podem ter provocado a extração de “12 mil toneladas por ano” 

embora o Dean cite o valor de “até 1200 toneladas por ano para a exploração de pau-

brasil” (1991: 64). 

Visando controlar sua exploração várias ordens reais foram emitidas por parte da 

Coroa portuguesa. Primeiramente, D. Manuel I não demorou a decretar o monopólio do 

produto e, em 1502, entregou a sua exploração à Fernão de Loronha que juntou sócios 

estabelecendo uma sociedade comercial. Em troca desse privilégio, deveriam eles 

explorar “300 léguas da costa; carregar, no mínimo, seis naus anualmente; fundar 

fortalezas e pagar ao rei vinte por cento do valor das transações” (Instituto do Açúcar e 

do Álcool, 1972: 19). Ao longo dos século XVI, várias outras ordens foram emitidas 

procurando salvaguardar o pau-brasil (leia-se manter a sua exploração sob domínio 

português), mas a desordem imperava no território sendo sua exploração realizada de 

forma gradual e contínua. 
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Ao longo do século XVII, enquanto vigorou a exploração desta madeira de lei, 

várias outras medidas foram oficializadas na tentativa de ponderam sua exploração.
5
 

Em 1603, enquanto colônia administrada pela Coroa espanhola, Diogo Botelho, 

governador-geral, preocupado com os prejuízos advindos do descaminho da madeira em 

uma tentativa de colocar ordem na administração da colônia manda “inspecionar todos 

os navios aportados em Olinda a fim de apurar o contrabando de pau-brasil” (Siqueira, 

2011). Em 1605, uma nova tentativa de exercer controle sobre o corte do pau-brasil 

resultou na criação da função de “guardas para atuarem na fiscalização do corte” (Dean, 

1991: 64), em número de dois, “nomeados pela Câmara e aprovados pelo Provedor, que 

terão de seu ordenado a vintena das condenações que por sua denunciação se fizerem” 

(Siqueira, 2011). Certamente podemos imaginar que seus ordenados seriam vultuosos 

em virtude da quantidade de pau-brasil extraído ilegalmente. 

Apesar de todas essas condicionais que regulavam a exploração da valiosa 

madeira serem estipuladas por diversas vezes, uma atrás da outra, sua exploração vinha 

sendo realizada por aqueles que viviam do que a terra podia oferecer e, naquele 

momento, o mais rentável era este produto. Regular sua exploração era ao mesmo 

tempo medida controladora da Coroa e imposição ao desenvolvimento da terra.  

Devido à intensa exploração o pau-brasil não demorou muito a apresentar-se 

escasso e cada vez mais difícil e dispendioso em se explorar. Como opção econômica, 

Portugal encontrou na produção de cana-de-açúcar uma rápida e eficaz medida para 

controlar a instabilidade econômica em função da diminuição da extração do pau-brasil. 

De um processo exploratório para outro podemos dizer que houve uma 

desaceleração do ciclo do pau-brasil seguido por um constante ciclo de crescimento da 

cana-de-açúcar, espécie segundo uns nativa da Ásia, “mais precisamente da Índia, 

                                                 
5
 Pressupõe-se que o termo “madeira de lei” tenha origem nas Cartas Régias expedidas pela Coroa 

portuguesa e que regulamentavam as normas para a exploração das florestas brasileiras. Nota do autor. 
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segundo outros do Pacífico, talvez de Papua Nova Guiné” (Quintas, 2007: 69), que se 

adaptou principalmente ao clima e ao solo do Nordeste do Brasil. Ademais, mais que a 

exploração do pau-brasil que era feita de forma esporádica ao longo do território 

contando na maioria das vezes com o auxílio de mão-de-obra escrava indígena ou, 

quando muito, com a metodologia do escambo, a produção de açúcar dava o suporte 

necessário para que, de uma vez por todas, a Coroa portuguesa se estabelece nesta 

colônia, sendo necessária toda uma vida social, econômica e política para a sua 

existência. A própria colonização do interior do Nordeste foi resultado do cultivo da 

cana no litoral, sendo as terras interioranas utilizadas para plantações de outros gêneros 

alimentícios e para a prática da pecuária. 

A cana-de-açúcar inicialmente era plantada para ser empregada nas grandes 

viagens, podendo inclusive serem consumidas in natura pelos marinheiros. Nas terras 

recém descobertas e colonizadas, logo se semeava a cana para não faltar nas viagens de 

retorno e, ao mesmo tempo, verificar se o solo era propício ao seu desenvolvimento. 

Segundo Carli (1937: 03), 

 

 “Portugal tinha, quando da descoberta do Brasil, já uma indústria de açúcar 

organizada, na ilha da Madeira, de onde vieram para a nova colônia as primeiras sementes de 

canna, por ordem de D. Manuel, que baixou um alvará em 1516 para que dessem machados e 

enxadas e todas as ferramentas ás pessoas que fossem povoar o Brasil e que elegessem um 

prático capaz de dar início a um engenho de açúcar no Brasil”.  

 

Convém destacar que a produção de açúcar no Brasil foi atividade pioneira do 

gênero no Novo Mundo. Nas Antilhas, a produção de açúcar tardou a ser realizada. 

Prova disso é que, em Barbados,
6
 sob administração holandesa, buscava-se a tecnologia 

                                                 
6
 Em Barbados, a cultura de cana-de-açúcar assim como sua produção dera-se a partir de 1640. No Brasil, 

por exemplo, as primeiras exportações de açúcar para a Europa mesmo que em pequena datam ainda do 

século XVI. Para mais informações sobre o cultivo de cana-de-açúcar nas ilhas da América Central 

insular, ver: GUERRA Y SÁNCHEZ. Ramiro. Azúcar y población em las Antilhas. La Habana: Cultural 

S.A, 1944 e MATTEI, Andrés Ramos. La hacienda azucarera: su crescimiento y crisis em Puerto Rico 

(Siglo XIX). S/E, S/L, 1986. 
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brasileira: “otros cultivadores no tardaron em seguir ejemplo, obteniendo cana para 

siembra, implementos e instrucciones generales del Brasil, entonces em manos de los 

holandeses” (Guerra y Sanchez, 1944: 15). 

Mais do que positivo para Portugal, o estabelecimento de uma série de espaços 

colonizados por portugueses reforçava ainda mais o território contra as investidas de 

holandeses e franceses que, invariavelmente, avançavam sobre as terras coloniais 

portuguesas. 

O crescimento da produção açucareira no Brasil, a partir de 1560, consolida a 

posição de Portugal, no mercado mundial. São adotadas medidas de amparo à produção 

tais como a “isenção de impostos para as fábricas construídas e privilégios de nobreza” 

e “de impenhorabilidade aos senhores de engenho” (Instituto do Açúcar e do Álcool, 

1972: 14). 

A criação de mais e mais fazendas produtoras de cana-de-açúcar provocou o 

primeiro grande período de derrubada das matas, inicialmente para o cultivo da cana e 

posteriormente para a utilização de lenhas para aquecimento das fornalhas para 

transformação da cana em açúcar.  

Na literatura nacional, vários autores fazem menções aos impactos causados pela 

produção de açúcar. Gilberto Freyre destaca-se como o mais proeminente crítico do 

desenvolvimento nordestino baseando seus conceitos nas características da “civilização 

do açúcar” que era, predominantemente, monocultora, coronelista, escravista, e de ação 

devastatória. Evocando o Nordeste anterior à colonização européia, Freyre (1937: 267) 

descreve a mata do Nordeste antes da monocultura da cana como “um arvoredo tanto e 

tamanho e tão basto e de tantas prumagens que não podia homem dar conta”. Ainda 

segundo Freire (1937: 267), com o estabelecimento das plantações de cana-de-açúcar: 
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“O canavial desvirginou todo esse mato grosso do modo mais cru: pela queimada. A 

fogo é que foram se abrindo no mato virgem os claros por onde se estendeu o canavial 

civilizador mas ao mesmo tempo devastador. O canavial hoje tão nosso, tão da paisagem desta 

sub-região do Nordeste que um tanto ironicamente se chama "a zona da mata", entrou aqui 

como um conquistador em terra inimiga: matando as árvores, secando o mato, afugentando e 

destruindo os animais e até os índios, querendo para si toda a força da terra. Só a cana devia 

rebentar gorda e triunfante do meio de toda essa ruína de vegetação virgem e de vida nativa 

esmagada pelo monocultor”. 

 

Mesmo tendo ciência que a cultura canavieira contrapunha-se à manutenção de 

um meio-ambiente saudável, Freyre não podia deixar de exaltá-la transformando-a 

segundo suas palavras no centro da civilização brasileira: 

 

“entre um passado de possibilidades e um presente sem lirismo, a cana-de-açúcar 

aparece como o fio condutor no desenrolar do drama da monocultura. É ela o elemento que 

surge a dinamizar uma civilização especial, rica, cosmopolita, pródiga e criadora de valores 

políticos, estéticos e intelectuais, como nenhuma outra em todo o Brasil. Simultaneamente, a 

cana parece ganhar independência, escravizando esta mesma sociedade, engolindo vorazmente 

suas matas, suas águas e seus homens, homogeneizando a paisagem em sucessão de canaviais, 

intermediados apenas por cidades cinzentas e uniformizadas em padrões europeus, destruindo 

as potencialidades historicamente vislumbradas”. (Duarte, 2005: 128). 

 

Pádua (2002) observa a metodologia brasileira na produção do açúcar como 

outra responsável pelo constante e ininterrupto corte de madeira no Nordeste. Segundo 

o autor, “em lugar de alimentar as fornalhas das caldeiras dos engenhos de açúcar com o 

próprio bagaço da cana, prática rotineira nas colônias do Caribe, cortava-se grandes 

quantidades de mata atlântica primária para servir de lenha”. No Brasil, segundo 

Quintas (2007: 79), a utilização do bagaço de cana como combustível, em Pernambuco, 

só se deu no século XIX”, ou seja, praticamente 200 anos depois do início da produção 

em larga escala no Brasil. 

A partir de meados do século XVIII, com a descoberta de promissores reservas 

auríferas e de pedras preciosas nas minas e em outras localidades (Villa Rica, Mariana, 

Villa de Goiás, Diamantina, Serro Frio, etc.), há um rápido decréscimo na produção de 

açúcar em virtude da mudança do eixo comercial, econômico e político na colônia. 

Olinda e Salvador deixariam de ser os principais núcleos urbanos da América do Sul 
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oriental, legando maior importância à Villa Rica como principal centro produtor 

aurífero e ao Rio de Janeiro enquanto porto mais próximo, por onde passava a adentrar 

todos aqueles que afluíam do continente europeu em busca das riquezas além da 

Mantiqueira. 

Pelo fato deste período de exploração mineral ter se desenvolvido em regiões 

concentradas, podemos supor que não tenham sido responsáveis por grandes danos tal 

qual a cultura açucareira, ainda que existam relatos pontuais sobre o assunto
7
. Partindo 

desse pressuposto, vamos nos atentar para a cultura do café enquanto sucessora da cana-

de-açúcar. 

Em relação à cana-de-açúcar, o café dispensava plantações semestrais, 

engenhos, moendas, o uso da lenha e outros implementos da cultura do açúcar, além de 

ser economicamente mais rentável. 

Na primeira metade do século XIX o café foi apresentado à sociedade brasileira 

como fruto de um “contrabando” obtido na Guiana Francesa (Almeida, 2006: 390). 

Motta Sobrinho (1978: 18) atribui à um tal de “Melo Palheta o mérito de transportar as 

primeiras mudas de café vindo a plantá-las em Belém em 1722”. De Belém, as mudas 

originais foram multiplicadas e passaram a aparecer no Maranhão já na década de 1770 

e, posteriormente, no Rio de Janeiro, em 1774, pelas mãos do “desembargador do 

Maranhão, João Alberto de Castelo Branco” (Martins, 2008: 45 – 46). Depois de ter 

aportado na Corte, sua difusão pela região Sudeste foi questão de tempo. 

Nos primórdios do século XIX, era “considerado como sendo apenas um arbusto 

exótico plantado em hortas nas encostas dos morros das vizinhanças da capital e 

destinava-se quase que somente ao consumo local” (Stein, S/D, 04). Fracionadas, as 

primeiras mudas da Corte foram cuidadosamente multiplicadas, talvez sem interesse 

                                                 
7
 COUTO, José Vieira. Memória sobre a Capitania de Minas Gerais, seu território, seu clima e produções 

metállicas. Belo Horizonte: Fundação João Pinheiro, 1994 [1801]. 
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comercial; mas mesmo assim, o produção agrícola que demandou a maior quantidade de 

terras aráveis na história do Brasil nascera dentro do espaço urbano de sua então capital. 

Segundo Simonsen (1940), “a produtividade dos cafezais cultivados nas 

cercanias da capital, e dos cafeeiros levados para localidades situadas ao longo das 

estradas das antigas cidades mineradoras, incitavam a novos plantios”. “A extensão de 

seu uso e a alta de seus preços, no mercado do Rio, convidavam a maiores 

cometimentos” (Simonsen, 1940: 16). 

 

 

Figura 02. Gravura de Rugendas mostrando a colheita de café realizada por braços escravos, nos 

arredores da cidade do Rio de Janeiro. Ao fundo, o morro do Pão-de-Açúcar. Disponível em: 

http://www.revistacafeicultura.com.br/. Acesso em 27 de abril de 2012. 

 

Gomes (2011: 138) recolheu determinada informação de que já “nas décadas de 

1830 e 1840, as plantações de café já estavam instaladas em vários locais da serra 

fluminense como Nova Friburgo, Cantagalo, Cordeiro, Madalena, Paraíba do Sul, Bom 

http://www.revistacafeicultura.com.br/
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Jardim e São Sebastião do Alto” enquanto, nas Minas Gerais, na mesma época já eram 

relatadas a presença de plantações de café no Jardim Botânico de Ouro Preto, capital da 

Província (Revista do Arquivo Público Mineiro, 1898: 774). 

Já na segunda metade do século XIX, visando atender à demanda internacional 

do produto, houve grande crescimento das lavouras de café no Brasil, principalmente no 

Sudeste. Nesta região todos os estados eram responsáveis pela sua contribuição para a 

produção nacional de café, destacando-se São Paulo e Rio de Janeiro como maiores 

produtores e Minas Gerais e Espírito Santo com quantias menores, ainda que 

significativas. De modo a incentivar um rápido aumento da produção, o Marquês do 

Lavradio foi um dos grandes impulsionadores da cultura chegando a determinar que 

“seria isento do serviço militar todo lavrador que provasse haver plantado determinado 

número de cafeeiros” (Simonsen, 1940: 20). Apesar de o produto ter sido “liberado de 

impostos por 12 anos” (Martins, 2008: 44), o surto do produto só seria verificado de 

forma explícita depois que as plantações subissem as serras e adentrassem os sertões, 

invadindo matas cerradas e repelindo os gentios que casa vez mais perdiam seus 

territórios. 

A produção e exportação do café brasileiro tiveram uma alta vertiginosa a partir 

da década de 1840. Um dos motivos da valorização do café brasileiro no mercado 

internacional, segundo Delfim Netto (1979: 07), foi “um acontecimento de causas 

biológicas; uma grande redução das produções e das próprias plantações de café nas 

Antilhas Holandesas, que tiveram suas plantas infectadas pela Elaschita Coffeela”.  

Gomes (2011: 131) afirma que “a agronomia do café no século XIX somado aos 

estímulos comerciais que envolviam o seu cultivo transformavam o arbusto do café em 

um devorador de selvas”. Evocando os pensamentos desenvolvimentistas da época, 

comenta ainda que “para a cultura ocidental, naquele momento, a floresta representava 



 30 

um misto de temor e de estorvo que precisava ser removida para dar lugar à 

civilização”, ou seja, remover as florestas era sinônimo de dar continuidade ao processo 

civilizatório (Gomes, 2011: 131). 

Dean (1996: 195) afirma que “a região serrana do Estado do Rio de Janeiro fora 

percebida rapidamente como um local apropriado para o desenvolvimento da cultura do 

café”.
8
 Com a expansão das lavouras, as florestas do interior do Rio de Janeiro que 

foram até então poupadas do cultivo da cana-de-açúcar devido à geografia bastante 

desfavorável, não foram resistentes ao estabelecimento dos cafezais que se alastraram 

rapidamente. Dean (1996: 195) descreve como foi o estabelecimento das culturas de 

café no ambiente da mata atlântica: 

 

“A planta, [a Coffea arábica], encontrou na província do Rio de Janeiro um ambiente 

adequado, se não ideal, para o seu cultivo. Exige precipitação pesada de chuvas, de 1300 a 

1800 milímetros por ano, porque transpira continuamente e, como uma árvore do sub-bosque, 

não tem nenhum mecanismo para armazenar ou conservar umidade. Submetida a uma estação 

seca em seu habitat nativo, retira umidade do solo a profundidade consideráveis - três metros 

ou mais - como reserva de água. O café foi a princípio plantado ao longo do litoral, onde pode 

ter sofrido um pouco com os ventos salinos oceânicos. Logo foi transferido para o planalto um 

pouco mais fresco, onde se dispõe de uma temperatura ótima de 20º a 24ºC. A estação seca mais 

pronunciada do interior também é favorável porque o início das chuvas é o principal indutor da 

florescência e porque a floração promove o amadurecimento simultâneo dos frutos. A estação 

seca, de maio até agosto, quando se realiza a colheita, oferece outra vantagem competitiva, 

porque facilita a secagem dos grãos ao ar livre, um processo que, em outras circunstâncias, 

teria de ser realizado em fornos de lenha”. 

   

Warren Dean também destacou em seus estudos as questões referentes à 

inserção das queimadas como favor degradante, mas fundamental para o plantio de café. 

Segundo Dean (1995: 03), “o fogo era constantemente usado para renovar as pastagens 

                                                 
8
 Percebendo a constância do nome de Warren Dean nesta obra, é imprescindível tecer comentários 

acerca de sua importância para a historiografia brasileira. Mais que apenas outro brasilianista, podemos 

perceber que o historiador e brasilianista americano Warren Dean soube, de fato, construir uma história 

ambiental brasileira mergulhando em arquivos e em bibliotecas, destrinchando inclusive antigos jornais e 

revistas oitocentistas. Pesquisou, inicialmente, as questões políticas e sociais da industrialização do 

interior paulista. Posteriormente, dedicou-se à história ambiental brasileira. Destrinchou os biomas 

brasileiros; primeiramente escrevendo sobre a função da borracha na construção do Brasil assim como 

seu impacto na Amazônia. Posteriormente, construiu a inédita história da Mata Atlântica, conforme “With 

Broadax and Firebrand: The Destruction of the Brazilian Atlantic Forest”, já traduzido para o português, 

considerada sua mais valiosa obra, pela qual é mais reconhecido. 
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fazendo com que a floresta retraísse ainda mais do que o necessário. Boa parte do 

planalto é montanhosa e as encostas de morros eram, para certas culturas como a do 

café, preferidas”. Dean (1995: 03) ainda demonstra a demanda da terra virgem para o 

plantio do café haja vista que esta cultura necessitava constantemente de novas áreas 

porque acreditava-se que apenas terras recentemente limpas da mata primária eram 

apropriadas para o cultivo. Desta forma, o mercado do café em expansão estimulou a 

especulação com a terra, “levando o desmatamento e o cultivo bem além da demanda 

mundial e sendo o feito em boa parte em terreno inapropriado”. 

Stein (S/D: 38 – 40) descreve de forma bastante elaborada as metodologias de 

derrubada de matas para o estabelecimento dos cafezais: 

 

“Como medida preliminar o carpinteiro da fazenda inspecionava o bosque à procura 

das madeiras de lei que servissem para as construções. Então, no quarto minguante dos meses 

sem „R‟, quando as valas se enchiam de neblina e o ar fresco da manhã, antes da alvorada, 

causava calafrios nos escravos reunidos, a derrubada começava. A submata e os cipós 

entrelaçados eram cortados com foices para abrir caminho aos machadeiros no uso do 

machado e da foice, caboclos e agregados, eram destacados para esse serviço depois de limpo o 

chão em volta de uma árvore, o machado começava a cortar à altura da cinta, ou às vezes, em 

cima de uma plataforma. Um vigia avisava o machadeiro quando devia afastar-se de uma 

árvore já parcialmente cortada, para recomeçar o trabalho em outra situada pouco mais acima, 

na encosta. Quando a árvore estremecia ele se afastava. Quando todas as árvores da lombada 

se achavam assim enfraquecidas, o mais experimentado machadeiro escolhia aquela que, na sua 

queda arrastara as outras situadas em plano inferior, entrelaçadas todas pelos cipós. Como um 

trovão, que se podia ouvir a quilômetros de distancia, uma árvore caia depois da outra e uma 

vasta onde de arvoredo se abatia na lomba do morro. 

Para apressar a secagem, decepavam-se frondes e galhos, reservando-se para a serra 

os troncos previamente arcados pelo carpinteiro. As madeiras de lei eram preservadas para 

tábuas, traves, postes para os currais, jacarandá para as vigas de pontes, óleo vermelho para 

eixos de carro de boi. Fazia-se em seguida um aceiro em redor da derrubada e, depois de 

retirar os troncos e as tábuas por meio de juntas de bois, ou correntes e carros, o restante era 

deixado a secar até pouco antes das chuvas de setembro. Então, com enorme troada, a madeira 

que as gerações seguintes mais encontrariam nas terras desbastadas, as trepadeiras e as 

vistosas parasitas eram queimadas, transformando-se em chamas, cinzas e fumaça. Os tocos em 

brasa fumegavam durante muitos dias, e, às vezes, ainda estava quente a terra quando vinham 

os escravos abrir as covas para o plantio”. 

  

Na própria capital do Império o problema da devastação ambiental em função 

das plantações de café configurava-se como um problema e um entrave ao 

desenvolvimento e crescimento da cidade. Durante a expansão da cultura cafeeira, os 
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efeitos da devastação das florestas não tardaram a serem notados e, já em 1859, um 

relatório provincial comentava as “irregularidades das estações como fator responsável 

pela decadência e enfraquecimento dos cafeeiros” (Stein, S/D: 261). No Congresso 

Agrícola de 1878 as alterações climáticas foram postas em discussão sendo associadas 

às práticas de desmatamento: “nos bons tempos antigos, chuvas abundantes caíram 

desde o princípio de agosto até o fim de maio com somente uma quinzena de tempo 

quente e seco, o veranico e que, hoje, temos de oito a nove meses de seca e somente três 

ou quatro de chuvas” (Congresso Agrícola, 1878: 163 – 164). 

 

 

Imagem 03. Detalhe da litografia de Alfred Martinet intitulada “Bella Vista da Serra da Tijuca” [1849]. 

Podemos perceber as fazendas e a devastação que sobe pelos morros de todo o maciço da Tijuca, abrindo 

clareiras nas matas. Fonte: http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/11.127/3700. Acesso em 

27 de abril de 2012. 

 

 

http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/11.127/3700
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Imagem 04. Aquarela intitulada “Defrechment d‟une forêt”, de Rugendas. Fonte: HEYNEMANN, 

Cláudio. Floresta da Tijuca: natureza e civilização. Rio de Janeiro: Secretaria Municipal de Cultura, 

1995. p. 77. 

 

A região do maciço da Tijuca, por exemplo, foi alvo durante o início da segunda 

metade do século XIX de grande processo de degradação florestal. O cultivo de café 

nesta região subia o conjunto de montanhas enquanto suas florestas nativas iam ficando 

mais escassas, com seus trechos mais bem preservados nas partes mais altas da 

elevação. O missionário americano Daniel Kidder (2001 [1842]: 143) em visita ao 

Brasil vislumbrou as plantações de café nos morros cariocas: 

 

“Voltando-se ao topo da cadeia e tomando-se o caminho da esquerda, passa-se pela 

lombada sulina do Tejuco e entra-se de chofre num verdadeiro anfiteatro de montanhas das 

quais o Corcovado e a Gávea são as mais elevadas e notáveis. Dentro dessa bacia singular 

estão localizadas diversas fazendas de café, numa das quais passamos diversos dias com nossa 

família antes de deixar o Brasil”. 
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O entorno da cidade do Rio de Janeiro rapidamente tornou-se insuficiente para 

atender as demandas do mercado e a cultura do café se dispersou tendo como palco 

secundário o Vale do rio Paraíba do Sul no interior da Província, alcançando 

rapidamente a Província paulista, Minas Gerais e em meados do século XIX o Paraná.  

Todos estes produtos de alguma forma possuíram seu quinhão de 

responsabilidade no processo de degradação do meio ambiente brasileiro. Cada um com 

um percentual a mais que o outro, e todos contribuindo com a construção de uma 

mitológica natureza inesgotável. 

O café definitivamente mudou a história brasileira. O pau-brasil, o açúcar e o 

ouro e o diamante desde que passaram a fazer parte da pauta de exportação brasileira 

representaram até nossa independência, segundo Motta Sobrinho (1978) a cifra de “475 

milhões de Libras. O café, em cem anos apenas, de seu advento à Segunda Grande 

Guerra, trouxe, para as arcas de nosso tesouro 2 bilhões de Libras; mais de seis vezes o 

valor da produção açucareira, em trezentos anos de implantação”. 

Obviamente, havia a consciência por uma pequena parcela de intelectuais de que 

todo esse desenvolvimento material contrapunha-se aos prejuízos infringidos no plano 

ambiental. Estes pensamentos que tangem as questões ambientais são tão recentes 

quanto seus instrumentos de proteção, ou seja, as áreas criadas com intuito de 

interromper a exploração ou então de reconstruir a natureza de um determinado espaço. 

Retrocedendo na linha do tempo podemos encontrar personagens históricos que 

se dedicaram na reflexão de intervenções frente à constante e crescente demanda por 

recursos naturais construindo planos que na maioria das vezes não foram colocados em 

prática. Apesar da existência de pensamentos setecentistas voltados à necessidade de 

conservação ambiental, é no século XIX que estes exemplos vão se multiplicar.
9
 

                                                 
9
 O naturalista mineiro José Vieira Couto em sua obra Memória sobre a Capitania de Minas Gerais, seu 

território, seu clima e produções metállicas. Belo Horizonte: Fundação João Pinheiro, 1994 [1801] revela 
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Considerado o Patriarca da Independência do Brasil, José Bonifácio de Andrade 

e Silva não possuía apenas ideais políticos que defendiam uma maior liberdade para a 

nação brasileira assim como para os milhares de escravos que compunham nossa 

sociedade, mas em seus discursos e textos também fazia uma inédita defesa dos recursos 

naturais do Brasil. Em um documento intitulado Representação à Assembléia Geral 

Constituinte Legislativa do Império do Brasil sobre a Escravatura, José Bonifácio de 

Andrade e Silva (1825) diz que: 

 

“A Natureza fez tudo a nosso favor, nós, porém, pouco ou nada temos feito a favor da 

Natureza. Nossas terras estão ermas, e as poucas que temos roteado são mal cultivadas, porque 

o são por braços indolentes e forçados. Nossas numerosas minas, por falta de trabalhadores 

ativos e instruídos, estão desconhecidas ou mal aproveitadas. Nossas preciosas matas vão 

desaparecendo, vítimas do fogo e do machado destruidor da ignorância e do egoísmo. Nossos 

montes e encostas vão-se escalvando diariamente, e com o andar do tempo faltarão as chuvas 

fecundantes que favoreçam a vegetação e alimentam nossas fontes e rios, sem o que o nosso 

belo Brasil em menos de dois séculos, ficará reduzido aos páramos e desertos áridos da Líbia. 

Virá o dia (dia terrível e fatal), em que a ultrajada natureza se ache vingada de tantos erros e 

crimes cometidos”. 

 

Assim como José Bonifácio, Luederwaldt, naturalista e botânico do Museu 

Paulista no início do século seguinte também utilizou de metáforas envolvendo 

desertos, prevendo a triste perspectiva de um “Sahara imminente no nosso paiz em 

consequencia da devastação brutal das florestas” (Luederwaldt, 1929: 321). 

Luederwaldt não apenas previu um futuro de degradação, mas também vislumbrou 

como sendo consequência das políticas ambientais da década de 1920 a criação dos 

parques nacionais ambientais: 

 

 

                                                                                                                                               
os impactos da exploração madeireira na região do Tijuco e do Serro Frio, Norte de Minas. Acusava a 

exploração para o feitio de carvão e para o uso na construção civil como sendo os maiores responsáveis 

pela escassez das matas e florestas da região. O também naturalista mineiro Manuel Ferreira Bittencourt e 

Sá escreveu em sua obra Ensaio de uma descrição física e econômica da comarca de Ilhéus na América 

acerca das “matas que os habitantes procuram diariamente destruir só com a pequena utilidade de uma até 

quatro plantações”.  
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“Os primeiros passos para um movimento tendente á proteção á natureza no nosso 

país, estão dados. Mas os nossos „Parques de proteção‟ devem com excepção de um só chamar-

se embrionário se os comparar-mos com os de paízes menoes favorecidos, sem falar dos Estados 

Unidos, embryonários sobretudo em relação á imensa extensão do gigantesco território 

brasileiro” (Luederwaldt, 1929: 317). 

 

Tais palavras que parecem fazer parte do nosso cotidiano foram proferidas 

muitos anos antes das modernas perspectivas preservacionistas (José Bonifácio em 1823 

e Luederwaldt em 1929). Mesmo que pareça uma atitude ou um ponto de vista isolado, 

estes documentos indicam que José Bonifácio e Luederwaldt percebiam os processos de 

degradação ambiental que atingiam as matas e florestas brasileiras. 

Em seu pensamento abolicionista, José Bonifácio acreditava também na reforma 

agrária e na distribuição igualitária de terras de modo a movimentar ainda mais a 

economia do império. Para ele, “se os senhores não tivessem uma multidão demasiada 

de escravos, eles mesmos aproveitariam as terras já abertas e livre de matos, que hoje 

jazem abandonadas” (Pádua, 2002). 

O pensamento de José Bonifácio possuía bases sólidas. Tendo sido acadêmico 

da Universidade de Coimbra no fim do século XVIII, retornou ao Brasil com as novas 

perspectivas ensinadas naquela instituição modernizada pelo Marques de Pombal 20 

anos antes. Dentre estas alterações, citamos a adoção de uma nova metodologia de 

ensino que deixou de ser contemplativa para ser cientificista e a reestruturação de seus 

cursos que foram organizados em faculdades – de Matemática, de Filosofia e de 

Medicina, além da criação do Museu de História Natural, do Jardim Botânico e do 

Gabinete de Física Experimental. Silva (2007: 620) aponta também a “Academia Real 

de Ciências de Lisboa como importante centro de assimilação e difusão de ideais 

ilustrados pela sociedade portuguesa”. José Bonifácio após formado viajou pela Europa 

desenvolvendo pesquisas mineralógicas só tendo sido percebido como intelectual após 

sua inserção nos meios políticos no Brasil.  
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Os escritos de José Bonifácio sobre problemas ambientais já eram presentes no 

final do século XVIII, quando dissertava acerca de diferentes impactos ambientais que 

ocorriam no Brasil, como sobre os “excessos da pesca predatória às baleias no litoral 

brasileiro”, propondo ainda soluções práticas e racionais para “garantir o melhor 

proveito econômico da pesca, além da sobrevivência da espécie” (Bublitz, 2006: 86).  

Quanto à diversidade florística e às ameaças que lhe eram imputadas, José 

Bonifácio filosofava em seus artigos:  

 

“Quais outras produções da Mãe Natureza devem merecer maior atenção ao filósofo e 

ao estadista do que as matas e arvoredos. Árvores, lenhas, madeiras: estas sós palavras, bem 

meditadas e entendidas, bastam para despertar toda a nossa estudiosa atenção, e para 

interessar vivamente a toda a nossa sensibilidade. (...) 

Sem matas, quem absorverá os miasmas dos charcos? Quem espalhará pelo estio a 

frescura do inverno? Quem chupará dos mares, dos rios e lagoas os vapores que, em parte 

dissolvidos e sustentados na atmosfera, caem em chuva, e em parte decompostos em gazes, vão 

purificar o ar e alimentar a respiração dos animais? Quem absorverá o gás ácido carbônico 

que estes expiram e soltará outra vez o oxigênio, que aviventa o sangue, e que sustenta a vida?” 

(Caldeira, 2002: 59). 

 

Além das críticas ao manejo da terra invocando as futuras demandas então 

comprometidas em função do seu trato, José Bonifácio criticava a metodologia do uso 

da terra a partir de derrubadas e, quando de sua depreciação, da realização de novas 

derrubadas: 

 

“Derrubam-se matos virgens, porque esta operação, ainda que trabalhosa, é mais fácil 

do que desaguar vales, desencharcar campos baixos, atacar os formigueiros nos altos, lavrar, 

estercar e preparar, enfim, as terras para a boa e regular cultura, exigindo-se ainda muitos 

outros cuidados e trabalhos posteriores” (...). 

Passados, porém, três ou quatro anos, e percebidas outras tantas novidades, perdem as 

terras a sua primeira força, faz o nosso lavrador novas derrubadas, destrói outros tantos matos 

e abandona a antiga roça para ser habitada por inumeráveis enxames de formigas, reduzindo 

aquele terreno à classe de campos altos e dos montes escalvados, que geralmente se desprezam” 

(Caldeira, 2002: 60). 

 

Na década de 1840, as primeiras necessidades de intervenções frente aos grandes 

períodos de estiagem e de falta de água nos córregos, fontes e chafarizes da Corte 
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começaram a se desenhar. Mediante ordens régias, dom João VI ordenou o fim do corte 

de árvores no entorno da capital e propôs “avaliações das terras da Tijuca para fins de 

desapropriação, ordens que foram ignoradas por mais de 30 anos.” Em 1844, “o 

Ministério do Império começou a realizar as avaliações de propriedades estratégicas 

sendo necessários, no entanto, 12 anos para que fossem efetivadas as primeiras 

desapropriações” (Drummond, 1988: 287). Sairiam da Tijuca os sítios de veraneio e as 

decrépitas e não mais produtivas plantações de café. 

Mais à frente, o Imperador Dom Pedro II também dava seu quinhão contribuindo 

para a preservação das matas da Tijuca, através da criação da Floresta Nacional da 

Tijuca, sua maior intervenção em se tratando da temática ambiental. 

A partir de 1861, dando continuidade ao processo de desapropriação das mais 

vulneráveis terras da Tijuca, o Imperador Dom Pedro ordenou o replantio das áreas mais 

seriamente degradadas. Data, também, neste ano, a criação da Floresta Nacional da 

Tijuca.  

Annelise Fernandes (2011) afirma que os principais argumentos que 

estimularam este processo foram as demandas especificamente urbanas de 

abastecimento de água, de produção de um clima saudável e de áreas de lazer para as 

elites cariocas.  Além disso, a Tijuca era considerada um “refúgio para os mais 

abastados, que evitavam a cidade nos períodos de epidemias” (Almeida, 2011: 06). 

O território da Tijuca era deveras importante para o abastecimento de água da 

cidade do Rio de Janeiro. Almeida (2011: 06) afirma que “toda a água consumida na 

cidade do Rio de Janeiro até a década de 1880 era proveniente da Tijuca”, uma área que 

também assumia outras funções sendo “local estratégico para a proteção da cidade de 

ataques inimigos estrangeiros; fornecedor constante de madeira, lenha e pedra que 

auxiliaram no crescimento da cidade; gerador de riqueza agrícola, com destaque para a 
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produção de café; abrigo para muitos escravos que se refugiaram em quilombos criados 

em suas matas; suas encostas serviram para a instalação de diversas fábricas que ali se 

instalaram para extrair a lenha e a madeira das florestas e também a força hidráulica de 

seus rios, então proporcionada pelo Maciço da Tijuca” (Almeida, 2011: 06). 

Segundo Heynemann, “onze anos haviam se passado desde a criação da Floresta 

Nacional da Tijuca quando o Major Manuel Gomes Archer,
10

 seu administrador, havia 

plantado até 1874 mais de sessenta mil árvores” (Heynemann, 1995: 50) Somente no 

ano de 1862, “13. 613 árvores foram plantadas” (Heynemann, 1995: 147). 

Se estes números estiverem realmente certos podemos deduzir que os frutos 

seriam colhidos em poucos anos – uma área reflorestada de grandes dimensões. Apesar 

de toda a vultuosa mobilização, estes esforços mostravam-se insuficientes em função do 

déficit de manutenção da situação alcançada conforme relatos do Relatório do 

Ministério da Agricultura, Comércio e Obras Públicas (1862: 64):  

 

“Apenas três guardas mal armados, que pareciam dar pouca importância a suas 

obrigações, deviam enfrentar os lenheiros, carvoeiros, falqueadores, escravos fugidos e até os 

desertores que nelas [nas matas da Tijuca] se acoutam, contando com a fraqueza de tais 

guardas zombam de qualquer providência que se dêem”. 

 

Avançando um pouco mais na linha do tempo oitocentista, encontramos o 

baiano André Rebouças como mais um expoente dos ideais preservacionistas. Este 

engenheiro civil, botânico, geólogo e também abolicionista se inspirou na criação do 

Parque Nacional de Yellowstone, nos Estados Unidos, para defender de forma vigorosa 

e eloqüente a necessidade de criação de parques nacionais no território brasileiro. 

                                                 
10

 O major Archer não era oficial do Exército brasileiro, sendo sua patente provavelmente decorrente de 

sua participação na Guarda Nacional. Aparentemente, ele não tinba qualquer treinamento formal em 

botânica ou engenharia florestal, mas em 1861 já era um reconhecido especialista na flora regional, 

especialmente no tocante às árvores. In: DRUMMOND. José Augusto. O jardim dentro da máquina: 

breve história ambiental da Floresta da Tijuca In: Revista Estudos Históricos, n.º 2, 1988. p. 288 
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Ainda que seja reconhecido pelas primeiras tentativas e propostas de estabelecer 

áreas de preservação ambiental na forma de parques nacionais, mostrava-se 

contraditório haja vista ser também um homem de negócios proprietário de atividades 

madeireiras possuindo, inclusive, “uma gigantesca serraria nas bordas da Serra do Mar, 

no Paraná” (Urban, 1998: 81). 

Ainda que mulato, porém, letrado, André Rebouças obteve a oportunidade de 

aproximar-se da Família Real quando da Guerra do Paraguai, tendo participado da 

mesma. Também mantinha vínculos com políticos abolicionistas e com o próprio 

Imperador Dom Pedro II, além de outros membros da família Real, como o Conde 

D´Eu.  

A partir da década de 1870, após várias viagens à Europa e aos Estados Unidos 

da América, Rebouças dá início a um período em que é extremamente pró-ativo 

escrevendo sobre os mais variados assuntos nos jornais da Corte. Porém, idéias 

propondo a criação de parques nacionais e a preservação de áreas ambientalmente 

conservadas ou em processo de degradação inseridas nestes referidos parques 

chamavam a atenção pelo ineditismo. Dentre estas regiões a serem preservadas, 

segundo Rebouças, estava o interior do atual estado do Paraná. Ao analisar uma 

proposta de construção de uma ferrovia ligando o litoral do Paraná com o Mato Grosso 

e a Bolívia, fez Rebouças uma ousada proposta de exploração turística da paisagem do 

Paraná, com um roteiro que começava na “Serra do Mar”, “seguia para o Oeste 

passando por Vila Velha e chegava até as Sete Quedas”, no Rio Paraná, onde deveria 

estar situado um destes espaços de preservação ambiental (Urban, 1998: 355). 

Urban (1998), comentando a proposta de criação do parque no Paraná, revela a 

possível influência dos recentes resultados da política preservacionista americana. O 

engenheiro Rebouças, como já mencionamos, entusiasmado com o recém-criado parque 
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de Yellowstone, nos Estados Unidos, propôs a “criação de um gigantesco parque 

nacional que se estenderia de Sete Quedas até as Cataratas do Iguaçu” (Urban, 1998: 

355). Não apenas Urban menciona as influências da recente política americana de 

parques nacionais, Dean (1995: 04) também registra que a proposta de criação de 

parques nacionais em Sete Quedas e na região das cataratas do rio Iguaçu sugerida por 

Rebouças “seguiria o modelo de Yellowstone” e que “as autoridades brasileiras já 

tinham conhecimento dos esforços conservacionistas de outros países e sentiam-se 

obrigados a tentar acompanhá-los”. 

Além de propor o mencionado parque na região Sul do Brasil, Rebouças sugeria 

outro local passível de sofrer as mesmas intervenções conservacionistas. Este outro 

local era a “ilha de Sant´Anna, nas proximidades da Ilha do Bananal”, região do rio 

Araguaia (Urban, 1998: 81). 

Vários outros intelectuais, principalmente naturalistas que constantemente 

viajavam através do território também percebiam os impactos do desenvolvimento 

predatório das práticas agrícolas e pecuárias. 

Em 1891, dois anos após a Proclamação da República, é promulgada a primeira 

Constituição brasileira do período republicano. Analisando esta Constituição, podemos 

perceber facilmente o quanto as políticas ambientais eram, para não dizer ignoradas, 

inexistentes, haja vista que neste importante documento que balizou as normalizações 

político-administrativas da Nação não há nenhuma referência à gestão dos recursos 

ambientais (generalizando nesta perspectiva os recursos hídricos, minerais, animais e 

vegetais) ou mesmo englobando outras terminologias, como patrimônio natural ou 

ambiental. 

Esta inexistência de alusões à proteção da natureza deve-se, segundo Roncaglio 

(2009: 127), ao fato desta Constituição ter sido inspirada “nos princípios liberais e 
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democráticos da Constituição dos Estados Unidos da América”, tendo então sido 

suprimidos os assuntos análogos em função de “atender aos interesses e pressões das 

oligarquias latifundiárias”. 

Segundo Paixão (2000: 23) que analisa a perspectiva positivista no Brasil no 

final do século XIX, as idéias de Augusto Comte idealizavam a sociedade do futuro 

“como uma espécie de nação-estado corporativa”, ou seja, voltada para o 

desenvolvimento econômico e social de modo que todas as áreas deveriam potencializar 

suas possibilidades. Em um cenário econômico onde despontava a indústria e prevalecia 

a economia agrícola com forte predominância do setor cafeeiro, nada mais natural do 

que impulsioná-la, o que demandava obviamente mais terras para o setor culminando na 

utilização de mais áreas para plantio. 

Os últimos anos do século XIX e as primeiras décadas do século seguinte 

marcam um grande volume de transformações no seio da sociedade brasileira, resultado 

do processo de urbanização das grandes cidades, do surgimento de novas áreas fabris e 

da implantação de novos meios de comunicação e de integração entre as regiões do país 

através de ferrovias e estradas marcando a entrada do Brasil no mundo moderno. 

Consequentemente, os grandes pensadores e intelectuais da época percebiam os ônus e 

os bônus que todos estes processos infringiam à sociedade e ao meio que a circundava. 

Em contrapartida a este pensamento voltado ao progresso, facilmente 

encontramos nas literaturas especializadas durante o período de transição do sistema 

monárquico para o republicano, até a metade da década de 1910, um grupo de 

intelectuais, cientistas e políticos, que colaboraram para a construção de um pensamento 

crítico e metódico também sobre a proteção da natureza no Brasil. Constam neste rol as 

atuações de Alberto Löefgren, Alberto Torres, Edmundo Navarro de Andrade e 

Hermann von Ihering, entre outros. A maioria deles, profissionais ligados às ciências 
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ambientais, ocupavam importantes cargos em instituições de pesquisa como Hermann 

von Ihering, diretor do Museu Paulista; Alberto Löefgren, botânico sueco e primeiro 

diretor do Horto Botânico de São Paulo em 1898 ou ainda Edmundo Navarro de 

Andrade, “cientista contratado pela Companhia Paulista de Estradas de Ferro em 1904 

para encontrar a espécie florestal que melhor se prestaria ao fornecimento de carvão 

para as locomotivas e madeiras para os dormentes das ferrovias”, tendo escolhido uma 

espécie não nativa, o Eucalyptus. Mesmo assim, não deixou de defender a necessidade 

de preservação das matas nativas (Martini, 2004: 77). 

Desde a promulgação da Constituição da República de 1891 – apesar da 

inexistência de Artigos, Parágrafos ou Incisos responsabilizando o Governo Federal, os 

Estados ou as municipalidades como fiéis detentores e protetores do patrimônio 

ambiental – vários Decretos foram publicados ao longo dos anos subsequentes de modo 

a complementar esta legislação no tocante a necessidade de preservação ambiental ou 

então criando e, posteriormente, modificando órgãos administrativos de modo a adequá-

las às necessidades técnicas.  

Em 1901 seria criada a primeira estação de pesquisas biológicas na América do 

Sul, a atual Reserva Biológica do Alto da Serra de Paranapiacaba, localizada na vila 

homônima, interior de São Paulo e criada pelo pesquisador Hermann Friederich 

Albrecht von Ihering do Museu Paulista (Instituto de Botânica de São Paulo, S/D).  

Em 1902, o supracitado Alberto Löefgren “já notava a presença de uma frente 

em movimento que estava deixando em seu rastro terrenos esgotados e improdutivos em 

extensões que constantemente aumentavam” (Dean, 1995: 04), tendo contribuindo para 

o desenvolvimento das preocupações ambientais com a publicação de vários artigos 

técnicos e científicos que eram inclusive citados afirmando sua relevância, conforme 

destaca Corrêa Filho (1950: 288): 
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“E quando estampou artigo acerca da devastação das matas, em que expunha aos 

administradores das nossas estradas de ferro o perigo a quem estavam sujeitas não só as suas 

estradas, como também a população do estado, com a devastação desordenada das nossas 

riquezas florestais, sem que se cogitasse da rearborização, ampla ressonância lhe fortalecem as 

conclusões”. 

 

De forma inédita, o Estado do Paraná publicou no ano de 1907 através da Lei 

número 706, de 1° de abril, um Código Florestal, o primeiro do Brasil, sendo que 

apenas em 1934 seria elaborado um Código Florestal federal. O Código Florestal do 

Paraná estabelecia como de “utilidade pública” as “florestas protetoras” cabendo ao 

Estado demarcar as áreas assim a serem denominadas. 

Diferentemente do que podemos pensar, esta legislação não pretendia 

salvaguardar plenamente as matas e florestas paranaenses, mas estabelecer uma série de 

normas sobre a exploração madeireira no sentido de racionalizá-la, ou seja, buscando a 

otimização da produção, estabelecendo normas que vão desde a época para o corte até o 

diâmetro mínimo das árvores. A conservação da floresta era postulada como um fator de 

“defeza [sic] do solo e um dos principais elementos da salubridade pública” (Carvalho, 

2007: 01). 

Em 26 de junho de 1911, de acordo com o Decreto nº. 8.843, foi criada a 

primeira reserva florestal do Brasil, no antigo Território do Acre, possuindo então “2,8 

milhões de hectares” sendo subordinada ao “Ministério da Agricultura, Indústria e 

Comércio” (Secretaria Estadual do Meio Ambiente, 2007: 29). A iniciativa assinada 

pelo então presidente Hermes da Fonseca afirmava que “a devastação desordenada das 

mattas está produzindo em todo o paíz effeitos sensíveis e desastrosos, salientando-se 

entre elles alterações na constituição climaterica de varias zonas e do regimen das águas 

pluviaes...”. Para efetivação da mesma legislação, constava ainda a proibição de entrada 

nas áreas da reserva florestal além da extração de madeiras ou de outros produtos 

florestais, assim como a caça e da pesca. As populações então residentes na área teriam 
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o prazo de 12 meses para demonstrar a posse do território e, sendo confirmada a 

veracidade, serem desapropriadas mediante a aquisição de outras terras ou através de 

um acordo amigável.
11

 

Outro personagem que buscou contribuir para o desenvolvimento da 

mentalidade preservacionista foi Gonzaga de Campos, primeiro Diretor do Serviço 

Geológico Brasileiro, tendo elaborado seu Mapa Floresta em 1912, um volumoso 

compêndio que reunia as várias disponibilidades de matas dos Estados e Territórios do 

país sendo este trabalho, segundo o próprio autor, necessário servindo como “base aos 

primeiros estudos para creação das reservas florestaes” (Gonzaga de Campos, 1912: 

03). 

De uma forma geral, as elites, principalmente as intelectuais, discutiam tendo as 

publicações técnicas ou mesmo aquelas mais acessíveis ao público como canais em que 

podiam difundir os ideais que os tocavam atuando, também, como formadores de 

opinião. Alberto José de Sampaio, botânico do Museu Nacional politizado em relação à 

discussão sobre a manutenção das matas e sua recuperação quando degradadas, em 

várias publicações à época dissertava sobre as possibilidades de renovação e 

conservação assim como os reflexos políticos que favoreciam ou que obstruíam esta 

temática. Em uma delas Sampaio (1912: 15) discursava: 

 

“De nenhum modo se pode demonstrar a possibilidade de renovação de nossas 

florestas e pugnar por esta renovação que transplanta vergônteas de essências florestaes e 

deixando que as arvores em que ellas se transformarem, sejam as provas vivas, incontestáveis 

dos argumentos valiosos que todo o momento esgrimem os que tão patriotica e 

humanitariamente se batem pela conservação e renovação das selvas. 

Patrioticamente porque restituir ás terras a vegetação que outrora as revestia é 

restituir á Pátria querida uma grande parte de sua riqueza perdida; humanitariamente, porque 

conservar e renovar a vegetação é garantir a estabilidade do clima, isto é, as condições 

indispensáveis ás colheitas abundantes, é garantir, portanto, a abastança, é prevenir a miséria 

conseguintemente”. 

                                                 
11

 BRASIL. Decreto nº. 8.843 de 16 de julho de 1911. Cria a Reserva Florestal do Território do Acre. 

Disponível em http://www6.senado.gov.br/legislacao/ListaPublicacoes.action?id=53549. Acesso em 05 

de dezembro de 2011. 

http://www6.senado.gov.br/legislacao/ListaPublicacoes.action?id=53549
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Posteriormente, novamente Löefgren liderou em 1913 uma iniciativa para a 

criação de um futuro parque nacional na região do Itatiaia. “Naquele mesmo ano, essa 

idéia foi apresentada e defendida pelo naturalista e geógrafo sueco Joseph Hubmayer 
12

 

em Conferência na Sociedade de Geografia do Rio de Janeiro, atual Sociedade 

Brasileira de Geografia, tendo obtido a aprovação de diversos conhecedores da região 

com a justificativa de possibilitar um inesgotável potencial de pesquisas, além de 

oferecer um retiro ideal para a reconstrução física e psicológica após o trabalho 

exaustivo nas cidades” (Barros, 2003: 36).  

Dean (1995) também destaca a percepção do então Presidente Epitácio Pessoa 

que, em 1920, observou “que o Brasil era o único país coberto por florestas sem um 

código florestal”. A mesma ausência de um Código Florestal já era perceptível em 1911 

quando da criação da Reserva Florestal no Território do Acre. No quarto Artigo do 

Decreto de criação desta Reserva, diante da ausência de um Código Florestal, foi 

transferida para o Serviço de Inspeção e Defesa Agrícolas a responsabilidade em zelar 

pela integridade da Reserva.
13

  

Pessoa converteu então um viveiro de árvores do Rio de Janeiro em Serviço 

Florestal Federal. “No decreto regulamentando o Serviço este mudou apenas de nome e 

uma década depois ele estava fazendo pouco mais que distribuir mudas. Além de falta 

de recursos ou lei para executar, o Serviço também carecia de florestas para manter 

desde que a Constituição republicana havia devolvido todas as terras públicas aos 

Estados. O governo federal não conseguiu persuadir os Estados a devolverem algumas 

                                                 
12

 Convém destacar que vários foram os trabalhos acadêmico em que é imputado a este Hubmayer a 

iniciativa em propagar o conceito de parque nacional, ainda que André Rebouças o tenha realizado ainda 

no século XIX. No entanto, estes trabalhos deixam de se basear em uma determinada fonte primária, 

colocando em dúvida a origem de tal afirmação.  
13

 BRASIL. Decreto nº. 8.843/1911. Cria a Reserva Florestal do Território do Acre. Disponível em 

http://www6.senado.gov.br/legislacao/ListaPublicacoes.action?id=53549. Acesso em 05 de dezembro de 

2011. 

http://www6.senado.gov.br/legislacao/ListaPublicacoes.action?id=53549
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de suas áreas florestais para criar reservas. Acordos foram finalmente assinados com 

alguns Estados para auxiliá-los a fundar seus próprios serviços florestais” (Dean, 1995). 

Em 28 de dezembro de 1921, seria criado o Serviço Florestal do Brasil, primeira 

instituição a qual foi atribuída a gestão das matas. Deste então, mudanças na 

organização do Estado e em sua estrutura burocrática seriam responsáveis por alterações 

nas denominações e até mesmo nas funções dos órgãos que sucederiam essa instituição 

como o Departamento de Recursos Naturais Renováveis, o Instituto Brasileiro de 

Desenvolvimento Florestal – IBDF (1967), o Instituto do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis – IBAMA no ano de 1981 e, por fim, mais recentemente 

pelo Instituto Chico Mendes (2007) a quem cabe a atual responsabilidade pela gestão 

das UC´s. 

Se no século XIX apontamos dois dos principais expoentes dos ideais 

preservacionistas no Brasil (José Bonifácio de Andrade e Silva e André Rebouças), já 

no início do século XX tínhamos vários acadêmicos e pesquisadores imbuídos da 

propagação destas idéias, dentre eles o já mencionado Luederwaldt e Hermann von 

Ihering. 

Hermann von Ihering foi tido por Luederwaldt como o pioneiro no terreno da 

proteção à natureza no Brasil, devendo-se à ele a supracitada Reserva Biológica do Alto 

da Serra de Paranapiacaba. Outro pesquisador possuidor de mentalidades ambientalistas 

da época modernista foi Alberto José de Sampaio que na tentativa de retratar a 

sociedade dos males causados pelas práticas exploratórias proferiu “uma ligeira mas 

sincera homenagem a José Bonifácio de Andrada e Silva, a José Saldanha da Gama, aos 

Rebouças, a Gonzaga de Campos e outros engenheiros que teriam profligado as 

derrubadas iminentes, e a cujas verberações se alliaram, em uníssono, vozes autorizadas 

de expoentes de todas as profissões” (Sampaio, 1928: 16). 
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Apesar de não termos nos atentado a todos os escritores que, em algum 

momento até o término da Primeira República fizeram referências às pesquisas e 

possibilidades da preservação ambiental, podemos perceber uma crescente exposição do 

assunto capaz de refletir a disseminação destes ideais mesmo com resultados físicos tão 

inexpressivos. 

Assim, desde a década de 1920 as questões relacionadas à preservação das matas 

estavam presentes em órgãos do governo (Serviço Florestal do Brasil) e na mentalidade 

de naturalistas, de botânicos e de engenheiros ainda que os resultados práticos sejam tão 

precários. 

Apesar destes resultados, tais ideais e propostas preservacionistas prepararam o 

caminho para as mudanças que serão observadas nas décadas de 1930 e 1940, como 

vamos abordar no próximo capítulo. 
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CAPÍTULO II 

 

POLÍTICA AMBIENTAL BRASILEIRA: DOS ANOS 1930 AOS DIAS 

ATUAIS 

 

2.1 – A década de 1930 – um divisor de águas 

Não é nossa intenção nesta dissertação propor novos olhares e interpretações 

sobre um assunto que está consolidado em nossa historiografia, ainda que tenhamos que 

fazê-lo de modo a inserir nosso objeto de estudo em seu contexto histórico.  

A tarefa de resumir todo o período que precede o primeiro governo de Getúlio 

Vargas até o fim de seu primeiro governo em poucas páginas não é uma atividade fácil. 

Contribuem para esta dificuldade os vários desdobramentos políticos, econômicos e 

sociais do período, tão complexos que não podem ser simplesmente sintetizados, 

devendo ser analisados mediante uma interpretação crítica de acordo com as fontes já 

consolidadas. 

O período que precede os acontecimentos políticos de 1930 tem origem ainda no 

ano de 1922, época do movimento modernista e das eleições presidenciais que 

conduziram à presidência o candidato mineiro Artur Bernardes. Neste pleito, como nos 

anteriores, continuou vigorando o esquema eleitoral vigente na Primeira República, 

aquele proposto pela historiografia tradicional que trata das alianças políticas através da 

alternância presidencial entre os candidatos dos estados de Minas Gerais e de São Paulo, 

estados “detentores das maiores bancadas no Congresso no período” (Ferreira & Pinto, 

2006: 03). 

A manutenção deste sistema de concentração e alternância do poder político 

vinha causando desconforto aos políticos oligarcas que eram mantidos no ostracismo e 
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também aos militares. Ferreira e Sarmento (2002: 458) além de listarem as 

“divergências entre as oligarquias”, a “criação do Partido Comunista do Brasil”, o 

movimento tenentista, a “Semana de Arte Moderna” e as “comemorações do centenário 

da Independência” colocam ainda o episódio das chamadas “cartas falsas” ocorrido 

antes das eleições de 1922 como sendo um dos elementos amalgamadores da futura 

revolução de 1930.
14

 

Neste ano de 1922 foram deflagradas uma série de revoltas comandadas em sua 

maioria por oficiais de baixa patente, ou seja, capitães e tenentes do Exército e da 

Marinha que descontentes como o sistema coronelista de suscessão presidencial, 

reinvindicavam reformas na estrutura de poder como a extinção do voto de cabresto e a 

criação do voto secreto. Dentre estas revoltas temos a chamada “Revolta dos 18 do 

forte” [de Copacabana] em referência aos 18 militares que se revoltaram contra as 

oligarquias políticas naquela instalação militar chegando a ameaçar a cidade do Rio de 

Janeiro com sua própria artilharia.
15

 Tal movimento, apesar do número reduzido de 

participantes e da derrota perante as forças legalistas, é considerado por muitos 

historiadores como a “estréia dos tenentes no cenário nacional” (Ferreira & Pinto, 2006: 

12 apud Prestes, 1997: 97). 

No ano de 1924 com o país sob a presidência de Arthur Bernardes, outra revolta 

tendo os militares de baixa patente como dirigentes eclodiu, desta vez em São Paulo. Os 

revoltosos sediaram a capital paulista por quase um mês com o objetivo de derrubar 

Arthur Bernardes do poder mas, estando outra vez em desvantagem perante as forças 

legais, abandonaram a capital e partiram para as cidades do interior paulista. “Em abril 

                                                 
14

 Episódio em que algumas cartas supostamente atribuídas à Arthur Bernardes e dirigidas à Raul Soares 

contendo “referências desrespeitosas aos militares” foram publicadas pelo jornal Correio da Manhã com o 

intuito de “incompatibilizar o candidato situacionista com” os “militares e envolvê-los definitivamente na 

causa dissidente” (FERREIRA & PINTO, 2006: 09). 
15

 FERREIRA & PINTO (2006: 08 – 09) colocam o processo eleitoral de 1922 de tal forma instável que 

era necessário somar forças com “novos parceiros políticos” para “antepor-se às oligarquias dominantes”. 

Os militares foram considerados, neste momento, um “segmento ideal” a ser agregado às novas 

perspectivas políticas. 
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de 1925, esse grupo de militares uniu-se a outro contingente revolucionário, que havia 

sublevado unidades do Rio Grande do Sul e avançado para o norte”. “Essa união foi a 

origem da Coluna Miguel Costa-Prestes, que percorreu a pé 13 estados e cerca de 30 mil 

quilômetros, com o objetivo de levar uma mensagem revolucionária à todo o país” 

(Ferreira e Sarmento, 2002: 458 – 459). 

Essa idéia de transmissão de uma mensagem revolucionária também é colocada 

por Boris Fausto que afirma ser “o objetivo da marcha [...] „manter vivo o facho da 

revolução‟, constituindo-se em uma forma de „protesto heróico, com os olhos voltados 

para o meio de onde provinha – os centros urbanos‟” (Brito, 2011: 141). A Coluna 

Prestes percorreu grande parte dos estados da federação e durou até o final de 1927, 

fugindo dos conflitos com as tropas governamentais e se mantendo com recursos 

recolhidos nas vilas e cidades em que passavam.  

Somente quando das eleições de 1930 outros movimentos seriam responsáveis 

por conturbar novamente o cenário político nacional. O cismo, desta vez, ocorreu dentro 

da própria situação que não apresentava um consenso em relação ao próximo candidato 

presidenciável. Washington Luís rompendo com o pacto do “café com leite” indicou 

novamente um paulista, Júlio Prestes, causando um mal estar entre as oligarquias 

mineiras e aumentando o desgosto entre os ausentes do cenário político, 

majoritariamente gaúchos e fluminenses. 

Segundo Ferreira e Sarmento (2002: 460), “essa divergência entre Minas e São 

Paulo abriu espaço para que outras disputas e pretensões, sufocadas no passado, 

pudessem ressurgir”. Foi lançada então a candidatura do gaúcho Getulio Vargas tendo 

como candidato à vice-presidência o paraibano João Pessoa. Este movimento contava 

ainda com o apoio de Minas Gerais e de outros grupos contrários à permanência dos 

paulistas na presidência, tendo ficado conhecido por Aliança Liberal. 
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Essa plataforma, de acordo com Ferreira e Sarmento (2002: 460), “foi montada 

com a preocupação de conquistar a simpatia das classes média e dos setores operários” 

propondo reformas políticas como a do voto secreto e medidas de proteção ao 

trabalhador como a legislação sobre o trabalho infantil e também sobre o trabalho 

feminino.  

Não podemos deixar de lembrar que neste mesmo período histórico ocorria nos 

Estados Unidos uma crise econômica decorrente da desvalorização das ações à venda na 

Bolsa de Valores de Nova York. No Brasil, esse período de dificuldades econômicas se 

refletiu nas plantações paulistas que continuavam a produzir os frutos para a exportação 

não tendo, contudo, interessados em sua aquisição. No plano político brasileiro, esse 

episódio de instabilidade econômica norte-americana é tido por Boris Fausto como “um 

fator crucial que empurra o Brasil para o caminho autoritário” (1999: 19). 

As eleições de 1930 foram vencidas pela situação. Entretanto, Júlio Prestes, 

eleito presidente, não chegou a assumir seu cargo em função de um movimento que 

novamente contando com as frações militares depôs seu antecessor, Washington Luís, 

antes do término de seu governo. 

A revolução contra o Presidente Washington Luís e o recém eleito Júlio Prestes 

eclodiu no início de outubro de 1930 no Rio Grande do Sul e em Minas Gerais 

alcançando, rapidamente, o nordeste do país. O Estado-Maior das forças armadas depôs 

o presidente Washington Luís instalando uma junta provisória que não permaneceu por 

muito tempo no poder em função das pressões das forças revolucionárias, sendo o 

governo da Nação entregue ao candidato derrotado Getulio Vargas.  

Para Ferreira e Pinto (2006: 21) que citam o historiador Boris Fausto, no âmbito 

político “a revolução de 1930 deve ser entendida como o resultado de conflitos intra-

oligárquicos fortalecidos por movimentos militares dissidentes que tinham como 
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objetivo golpear a hegemonia da burguesia cafeeira. Contudo, em virtude da 

incapacidade das demais frações de classe para assumir o poder de maneira exclusiva e, 

com o colapso político da burguesia do café, abriu-se um vazio de poder”, que permitiu 

Vargas chegar ao poder. Já no âmbito histórico, a revolução de 1930, segundo Gomes 

(1982: 115), assumiu um “caráter de um movimento de libertação da trágica experiência 

liberal da Primeira República” podendo ser considerada ainda como o verdadeiro 

momento de proclamação da República. 

Enquanto novo presidente do Brasil, Vargas deu início a um processo de 

urbanização do país. As indústrias foram alvos de incentivos em uma tentativa de 

dinamização desta esfera econômica em detrimento do até então dominante setor 

agrícola. Seguiram-se outras transformações políticas como as intervenções nos 

municípios, nos estados com a imposição de interventores e no próprio Congresso 

Nacional. Cargos administrativos e estratégicos foram distribuídos aos militares que 

participaram do movimento revolucionário e queriam participar no novo governo. Todo 

esse cenário causou um profundo descontentamento das elites agrícolas regionais que 

passaram a confrontar o Governo Provisório. O ponto culminante destes conflitos foi a 

Revolução Constitucionalista em São Paulo, no ano de 1932, com os paulistas tomando 

as armas contra o Governo Provisório instaurando uma grande guerra civil no Sudeste 

do país não obtendo, contudo, a vitória. 

Vargas deu prosseguimento ao seu governo e mesmo vitorioso cedeu espaço 

para as antigas elites regionais convocando eleições para uma Assembléia Nacional 

Constituinte encarregada de preparar e votar uma nova Constituição. A nova 

Constituição da República, de 1934, proposta para estabelecer uma ordem legal para o 

país e amenizar as contendas entre defensores e opositores não foi capaz de garantir a 

estabilidade do regime. Simpatizantes da doutrina comunista de um lado e, do outro, 
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simpatizantes da vertente nacionalista, o Integralismo, entraram em choque e 

produziram conflitos que vieram a abalar a presidência varguista. 

No ano de 1935 foi criada no seio do Partido Comunista Brasileiro – PCB a 

Aliança Nacional Libertadora – ANL, tendo como presidente de honra Luís Carlos 

Prestes e que atuava fazendo oposição ao governo Vargas. A ANL foi colocada na 

ilegalidade poucos meses após sua criação ainda que não tenha interrompido suas 

atividades políticas, continuando a propagar seus ideais na ilegalidade. 

O estopim das ações que dariam início ao Estado Novo foi, segundo Araújo 

(2000: 15), o “Levante Comunista de 1935” que ocorreu “nos quartéis do Exército em 

três cidades simultaneamente: Rio de Janeiro, Natal e Recife”. Os mentores destas 

subversões mais uma vez eram militares desta vez cooptados pela ANL, fato que fez 

com que Prestes considerasse ser “mais fácil organizar o Partido [Comunista] nos 

quartéis do que nas fábricas” (Araújo, 2000: 16). Estas revoltas deixaram três dezenas 

de mortos, vários feridos e muitas histórias que eram criadas e transmitidas de acordo 

com a ideologia de quem a contasse. Soma-se a isso a expulsão “de pelo menos 107 

oficiais e 1136 praças” em 1935 e no ano seguinte (Araújo, 1999: 64).  

Ainda que um novo pleito para eleger o presidente da República estivesse 

previsto para 1938, o mesmo não acontece. Vargas antecipou-se ao término de seu 

governo, executa um golpe e decreta uma nova Constituição da República. O Presidente 

possuía “um plano de governo a ser colocado em prática – desenvolvimento econômico, 

intervencionismo e industrialização; tinha um plano político – a ditadura, entendida 

como trégua social para possibilitar a expansão do país e um inimigo a quem atribuir a 

responsabilidade pelas medidas excepcionais que propunha – o comunismo” (Araújo, 

2000: 23). Essa nova Constituição, mais centralizadora, dava fim aos partidos políticos 

e estabelecia um novo modelo político-administrativo que denominamos Estado Novo. 
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Colocado em prática a 10 de novembro de 1937, essa intervenção é resultante 

dos conflitos políticos e algumas vezes armados que tiveram lugar durante a década de 

1930 sendo considerada mesmo como uma possibilidade esperada. Não houve maiores 

protestos dos setores comunistas ou oposicionista à nova política ainda que esta 

ausência de reação não significasse que “não houvesse opositores a Vargas e a seus 

planos ditatoriais”. Estes existiam  e “já estavam devidamente impossibilitados de 

qualquer tipo de reação” (Araújo, 2000: 14). 

A manutenção de Getúlio Vargas no poder através do Estado Novo não 

representou uma ruptura com os anos anteriores de seu governo, mas sim a 

consolidação de sua proposta que contava com o apoio das novas mentalidades políticas 

civis e militares que viam as práticas das antigas oligarquias como sinônimo de atraso 

do país. De 1937 até o término de seu governo, em 1945, o regime do Estado Novo foi 

marcado pela criação de outras inúmeras frentes desenvolvimentistas (criação de 

ferrovias, institutos e escolas de pesquisa agrícolas, grandes indústrias de 

transformação, agências de financiamento de crédito, entre outros). Conseguiu também 

a aprovação popular através das ações voltadas aos trabalhadores, ações essas que já 

vinham desde 1930 com a criação do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, e 

com a elaboração das primeiras iniciativas de uma legislação social que vieram a 

compor toda uma política trabalhista que seria coroada pela Consolidação das Leis do 

Trabalho em 1943 (Pandolfi,  2002: 87).  

Em pouco tempo todo esse esforço de aceitação popular seria questionado em 

função da inserção do Brasil no cenário da Segunda Guerra Mundial. Vargas, chefe de 

um regime autoritário, apóia os Aliados e declarara guerra a outros regimes autoritários, 

o que abre espaço para que a oposição comece a questionar o regime e o ditador. Ainda 

que movimentos populares como o “queremismo” demonstrassem a satisfação popular a 
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favor de Vargas, o Estado Novo não conseguiu se sustentar sobre suas bases políticas 

caindo ao término de 9 anos. Os militares que foram um dos responsáveis por ascender 

Vargas ao poder também contribuíram para retirá-lo de lá. 

 

2.2 – Legislações e preservação ambiental no primeiro governo Vargas 

A década de 1930 e suas transformações marcaram definitivamente uma nova 

fase política no Brasil atuando como divisor de águas no setor social, econômico, 

político e ambiental, inclusive. Atendo-nos às particularidades que nos interessam – 

aquelas que tratam das políticas ambientais a partir da Segunda República, faremos uma 

retrospectiva dos instrumentos legais criados durante a gestão do Presidente Getúlio 

Vargas assim como uma análise dos resultados alcançados pelos mesmos. 

Apesar de ações com este mesmo intuito terem sido desenvolvidas vez ou outra 

pelos governos anteriores, poucos foram os exemplos que podem ser considerados 

marcos em nossa história ambiental de modo que podemos considerar os primeiros anos 

do governo Vargas como sendo o cerne de uma crescente política ambiental que seria 

construída ao longo de seu governo e que vai ser consolidada em um futuro não muito 

distante. 

Em 1933, quase um ano após o término do conflituoso período de guerra civil, 

começaram a aparecer os primeiros instrumentos regulatórios no âmbito ambiental 

dentre eles o Decreto nº. 22.698 de 11 de maio que passava a regulamentar as 

expedições ou missões particulares, nacionais ou estrangeiras, no território nacional. 

Sendo um período político marcado pelo caráter nacionalista, o Estado considerava que 

estavam se tornando “cada vez mais frequentes as incursões em território nacional de 

expedições sem prévio conhecimento do Governo Brasileiro” passando a considerar a 

“necessidade de coibir os abusos ou prejuízos que pudessem acarretar essas explorações 
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no interior do País”, a “urgência de proteger os monumentos naturais, históricos, 

legendários e artísticos do País” assim como a necessidade de “garantir idoneidade 

destas expedições e a veracidade dos objetivos por elas alegados”.
16

 

Para tanto, atribuía através do seu Art. 1º ao Ministério da Agricultura a função 

de “fiscalizar as expedições nacionais de iniciativa particular e as estrangeiras de 

qualquer natureza” devendo ainda regularizar as “missões estrangeiras que se 

prepusessem a penetrar no interior do país mediante autorização concedida por 

intermédio do próprio Ministério da Agricultura e do Ministério das Relações 

Exteriores”. Em seu 5º Artigo, buscava “preservar os espécimes botânicos, zoológicos, 

mineralógicos e paleontológicos” somente permitindo sua saída do país em 

determinadas condições.
17

 

Dando continuidade ao processo de consolidação do novo período político-

administrativo foi promulgada uma nova Constituição da República, em 16 de julho de 

1934. Pela primeira vez foi atribuída à União e aos Estados o dever da assistência à 

natureza, sendo delegada a responsabilidade de “proteger as belezas naturais e os 

monumentos de valor histórico ou artístico”.
18

 Nestas palavras, não mais de duas linhas, 

estão resumidos todos os atributos do Estado para com a proteção ambiental. São 

atribuições sucintas, mas representativas já que o Estado passa a reconhecer como seu 

tal atribuição. Alguns instrumentos anteriores a que vamos nos ater seriam elaborados 

de modo a complementar esta nova Constituição. 

Em 23 de janeiro de 1934, através do Decreto 23.793, seria publicado o Código 

Florestal atribuindo a responsabilidade de sua execução e fiscalização ao Ministério da 
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Agricultura.
19

 Através deste Decreto, pela primeira vez a proteção da natureza figurava 

como um princípio fundamental para o qual deveriam concorrer a União e os Estados. 

Analisando-o, podemos ver a complexidade de especificações referentes à proteção 

ambiental como a regularização das explorações mediante concessões, a liberdade 

concedida aos Estados para a criação de polícias florestais capazes de gerenciar e 

aplicar a proteção vigente além da aplicação de infrações florestais e o estabelecimento 

de conselhos para gerir os fundos florestais.  

Ao mesmo tempo em que o Estado procurava modernizar sua legislação criando 

positivos fatores de proteção ambiental, constatamos a dualidade presente com a 

regularização da exploração, ou seja, um contrassenso de preservação ambiental versus 

desenvolvimento. 

A criação de polícias ambientais, conforme previsto na Constituição de 1934, 

não tardou a se consolidar sendo a primeira unidade subordinada ao Serviço Federal 

(órgão este vinculado ao Ministério da Agricultura) datada de 1938. 

Possuindo um matiz voltado mais às práticas ambientais do que à 

regulamentação exploratória, em seu Artigo 1º o Código Florestal apontava o fato de 

que  

 

“as florestas existentes no territorio nacional, consideradas em conjuncto, constituem 

bem de interesse commum a todos os habitantes, do paiz, exercendo-se os direitos de 

propriedade com as limitações que as leis em geral, e especialmente este codigo, 

estabelecem”.
20

 

 

Dando sequência ao Código Florestal e vindo a complementar a própria 

Constituição, também datam de 1934 o Código de Caça e Pesca (Decreto nº. 23672 de 

02 de janeiro), o Decreto de Proteção aos Animais (Decreto nº. 24645), o Código das 
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Minas (Decreto nº. 23.642) e o Código das Águas (Decreto nº. 24.643), estes três 

últimos assinados em 10 de julho. Estes novos instrumentos assim como o Código 

Florestal deixam transparecer que estas intervenções podem ser interpretadas como 

medidas protecionistas aos recursos naturais da mesma forma como fatores de 

regulamentação à exploração econômica e comercial de fontes primárias e dos demais 

recursos. De um modo geral, o Estado aproveitou-se destes instrumentos regulatórios 

para ao mesmo tempo criar uma rede de proteção aos recursos ambientais brasileiros e 

regulamentar algumas ações econômicas inserindo tais recursos dentro de uma 

legislação vigente e protetora. 

O exemplo mais claro dessa situação é o próprio Código das Águas, imaginado 

para controlar a utilização desse recurso. Segundo Schwartzman (1983: 556), não seria 

possível “imaginar industrialização intensiva e extensiva num país sem, pensar em 

aparelhá-lo para produzir e fornecer energia elétrica abundante e barata”. Para tanto, o 

Estado passava a incorporar à Nação “as quedas d‟água e outras fontes de energia 

hidráulica existentes” além de outorgar concessões e autorizações para sua exploração 

de acordo com seus interesses.
21

 

Schwartzman (1983: 592) buscando desconstruir uma possível visão totalitarista 

e centralizadora do Código das Águas afirma que suas medidas “nada tem de violentas, 

não são das que se podem chamar de revolucionárias, nem tampouco constituem 

novidade”, mas medidas consideradas “velhas em outros países” podendo ser utilizadas 

também no Brasil. 

As florestas eram ainda passíveis de amparo de acordo com os interesses que 

suscitavam, sendo protegidas se fossem responsáveis por “conservar o regime das 

águas, evitar a erosão das terras pela ação dos agentes naturais, fixar dunas, auxiliar a 
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defesa das fronteiras de modo julgado necessário pelas autoridades militares, assegurar 

condições de salubridade publica, proteger sítios que por sua beleza mereçam ser 

conservados ou asilar espécimes raros de fauna indígena” (Bacha, 2004: 408). 

Outro aspecto interessante a ser mencionado no Código Florestal de 1934 é a 

preocupação da legislação na efetivação da preservação em áreas “cuja conservação se 

considerar necessária por motivo de interesse biológico ou estético”.
22

 

O Decreto atribuía ao Ministério da Agricultura a competência para classificar as 

áreas de interesse e localizar e demarcar os parques nacionais e demais florestas 

modelo. Entretanto, a competência federal não excluía das autoridades locais o poder de 

criar reservas, deixando livre a possibilidade de criação de parques e de florestas à ação 

das autoridades locais. 

Fazia referência ainda às restrições exploratórias nas áreas que fossem 

demarcadas como de preservação ambiental, vetando a coleta de produtos e subprodutos 

florestais como seivas, sementes, a coleta de mel ou mesmo a extração de madeira para 

a confecção de lenha ou carvão. Regulava ainda a necessidade das empresas que 

utilizavam vastas quantidades de lenha ou carvão a ter reservas próprias que lhe 

proporcionassem condições de subsistir sem onerar as matas nativas com a extração de 

madeira para este fim. 

Possibilitava também, a bem da regulação exploratória, concessões de terras 

para serem parcialmente exploradas. Neste sistema, mediante concorrência pública, 

contratantes poderiam utilizar-se de determinadas áreas para exploração, não podendo 

este prazo exceder 10 anos, devendo então haver nova concorrência. Quando a 

exploração era por demais danosa, o previsto era a prática do reflorestamento pela 

empresa contratante. 
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O decreto nº. 23.793/34 determinava ainda as penalidades que seriam imputadas 

aos infratores, classificando a infração florestal como crime e contravenção. Oferecia 

ainda a possibilidade da criação de polícias florestais em nível nacional e nos Estados da 

federação e determinando as penalidades a serem imputadas aos infratores.  

No mês de julho deste mesmo ano, meses após a publicação desse Decreto, seria 

promulgada uma nova Constituição. Nesta, podemos perceber singelas mudanças no 

tocante à presença de referências à preservação ambiental em seu escopo como a 

necessidade de “proteger as belezas naturais e os monumentos de valor histórico ou 

artístico”, assim como “promover a colonização”.
23

  

Roncaglio (2009: 117) acredita que a Constituição de 1934 por ter sido inspirada 

na “Carta de Weimar” (a Constituição alemã pós Primeira Guerra Mundial) percebia a 

natureza “ainda e tão-somente sob o viés econômico e utilitarista”. Nesta nova 

Constituição brasileira, em seu Artigo 119º, constavam referências necessárias às ações 

ambientais e ao aproveitamento industrial dos recursos naturais como “as 

regulamentações acerca da exploração progressiva das minas, as jazidas minerais e as 

quedas d‟água” deixando, entretanto, de fazer menções à exploração das matas e 

recursos vegetais. 

Além da inserção nesta nova Constituição de aspectos que faziam referência à 

necessidade de proteção das belezas naturais, sendo as mesmas pareadas aos 

monumentos de valor histórico ou artístico, é importante notar a presença de uma nova 

sensibilidade de proteção das belezas naturais e a presença de instruções sobre a 

promoção da colonização. Uma outra perspectiva que cursava paralelamente à teoria da 

necessidade de colonização em terras virgens e improdutivas era a idéia de que também 

era necessário “regular investimentos estrangeiros” de modo a exercer controle sobre a 
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aquisição de terras por pessoais civis e jurídicas estrangeiras, tal qual elenca Warren 

Dean (1995). 

Três anos depois, em 1937, outra Constituição seria promulgada para, 

novamente, atender às necessidades de administração do governo federal frente aos 

acontecimentos políticos e sociais que vigoravam naquela década. 

Assim como na Constituição promulgada anteriormente, nesta nova versão as 

referências à necessidade de preservação do patrimônio natural são escassamente 

presentes. Apenas no Artigo nº 134 desta nova Constituição, no item “Da Educação e 

Cultura”, vem a constar que: 

 

“Os monumentos históricos, artísticos e naturais, assim como as paisagens ou os locais 

particularmente dotados pela natureza, gozam da proteção e dos cuidados especiais da Nação, 

dos Estados e dos Municípios. Os atentados contra eles cometidos serão equiparados aos 

cometidos contra o patrimônio nacional”.
24 

 

Diferentemente das versões anteriores, chama a atenção neste Artigo da nova 

Constituição a referência de que os atentados cometidos contra “as paisagens ou os 

locais particularmente dotados pela natureza” serão equiparados aos “cometidos contra 

o patrimônio nacional” demonstrando, nesta oportunidade, a apropriação por parte da 

Nação destes recursos podendo também exercer o devido poder sobre aqueles que 

inconsequentemente venham a utilizá-lo de má forma.
25

 

Naquele momento da história do Brasil quando as constantes transformações 

políticas e sociais estavam mais evidentes em detrimento das ainda pouco divulgadas 

políticas ambientais podemos imaginar que não eram poucas as falhas do Código 

Florestal no tocante à efetividade de sua atuação assim como a falta de recursos e 
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condições do Estado para fazer cumprir estas novas normas não obtendo, desta forma, a 

proteção prevista permitindo que a continuidade e o aumento da devastação florestal. 

De modo a dar continuidade a estas propostas, o Brasil regressou setenta anos no 

tempo buscando nos Estados Unidos uma metodologia eficaz de proteção a uma região 

de importância ambiental. 

Em 1872 foi criado o Parque Nacional de Yellowstone (Yellowstone National 

Park), primeiro parque nacional do mundo. Situado no estado americano de Wyoming, 

em uma região conhecida como Montanhas Rochosas, é caracterizado 

internacionalmente como um modelo pioneiro de proteção natural e cultural. 

Apesar do conceito de parque nacional tornar-se conhecido no Brasil na mesma 

década, o mesmo ficara adormecido por muitos anos até ser ressuscitado em 

explanações e discursos acadêmicos como nas palavras do pesquisador José de Sampaio 

que afirmava que o Presidente Theodore Roosevelt teria dado “o mais vigoroso apoio à 

política das florestas nacionais” [dos Estados Unidos] incluindo “nessas florestas a 

maior parte das terras públicas arborizadas que ainda existiam” (Sampaio, 1928: 20). 

Segundo Paes (2003: 33), “a idéia de proteção de áreas naturais surgiu durante a 

Revolução Industrial nos Estados Unidos da América quando algumas pessoas 

conscientizaram-se dos crescentes efeitos negativos das ações humanas na natureza e 

tentaram enfatizar a necessidade de cada geração tornar-se responsável por 

Yellowstone, assegurando a sobrevivência dessas amostras representativas de 

ecossistema e dos cenários paisagísticos ali existentes”. 

Para Dean (1995: 04), “a expansão do sistema de parques dos Estados Unidos 

com Theodore Roosevelt, a sua convocação de um congresso nacional para problemas 

de conservação, e o manejo de florestas de Gifford Pinchot eram sempre mencionados 
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pelos políticos brasileiros assim como pelos cientistas”. Já consolidada há mais de um 

século, essa metodologia continua estável inclusive entre seus idealizadores: 

 

“Our national parks are important. They are important not just because they provide 

good inexpensive vacation sites for millions of Americans, though that fact alone makes them 

worthy of protection. Our national parks are important because they are the gateway to the 

conservation ethic. In these, our most precious sites, we can engage our people in a discussion 

of natural conditions, and of our place in relation to them” (National Geographic, 1994: 13). 

 

Seguindo o exemplo de Yellowstone, várias outras áreas dedicadas à 

preservação ambiental foram surgindo pelo mundo enquanto seu modelo era sendo 

difundido pelos intelectuais ambientalistas, inclusive brasileiros. Podemos citar 

enquanto exemplos o Abisko National Park, primeiro parque nacional da Suécia criado 

em 1909 (Sathler, 2005: 20); o Parque Nacional de Virunga criado em 1925 nas 

montanhas do Oeste do Congo Belga (compreendendo os atuais Burundi e Ruanda) 

tendo por intenção diminuir preservar a cada vez mais diminuta população de gorilas 

das montanhas (National Geographic Brasil, 2011: 85) e o Parque Nacional Perez 

Vicente Rosales, no Chile, em 1926 (Marsh, 2003: 296). 

Frente à existência de parques nacionais em outros países era de se esperar que o 

Brasil concebesse suas próprias unidades observando as já existentes. Obviamente, 

Yellowstone serviu como modelo ainda que outras unidades também tenham 

contribuído para a formação de nossas unidades como o Parque Nacional Nahuel Huapi, 

na Argentina.
26

 

Atentando-nos aos exemplos citados ao longo desta dissertação, vemos que em 

vários momentos as discussões sobre a criação de nossos parques nacionais estiveram 

presentes. Vários também foram os locais propostos para a concepção dos mesmos 
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como a Ilha do Bananal, no Estado de Goiás;
27

 as cataratas do rio Iguassu
28

 e o pico das 

Agulhas Negras, na divisa dos Estados se Minas Gerais e Rio de Janeiro.  

Apesar das discussões e das propostas, o modelo só seria implantado com a 

criação do Parque Nacional de Itatiaya, no ano de 1937. Para o Ministério da 

Agricultura, os novos parques nacionais passariam a ser os “estabelecimentos padrões 

de proteção à natureza no país e uma esplêndida realidade do Governo de manter sob 

sua guarda nossas regiões florísticas naturais onde se encontram paisagens e acidentes 

topográficos privilegiados”. De forma convicta, o novo sistema ainda foi considerado 

por este órgão como “um dos seus mais importantes cometimentos” (Costa, 1941: 67). 

O novo parque foi inserido nas terras da antiga Estação Biológica de Itatiaya, 

subordinada ao Jardim Botânico do Rio de Janeiro – JBRJ. Podemos suscitar que sua 

escolha e não outra pode ter sido influenciada pelo fato de estar diretamente relacionado 

à uma importante instituição de pesquisa, o JBRJ, assim como por outros fatores que 

seriam responsáveis pelo sucesso da iniciativa como a visão de continuidade ao 

processo de guarda ambiental e a proximidade dos grandes centros urbanos, o que 

tornaria viável o acesso de pesquisadores e turistas. 

De um modo geral, a criação de nossos parques nacionais só foi possível após a 

criação do Código Florestal que fornecia os instrumentos legais para sua preservação.  

No ano de 1938 a criação do Serviço Florestal, vinculado ao Ministério da 

Agricultura, veio a somar contribuindo para uma divisão das responsabilidades e 

conseqüente setorização dos aspectos relacionados ao uso do meio ambiente. Nesta 

instituição estavam inseridas as seções de Silvicultura, Tecnologia dos Produtos 

Florestais, os Parques Nacionais e a Botânica, esta vinculada ao Jardim Botânico do Rio 

de Janeiro, as quais deveriam ter a maior compreensão e obediência aos preceitos do 
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Código Florestal brasileiro. Suas funções eram claras e específicas, podendo ser 

exemplificadas através dos planos de desenvolvimento da indústria siderúrgica em 

Minas Gerais que contaram com o apoio técnico da Seção de Silvicultura.
29

 

No ano de 1939, seriam criados mais dois parques nacionais no Brasil; no Oeste 

paranaense compreendendo as Cataratas do Iguaçu e na Serra dos Órgãos, região 

serrana do Estado do Rio de Janeiro, atrativos considerados não só “pontos de atração 

para o turismo” mas capazes de oferecer uma complexa infraestrutura de pesquisa com 

“museus onde poderão ser estudadas as nossas fauna e flora” (Costa, 1941: 27). 

Estudos para a criação de outros parques foram levantados como nos afirma 

Costa (1941: 69) citando a possibilidade de criação do Parque Nacional dos Aimorés na 

divisa de Minas e do Espírito Santo o que refletia, segundo o autor, “os vivos cuidados 

que o Governo” prestava “à causa florestal no país”. 

No final da década de 1930 e início da década seguinte, com a onda de 

hostilidades por parte das tropas alemãs para com o Brasil seguido dos debates políticos 

gerados no período pré-guerra e a própria entrada do Brasil no cenário mundial de 

combate as atenções foram desviadas para a Europa e para as conseqüências dos 

conflitos para o país. Podemos supor que o governo passou a exercer forte controle com 

as despesas nacionais direcionando os investimentos para setores mais importantes 

naquele momento culminando em uma nova estagnação do processo de preservação 

ambiental brasileiro, o que pode ser verificado na inexistência de parques nacionais ou 

de outras UC´s criadas nesta década, conforme Tabela 02. 
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A título de conclusão preliminar deste subcapítulo podemos constatar que a 

partir do início da gestão do Presidente Getúlio Vargas as medidas de proteção da 

natureza no Brasil foram sendo desenvolvidas com o Estado considerando os recursos 

naturais sob sua tutela como reservas não só em sua perspectiva ambiental, mas também 

em um viés estratégico, como no caso do controle da exploração mineral e hídrica. 

Apesar de identificarmos claramente características que indicam uma mudança de 

mentalidade a favor da perspectiva de preservação propriamente dita, não podemos 

deixar de observar o quanto as questões econômicas e aquelas de cunho nacionalistas 

foram decisivas para um maior controle dos nossos recursos naturais e, 

consequentemente, atenuação dos danos causados ao meio-ambiente. 

 

2.3 – Do Estado Novo aos dias de hoje 

Com o fim dos conflitos da Segunda Guerra Mundial, novamente o Código 

Florestal de 1934 veio a ser colocado em uso. No ano de 1946 foi cumprida a alínea que 

previa a criação de florestas nacionais sendo a Floresta Nacional do Araripe-Apodi, no 

Estado do Ceará, seu primeiro exemplar.
30

 

Na década de 1960, uma série de modificações foram responsáveis por dar 

novos caminhos à legislação ambiental brasileira. O Código Florestal de 1934, já 

bastante defasado, precisava ser modernizado de modo a enquadrar-se nas novas 

perspectivas desenvolvimentistas do período. Precisava, também, mostrar-se atuante 

fazendo-se perceber como instrumento regulador e inibidor de ações danosas contra o 

meio ambiente. 
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Em resposta a esta necessidade de modernização foi publicado no dia 15 de 

setembro de 1965 um novo Código Florestal, através da Lei nº 4.771. Além de manter 

determinadas atribuições advindas do Código Florestal de 1934, este novo Código 

Florestal expandia as áreas de preservação passando também a prever a preservação 

“das margens ao longo dos rios ou de outros cursos d‟água” partindo de 30 metros de 

faixa preservada em cada margem em cursos cuja largura fosse de 10 metros até 500 

metros de preservação em cada margem para rios que superassem seiscentos metros de 

largura.
31

 Previa também a preservação das matas “ao redor das lagoas, lagos ou 

reservatórios d'água naturais ou artificiais”; “nas nascentes, ainda que intermitentes e 

nos chamados olhos d'água”; “no topo de morros, montes, montanhas e serras”; “nas 

encostas com declividade superior a 45°”; “nas restingas, como fixadoras de dunas ou 

estabilizadoras de mangues”; “nas bordas dos tabuleiros ou chapadas” e “em altitude 

superior a 1.800 metros”.
32

 

Em 1967 foi criado o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal – IBDF, 

instituição vinculada ao Ministério da Agricultura. Tendo como política formular as 

ações florestais e exercer o controle ou “fazer executar as medidas necessárias à 

utilização racional, à proteção e à conservação dos recursos naturais renováveis e ao 

desenvolvimento florestal do País”, tinha funções tão diferentes como elaborar planos 

para o reflorestamento para fins econômicos ou ecológicos e ainda exercer a 

administração do “Jardim Botânico do Rio de Janeiro, dos Parques Nacionais, das 

Florestas Nacionais, das Reservas Biológicas e dos Parques de Caça Federais”.
33

 O 
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IBDF seria extinto em fevereiro de 1989 tendo suas atribuições transferidas para a 

Secretaria Especial do Meio Ambiente – SEMA. 

A Secretaria Especial do Meio Ambiente por sua vez foi criada no ano de 1973, 

estando vinculada ao Ministério do Interior. Era responsável pela conservação do meio 

ambiente e pelo uso racional dos recursos naturais buscando também através de 

modernas tecnologias como a aferição métrica geoespacial e o sensoriamento remoto 

acompanhar as transformações nos biomas brasileiros e transmitir informações que 

confirmassem grande danos ambientais ao IBDF e às outras agências de controle e 

fiscalização. A SEMA também seria extinta no ano de 1989 tendo suas atribuições 

transferidas ao novo instituto responsável pela gestão ambiental brasileira, o Instituto 

Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA.
34

 

Analisando de forma crítica, pode-se perceber que o IBDF e a SEMA foram 

extintos pela criação de uma única instituição federal, o IBAMA. Criado no início de 

1989, o IBAMA recebeu o poder e a atribuição de exercer ações de polícia ambiental, 

atuar nas práticas de licenciamento ambiental e de uso dos recursos naturais além da 

prática da fiscalização para com o avanço indiscriminado de ações depredatórias sobre 

áreas preservadas ou não preservadas. Ao IBAMA também passou a ser imputado as 

ações de legislação para a criação de parques nacionais, funções que nos 20 anos 

anteriores foram realizadas pelo IBDF e pela SEMA. 

Em 1970, o sistema federal de unidades de conservação possuía “14 parques 

nacionais e 12 florestas nacionais”, constando ainda “26 parques e reservas estaduais e 

13 florestas” e outras unidades de conservação estaduais (Rylands & Brandon, 2005: 

29). Alguns parques estaduais foram federalizados ao longo dos anos como o Parque 
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Estadual do Monte Pascoal (BA) e o Parque Estadual da Serra do Cipó (MG) que foram 

transformados em parque nacionais em 1961 e 1984 respectivamente.  

A década de 1970 marca também o surgimento de ONG´s dedicadas à 

conservação da biodiversidade e dos ecossistemas brasileiros. A primeira delas, 

segundo Mittermeier et all (2005: 15), foi a Fundação Brasileira para a Conservação da 

Natureza – FBCN, “fundada no ano de 1958 na cidade do Rio de Janeiro sendo um de 

seus fundadores o agrônomo Wanderbilt Duarte de Barros”, ex-diretor do Parna Itatiaia. 

Tendo atividade destacada entre os anos 1980 e 1986, atuava juntamente com a SEMA 

viabilizando propostas para a criação de novas unidades de conservação e também foi 

responsável pelo desenvolvimento da ONG World Wide Fund for Nature – WWF no 

Brasil. 

Ainda no ano de 1979 outras medidas administrativas para parques nacionais 

foram estabelecidas pelo Estado, dentre elas a aprovação do Regulamento dos Parques 

Nacionais Brasileiros. Criado a partir do Decreto nº 84.017, de 21 de setembro de 1979, 

previa a estruturação das unidades através de estudos particulares independentes que 

deveriam culminar na criação de Planos de Manejo. 

O Plano de Manejo previa a fragmentação de cada unidade em esferas 

específicas de acordo com seus aspectos situacionais sendo criadas as chamadas “Zonas 

Inatingíveis” (locais que não sofreram intervenção), “Zonas Primitivas” (que sofrera 

pouca intervenção), “Zonas de Uso Extensivo” (largamente utilizada), dentre outras. 

Resumindo, era o instrumento regulador e disciplinador das atividades da unidade de 

conservação normatizando atividades de rotina como a realização de “passeios e 
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acampamentos”, de “pesquisas científicas” e até a prática do reflorestamento e uso do 

fogo como controle ambiental.
35

 

A década de 1980 marca o processo de continuidade das ações de preservação 

ambiental. As modalidades de unidades de conservação “Estação Ecológica” e “Área de 

Proteção Ambiental” datam deste período (1981) podendo serem consideradas como 

uma iniciativa para criação de espaços destinados “à realização de pesquisas básicas e 

aplicadas de Ecologia” contribuindo também para a “proteção do ambiente natural” e o 

“desenvolvimento da educação conservacionista”. Diferentemente das unidades então 

vigentes, as Estações Ecológicas poderiam ser criadas tanto pelo poder Federal como 

pelas esferas Municipais e Estaduais tendo como pré-requisito básico a originalidade do 

bioma e a garantia de sua manutenção. Ainda que a pesquisa ecológica fosse uma das 

atividades previstas nestas unidades de conservação, só poderiam ser realizadas se não 

colocassem em risco a “sobrevivência das populações das espécies ali existentes”.
36

 

Em 1981 foi publicada a Lei nº 6.938, de 31 de agosto, dispondo sobre a Política 

Nacional do Meio Ambiente enquanto mais um instrumento com objetivo de realizar a 

“preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando 

assegurar, no País, condições ao desenvolvimento sócio-econômico, aos interesses da 

segurança nacional e à proteção da dignidade da vida humana”. Basicamente, agia de 

forma paralela às outras instituições congêneres como o IBDF e a SEMA atuando na 

“fiscalização de atividades de exploração”, procedendo a “recuperação de áreas 

degradadas” e promovendo ações de educação ambiental em comunidades situadas 
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próximas às unidades de conservação, “objetivando capacitá-la para participação ativa 

na defesa do meio ambiente”.
37

 

Através deste mesmo ato foi criado o Conselho Nacional do Meio Ambiente – 

CONAMA enquanto órgão de consultoria do Ministério do Meio Ambiente. 

Congregando o próprio Ministro do Meio Ambiente, é composto ainda por 

representantes de órgãos municipais, estaduais, federais e por membros da sociedade 

civil, todos responsáveis por deliberar atividades de licenciamento para práticas que 

possam causar dano ao meio ambiente, realizar estudos para prever consequências de 

atividades que envolvam o meio ambiente, estabelecer normas e padrões para controle 

de agentes poluentes, incentivar a criação de conselhos regionais, dentre outras 

particularidades inerentes às questões ambientais. 

Na década de 1980, Pádua (1983: 11) conceituava as categorias de unidades de 

conservação ambiental existentes até então como sendo “insuficientes para se atingir 

todos os objetivos nacionais de conservação da natureza”. Citando o Plano do Sistema 

de Unidades de Conservação do Brasil, o autor indicava a necessidade em se criar novas 

categorias como o “Monumento Natural, os Refúgios de Vida Silvestre, os Rios 

Cênicos, as Estradas Parque, as Reservas de Recursos, os Parque Naturais, as Reservas 

de Fauna e os Monumentos Culturais”. 

A legislação ambiental pós Código Florestal de 1965 aos nossos olhos mostra-se 

ainda deficiente. Na própria época de sua criação eram previstas três “categorias de uso 

indireto de recursos naturais” a saber: os “Parques Nacionais”, as “Reservas Biológicas” 
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e as “Estações Ecológicas” (Pádua, 1983: 11). O Código Florestal de 1965 previa ainda 

a criação de “Parques de Caça” que nunca chegaram a ser criados.
38

 

Mittermeier et all (2005: 18) chama a atenção ainda para o período de abertura 

democrática do final da década de 1980, a ampliação do foco em assuntos como a 

preservação ambiental e o surgimento de novas ONG´s no Brasil – são desse período a 

Fundação SOS Mata Atlântica e a atuação do ONG norte-americana The Nature 

Conservancy, além de inúmeras outras organizações do terceiro setor de menor porte 

que foram se extinguindo ou se unindo ao longo dos anos. 

No final da década de 1980, ao término do conturbado período de duas décadas 

de ausência de processos eleitorais e com o início de uma nova sistemática de governo, 

uma nova Constituição fora elaborada. Datada de 05 de outubro de 1988, foi 

responsável por determinar os parâmetros de governabilidade após a reabertura política. 

Obviamente muito mais moderna que sua antecessora, destacou um capítulo inteiro para 

as questões relacionadas ao meio ambiente. 

Além das habituais questões ambientais, a nova Constituição passou a dar 

atenção aos assuntos que despontavam com a modernidade como a necessidade de 

“preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País e fiscalizar 

ainda as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético” ou definir 

através de lei federal a localização de reatores de usinas nucleares.  

Também chama a atenção neste instrumento legislador a citação de biomas e de 

regiões de interesse ecológico como a “Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, 

a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira” classificados como 

“patrimônio nacional” e que deveria ser utilizado “dentro de condições que assegurem a 

preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais”. 
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Demonstrava ainda a necessidade de “promover a educação ambiental em todos os 

níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente” 

fixando ainda a obrigatoriedade de  recuperação de um fragmento de bioma degradado 

quando do término de sua exploração.
39

 

Segundo Mittermeier et all (2005: 15), o período compreendido entre 1974 e 

1989 “pode ser comparado à explosão da atividade de conservação no governo do 

presidente Theodore Roosevelt, nos Estados Unidos, no início do século XX” tendo a 

“combinação dos esforços da SEMA e do IBDF levado à criação de 22 parques 

nacionais, 20 reservas biológicas e 25 estações ecológicas, num total de 144.180 km²  – 

o tamanho do estado do Ceará”. 

Apesar da multiplicação dos parques nacionais e de outras unidades de 

conservação, estas só foram ter uma legislação específica a partir de 2000 com a criação 

do Sistema Nacional de Unidades de Conservação – SNUC, um sistema formal e 

unificado que congrega as unidades de conservação federais, estaduais e municipais. O 

SNUC é responsável por definir a necessidade de planos de manejo por parte das UC´s, 

propondo ainda as chamadas “zonas de amortecimento”, local onde as atividades 

humanas estão sujeitas a normas e restrições com o propósito de minimizar os impactos 

negativos sobre a unidade e os “corredores ecológicos”.
40

  

No ano de 2007, através da Lei 11.516, de 28 de agosto, foi criado a partir de um 

desmembramento do IBAMA o Instituto Chico Mendes de Conservação e 

Biodiversidade – ICMBio. O ICMBio passou a ser responsável pela implementação de 

novas unidades de conservação federais e pela gestão das unidades já existentes 

                                                 
39

 BRASIL. Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil. Promulgada em 05 de outubro de 

1988. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ constituicao/constituicao.htm. Acesso em 22 

de outubro de 2012. 
40

 BRASIL. Lei n° 9.985 de 18 de julho de 2000. Institui o Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação da Natureza. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9985.htm. Acesso 

em 03 de outubro de 2012. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/%20constituicao/constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9985.htm
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enquanto o IBAMA daria continuidade às políticas nacionais do meio ambiente como 

fiscalização e aplicação de multas. 

O que pode ser percebido e corroborado através da mídia é que a cisão do 

IBAMA em duas instituições com atribuições vinculadas às práticas ambientais gerou 

discussões que perpassaram desde a legitimidade do ato até a afirmação de que o 

ICMBio causaria um “inchaço da máquina pública e gastos desnecessários para a 

sociedade”, além de uma fragmentação do já deficiente sistema de fiscalização 

ambiental. Como consequências para o IBAMA, houve uma a redução de seu poder de 

administração e controle ambiental além do órgão ter se ausentado de forma 

considerável do foco das políticas ambientais do país.
41

  

Hoje, o Instituto Chico Mendes dispõe de 12 categorias de unidades de 

conservação no âmbito federal, sendo descritos em dois grupos. O primeiro, congrega as 

chamadas unidades de “proteção integral” e é composto pelas Estações Ecológicas, 

Reservas Biológicas, Parques Nacionais, Monumentos Naturais e pelos Refúgios de 

Vida Silvestre. Já o segundo grupo, de “uso sustentável”, é composto pelas Áreas de 

Proteção Ambiental, Áreas de Relevante Interesse Ecológico, Florestas Nacionais, 

Reservas Extrativistas, Reservas de Fauna, Reservas de Desenvolvimento sustentável e 

por Reservas Particulares do Patrimônio Natural.
42

 

Atendo-nos aos parques nacionais, encontramos atualmente 68 unidades desta 

modalidade de unidade de conservação distribuídos bioticamente de acordo com a 

seguinte relação: 

 

                                                 
41

 JORNAL CORREIO BRAZILIENSE. STF considera ilegal a criação do ICMBio, mas dá prazo para 

regularização [On line]. Disponível em http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/politica/2012 

/03/07/interna_politica,292434/stf-considera-ilegal-a-criacao-do-icmbio-mas-da-prazo-para-

regularizacao.shtml. Acesso em 13 de outubro de 2012. 
42

 As Reservas de Fauna e as Reservas Particulares do Patrimônio Natural não estão presentes nas listas 

de Unidades de Conservação no endereço eletrônico do ICMBio. 

http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/politica/2012%20/03/07/interna_politica,292434/stf-considera-ilegal-a-criacao-do-icmbio-mas-da-prazo-para-regularizacao.shtml
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/politica/2012%20/03/07/interna_politica,292434/stf-considera-ilegal-a-criacao-do-icmbio-mas-da-prazo-para-regularizacao.shtml
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/politica/2012%20/03/07/interna_politica,292434/stf-considera-ilegal-a-criacao-do-icmbio-mas-da-prazo-para-regularizacao.shtml
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/politica/2012%20/03/07/interna_politica,292434/stf-considera-ilegal-a-criacao-do-icmbio-mas-da-prazo-para-regularizacao.shtml
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BIOMA 

 

QUANTIDADES DE PARNA´s 

 

MARINHO 08 

MATA ATLÂNTICA 21 

PAMPA 00 

PANTANAL 01 

CERRADO 13 

CAATINGA 07 

AMAZÔNIA 18 

  

TOTAL 68 

  
Tabela 01. Parques nacionais brasileiros divididos por biomas específicos. Formulado pelo autor a partir 

do endereço eletrônico do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade – ICMBio. 

Disponível em http://www.icmbio.gov.br/portal/biodiversidade/unidades-de-conservacao/biomas-

brasileiros.html. Acesso em 12 de outubro de 2012. 

 

 

Quanto à data de criação destes parques nacionais, são distribuídos de acordo 

com os seguintes períodos históricos: 

DÉCADA DE CRIAÇÃO UNIDADES DÉCADA DE CRIAÇÃO UNIDADES 

1930 03 1980 15 

1940 00 1990 09 

1950 03 2000 21 

1960 08 2010     03 
43

 

1970 06   
 

Tabela 02. Parques Nacionais brasileiros por década de criação. Formulado pelo autor a partir do 

endereço eletrônico do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade – ICMBio. Disponível 

em http://www.icmbio.gov.br/portal/biodiversidade/unidades-de-conservacao/biomas-brasileiros.html.  

Acesso em 12 de outubro de 2012. 

 

O input que foi dado aos parques nacionais na década de 1930 com a criação de 

três unidades em dois anos (PARNA Itatiaia, PARNA Serra dos órgãos e PARNA do 

Iguaçu) não tardou a minguar, como já foi dito anteriormente, diante das ações 

desenvolvidas pela política brasileira quando da inclusão do país nos conflitos da 

Segunda Guerra Mundial. O término deste conflito também não refletiu em uma rápida 

                                                 
43

 Computado até o presente momento. 

http://www.icmbio.gov.br/portal/biodiversidade/unidades-de-conservacao/biomas-brasileiros.html.
http://www.icmbio.gov.br/portal/biodiversidade/unidades-de-conservacao/biomas-brasileiros.html.
http://www.icmbio.gov.br/portal/biodiversidade/unidades-de-conservacao/biomas-brasileiros.html
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retomada das políticas de criação de parques naturais haja vista que o quarto PARNA só 

seria criado em abril de 1959 no município de Ubajara, no Ceará (PARNA Ubajara).  

Diante da importância de certos ecossistemas brasileiros é indispensável refletir 

sobre a existência de uma maior quantidade de parques nacionais em alguns deles, 

conforme Tabela 01. Na região Amazônica muitos dos parques nacionais são 

responsáveis por salvaguardar áreas de floresta ainda intactas. Na região Nordeste, as 

matas de caatinga mais suscetíveis à exploração encontram-se protegidas sob o domínio 

dos PARNA‟s e na região Sudeste os parques nacionais próximos às maiores cidades 

são opções de fácil acesso para o turismo ambiental e de aventura, sendo responsáveis 

também por salvaguardar trechos de Mata Atlântica ameaçados pelo crescimento 

urbano.  

Em contrapartida, os biomas Pantanal e Pampa apesar de possuírem dimensões 

restritas se comparados aos biomas Amazônia e Mata Atlântica destacam-se pela 

escassez de parques nacionais (hum e nenhum, respectivamente) não havendo no 

momento qualquer iniciativa ou projetos para o estabelecimento de outros parques 

nacionais nestas regiões. 

Estando em discussão a criação de parques nacionais no Brasil como 

metodologia responsável pela manutenção de áreas de interesse ecológico, vez ou outra 

estes também são responsáveis por discussões acerca da necessidade e da viabilidade de 

sua existência. Um exemplo é o Parque Nacional das Montanhas do Tumucumaque, 

situado em uma grande faixa de fronteira com o Suriname e o território da Guiana 

Francesa e que suscita questões acerca das possibilidades de conservação em áreas de 

fronteira remota ou mesmo por questões estratégico-militares em função da 

desmilitarização e consequente abandono bélico e estratégico da região frente a 

possíveis ameaças externas. 
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Há ainda a existência de unidades de conservação fronteiriças em dois ou mais 

países, a exemplo do Parque Nacional do Iguaçu no Brasil e do argentino Parque 

Nacional Iguazu. Para tanto, há a necessidade de que seus planos de manejo estejam 

integrados contanto ainda com uma gestão coordenada em relação aos aspectos 

inerentes à conservação, à fiscalização e ao desenvolvimento do turismo nas terras em 

questão. Este PARNA do Iguaçu, por exemplo, destaca-se dos demais pela 

infraestrutura que dispõem, fruto de parcerias de sua administração com empresas 

privadas que coordenam serviços básicos. A beleza cênica desta unidade de conservação 

somada à infraestrutura disponível fazem ainda com que Iguaçu seja o parque nacional 

mais visitado do país. 

A criação de novas unidades de conservação no Brasil requer, ainda, um 

exaustivo estudo técnico responsável por demonstrar a viabilidade da mesma, devendo 

prever ainda os impactos para a economia da região assim como desapropriações, por 

exemplo. Segundo a ex-ministra do Meio Ambiente, Marina Silva (2005: 22), “a 

estratégia brasileira para selecionar as novas unidades de conservação inclui duas 

considerações essenciais: o foco nas áreas de grande importância biológica e a 

prioridade das áreas sob forte pressão antrópica. O MMA produziu um mapa das áreas 

prioritárias para a conservação da biodiversidade para todo o país e está mapeando a 

cobertura vegetal de todos os biomas. Essa ação, que envolve várias instituições, 

permitirá a contínua atualização e o aprimoramento dos métodos e da lógica 

empregados para a identificação das áreas prioritárias para conservação” (Silva, 2005: 

22). 
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Apesar do discurso, poucos são os projetos que visam a criação de novas UC´s. 

Soma-se a essa situação a existência de projetos que visam a redução de parques já 

estabelecidos em longa data.
44

  

Organizações do terceiro setor também são responsáveis por intervir junto ao 

Ministério do Meio Ambiente e propor novos parques nacionais, a exemplo da proposta 

de criação do Parque Nacional da Serra da Gandarela, que é formulado pela ONG 

Águas do Gandarela junto ao ICMBio.
45

 No entanto, a maioria dos projetos propostos 

parte do ICMBio, instituição que é responsável pela realização de estudos de viabilidade 

de novas UC´s. Na mídia podemos encontrar diversos artigos sobre as novas propostas 

de parques nacionais, destacando-se os seguintes projetos em trâmite: 

 Parque Nacional Altos da Mantiqueira, na divisa dos Estados de Minas 

Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro;
46

 

 Parque Nacional Marinho Arquipélago de Alcatrazes, no litoral do 

Estado de São Paulo;
47

 

 Parque Nacional da Guaricana, no Estado do Paraná;
48

 

 Parque Nacional Darcy Ribeiro, no Estado do Rio de Janeiro;
49

 

                                                 
44

 Há um projeto em trâmite versando sobre a redução em 64% da área do Parque Nacional de Serra da 

Canastra, sul de Minas Gerais, conforme notícia veiculada no endereço eletrônico do Jornal Estado de 

Minas. Disponível em http://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2011/09/29/interna_gerais,253199/ 

projeto-tenta-reduzir-em-64-a-area-do-parque-nacional-da-serra-da-canastra.shtml. Acesso em 14 de 

outubro de 2012. 
45

 Situada na região denominada quadrilátero ferrífero, Centro-Sul do Estado de Minas Gerais, a Serra da 

Gandarela é detentora de jazidas ferríferas e seu entorno é largamente explorado pela companhia 

mineradora Vale do Rio Doce, o que gera conflitos com as populações do entorno e autoridades 

ambientais locais, conforme veiculado no endereço eletrônico do Jornal Hoje em Dia. Disponível em 

http://www.hojeemdia.com.br/noticias/economia-e-negocios/icmbio-tera-ate-dezembro-para-concluir-

projeto-do-parque-nacional-do-gandarela-1.16581. Acesso em 15 de outubro de 2012.  
46

 De acordo com notícia veiculada no Portal Uai, do Jornal Estado de Minas. Disponível em  

http://www.uai.com.br/htmls/app/noticia173/2010/05/14/noticia_minas,i=159701/ACORDO 

+GARANTE+PROTECAO+AO+MEIO+AMBIENTE+NA+SERRA+DA+MANTIQUEIRA.shtml. 

Acesso em 15 de outubro de 2012.  
47

 De acordo com notícia veiculada no endereço eletrônico do Portal de Notícias R7. Disponível em 

http://noticias.r7.com/sao-paulo/noticias/marinha-da-sinal-verde-para-transformar-arquipelago-de-

alcatrazes-em-parque-nacional-20110316.html. Acesso em 15 de outubro de 2012. 
48

 De acordo com notícia veiculada no endereço eletrônico do Jornal Correio do Litoral. Disponível em 

http://correiodolitoral.com/territorio/1792-litoral-vai-ganhar-novo-parque-nacional. Acesso em 15 de 

outubro de 2012. 
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http://noticias.r7.com/sao-paulo/noticias/marinha-da-sinal-verde-para-transformar-arquipelago-de-alcatrazes-em-parque-nacional-20110316.html
http://noticias.r7.com/sao-paulo/noticias/marinha-da-sinal-verde-para-transformar-arquipelago-de-alcatrazes-em-parque-nacional-20110316.html
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 Parque Nacional do Boqueirão da Onça, no Estado da Bahia.
50

 

Ainda que propostas para a criação de novos parques sejam constantemente 

veiculadas na mídia, a efetivação de uma unidade de conservação requer um longo 

prazo de elaboração de projetos, avaliação de impactos econômicos e sociais e de 

discussões com a comunidade local onde as questões fundiárias poderão ser discutidas, 

a exemplo da notícia versando sobre a criação do Parque Nacional Marinho 

Arquipélago de Alcatrazes que está “prestes a ser criado depois de quase três décadas” 

de o projeto ter sido apresentado à Marinha do Brasil.
51

 

A descentralização de esforços para a criação de novas UC´s por parte do Estado 

também culminou no crescente número de novas reservas ambientais nos últimos anos, 

tanto no âmbito federal quanto estadual, municipal e privado. Segundo SILVA (2005: 

23), “até pouco tempo, o governo federal dava prioridade às unidades de conservação 

tradicionais, administradas pela União, sem a devida consideração a modelos 

alternativos, outras esferas e níveis governamentais, ou ao setor privado. Nesse último 

caso, obteve-se um sucesso considerável por meio do programa que concede incentivos 

para o estabelecimento de reservas em terras particulares”, as chamadas Reservas 

Particulares do Patrimônio Natural – RPPN, que recebem incentivos fiscais e que “são 

registradas no Ibama” protegendo, “em perpetuidade, as áreas voluntariamente 

designadas pelos proprietários de terra”. 

Retomando a história do Parque Nacional do Itatiaia, vamos neste terceiro e 

último capítulo dar atenção à sua história desde seu processo de ocupação e uso do solo 

                                                                                                                                               
49

 De acordo com notícia veiculada no endereço eletrônico da Câmara dos Deputados. Disponível em 

http://www2.camara.gov.br/agencia/noticias/MEIO-AMBIENTE/207633-PROPOSTA-CRIA-PARQUE-

NACIONAL-DARCY-RIBEIRO-EM-NITEROI.html. Acesso em 15 de outubro de 2012. 
50

 De acordo com notícia veiculada no endereço eletrônico do ICMBio. Disponível em 

http://www4.icmbio.gov.br/cemave/index.php?id_menu=24&id_arq=80. Acesso em 15 de outubro de 

2012. 
51

 PORTAL R7. Marinha dá sinal verde para transformar arquipélago de Alcatrazes em parque 

nacional. Disponível em http://noticias.r7.com/sao-paulo/noticias/marinha-da-sinal-verde-para-

transformar-arquipelago-de-alcatrazes-em-parque-nacional-20110316.html. Acesso em 15 de outubro de 

2012. 
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até a criação do Parque Nacional propriamente dito. Com isso, além das costumeiras 

observações à pesquisa histórica buscaremos verificar os processos de urbanização e de 

preservação ambiental de modo a verificar a gênese daquela unidade de conservação. 
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Imagem 05 - Pintura em rocha alusiva à fundação do Parque Nacional de Itatiaya. Disponível no endereço 

eletrônico http://www.icmbio.gov.br/parnaitatiaia. Divulgação. 

http://www.icmbio.gov.br/parnaitatiaia
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CAPÍTULO III 

 

O PARQUE NACIONAL DO ITATIAIA: UM ESTUDO DE CASO  

 

 “Há alguns séculos, atrás quando existiam ainda os Puris, uma antiga tribo nômade 

que vagava pela Cordilheira da Mantiqueira nos cumes da serra do Itatiaia, contava-se a 

respeito do velho cacique Caboaçu que tinha uma filha, Jandira, que era cobiçada pelos índios 

da tribo. Porém, somente Jatyr a conquistou. Já o Cacique queria dá-la a Gurupema, o mais 

forte da tribo que desejava ser seu sucessor. Gurupema sentiu-se rejeitado por ela e seguiu seus 

passos até descobrir que ela amava Jatyr. Então, ele revelou o segredo ao Cacique e colocou 

Gurupema em batalha de vida ou morte com Jatyr. Somente o vencedor teria como prêmio a 

filha do Cacique.  

Jatyr era exímio atirador com arco e flecha e humilhou seu rival perante toda a tribo, 

atirando-lhe a flecha que atravessou em instantes uma orelha de Gurupema que, envergonhado, 

fugiu pela mata adentro. Jatyr recebeu sua amada como companheira e foram felizes por muito 

tempo. Certa época um índio chegou exausto e espavorido notificando que os Emboabas se 

punham a caminho depois de terem expulsado os Tamoios da Cordilheira do Mar. O Cacique 

Caboaçu ordenou a fuga da tribo quando Jatyr interviu dizendo que iria ao encontro dos 

Emboabas. No caminho, foi atingido, morto por uma flecha traiçoeira, desferida por Gurupema. 

Gurupema surgiu na tribo afirmando que os Emboabas se aproximavam guiados por Araribóia 

e por Jatyr que os havia traído. O velho pajé, sacerdote, chefe espiritual dos índios prenunciou 

a morte da índia e a imortalidade de seu corpo. A profecia foi cumprida. “Quem passar pelo 

Vale do Paraíba, nas mediações de Itatiaia, olhando na direção dos Três Picos de Penedo verá 

o perfil de uma mulher deitada. É Jandira, a índia petrificada, a espera de seu amado Jatyr, que 

nunca mais voltou” (Faria e Silva, S/D). 

 

 

 

3.1 – Contexto ambiental 

O Parque Nacional do Itatiaia (PARNA Itatiaia) está situado na região sudoeste 

do Estado do Rio de Janeiro, entre as três maiores metrópoles do país ocupando terras 

dos municípios fluminenses de Itatiaia e Resende e, no Estado de Minas Gerais, dos 

municípios de Alagoa, Bocaina de Minas e Itamonte. Ocupa atualmente uma área de 

aproximadamente 30.000 hectares e está “localizado geograficamente entre as 

coordenadas 44º 34´ - 44º 42´ W e 22º 16´ - 22º 28´ S” (Iwamoto & Rodrigues, 2011: 

07). 

O PARNA Itatiaia oferece dois acessos principais: o primeiro deles pela rodovia 

Presidente Dutra até a cidade de Itatiaia e daí por estrada asfaltada, com cerca de 14 

quilômetros até a sede; o segundo, pelo planalto, realizado pela rodovia Presidente 
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Dutra até a entrada para Caxambu – MG, seguindo de uma estrada secundária por 20 

quilômetros. 

 

Mapa 01 – Mapa de localização do Parque Nacional do Itatiaia frente ao Estado do Rio de Janeiro. 

FONTE: LIMA, William Gomes. & GUEDES-BRUNI. Rejan. R. Myrceugenia (Myrtaceae) ocorrentes 

no Parque Nacional do Itatiaia, Rio de Janeiro. Rodriguésia 55 (85): 73-94. 2004. p. 75. Disponível em 

http://rodriguesia.jbrj.gov.br/FASCICULOS/Rodrig55_85/GOMES.PDF. Acesso em 29 de novembro de 

2011. 

 

Dista da cidade do Rio de Janeiro 165 quilômetros e 258 de São Paulo, bem 

como 440 quilômetros de Belo Horizonte, MG. Situa-se, também, próximo às estâncias 

hidrominerais de Minas Gerais como as cidades de Caxambu, Cambuquira e São 

Lourenço. 

Segundo Barros (2003: 37), o PARNA Itatiaia está localizado em duas áreas: a 

“parte baixa” que corresponde à área sul do parque, onde se localizava o antigo Núcleo 

Colonial de Itatiaia e apresenta vegetação de Mata Atlântica; e a “parte alta”, no 

Planalto, onde estão localizadas as “Prateleiras” e o pico das Agulhas Negras, com 

vegetação predominante de campos de altitude. As serras presentes na região são ainda 

responsáveis por caracterizar um divisor de águas, havendo a existência de duas bacias 

http://rodriguesia.jbrj.gov.br/FASCICULOS/Rodrig55_85/GOMES.PDF
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hídricas em função desta divisão; a bacia do rio Paraíba do Sul ao sul, no Estado do Rio 

de Janeiro e, ao norte, a bacia do rio Picu, em Minas Gerais. 

 

Mapa 02 – Mapa de localização do Parque Nacional do Itatiaia frente às cidades do vale do rio Paraíba do 

Sul. Disponível no endereço eletrônico http://www.amigosdoitatiaia.org.br/. Divulgação. 

 

A importância geológica da região é devida às elevações do planalto do Itatiaia, 

onde o Pico do Itatiaiuçu é o ponto culminante do PARNA com 2.787 m de altitude. 

Despertam interesses também a Serra da Maromba (2.607 m), a Cabeça do Leão (2.408 

m), os Dois Irmãos (2.500 m) e as Prateleiras (2540 m) (Pádua, 1983: 51). A região 

onde se insere o Parque Nacional do Itatiaia é composta pelas seguintes unidades 

morfoestruturais: Serra do Mar, Vale do Paraíba, Planalto Sul de Minas e Serra da 

Mantiqueira (Silva, 2007). 

 

 

 

http://www.amigosdoitatiaia.org.br/
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Como local de geografia acentuada, a região do PARNA Itatiaia dispõe de um 

grande número de cursos d‟água que tem nascente em suas terras. A rede hidrográfica é 

formada especialmente pelos rios Maromba, Flores, Marimbondo, Preto e Aiuruoca 

sendo este último importante tributário do rio Grande que delimita grande parte da 

divisa entre os estados de Minas Gerais e São Paulo (Pádua, 1983: 51). Também são 

outros importantes cursos fluviais nascentes na região do PARNA Itatiaia os rios 

Campo Belo, Alambari e Pirapetinga, tributários do rio Paraíba do Sul.  

Os cursos d‟água são encachoeirados e de singular beleza principalmente na 

vertente sul do maciço, propiciando a formação de outros atrativos naturais como o 

Lago Azul e a Piscina Natural do Maromba e as cachoeiras Poranga, Itaporoni e Véu da 

Noiva. “Dos enormes blocos de rocha que formam o maciço, brotam as nascentes dos 

rios que contribuem para as bacias hidrográficas do rio Paraíba do Sul, no Estado do 

Rio de Janeiro, e do Rio Grande no Estado de Minas Gerais” (Barros, 2003: 37). 

 

 

Imagem 06 – Vale do Rio Paraíba do Sul. Fonte: DEBRET, Jean Baptiste. Voyage pitoresque au Bresil - 

Tome I. Paris, Firman Didot Frères, Imprimeurs de L‟Institut de France, 1834. p. 05. Disponível em 

http://www.brasiliana.usp.br. Acesso em 09 de agosto de 2011. 

 

http://www.brasiliana.usp.br/
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Na região do planalto existem lagos e lagoas permanentes alimentados pelo 

escoamento natural das águas como, por exemplo, a Lagoa Bonita e a Lagoa Dourada 

que podem ficar com a superfície congelada no inverno. Também devido à altitude e ao 

clima, nos meses mais frios pode ocorrer precipitação de neve nas partes mais altas do 

parque. 

Em relação à pluviometria, no PARNA Itatiaia registram-se chuvas intensas, 

principalmente no verão sendo que a “precipitação anual é de cerca de 2.400 milímetros 

no Planalto e 1.700 milímetros na parte inferior do maciço”. Do fim de abril ao início de 

outubro, as chuvas são muito escassas, proporcionando um inverno pobre em 

precipitação. “Segundo observações do posto de meteorologia localizado no Planalto, a 

2.180 metros de altitude, a temperatura média é de 11,4ºC, sendo janeiro o mês mais 

quente com temperatura média de 13,6ºC. Julho é o mês mais frio com média de 8,2ºC e 

uma amplitude anual de 5ºC. Ocorrem, anualmente, 55 dias claros sendo 11 dias em 

julho, 10 dias em agosto e os demais em outros meses” (Barros, 2003: 38 apud 

Drummond, 1997). 

O clima local é classificado como temperado na estação seca. Os efeitos 

climáticos produzidos pela vegetação da região foram estudados em diferentes níveis 

altitudinais do maciço sendo identificadas duas estações para a região: a estação seca e 

fria, no período de junho a agosto, e a chuvosa e quente, nos meses de dezembro a 

fevereiro. A condição muito fria e seca do planalto assim como a alta incidência de 

geadas, é desfavorável ao estabelecimento da vegetação florestal. “Nos cumes, região 

acima de 2.400 metros de altitude, além da estação fria e seca ser ainda mais intensa 

ocorre a constante presença de ventos secos e frios de alta intensidade” (Morin, 2006). 

A área do parque começa a 700 metros de altitude com floresta tropical pluvial 

que alcança até 2.787 metros de altitude, abrangendo zonas transicionais até campos de 
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altitude. De um modo geral, esta característica de vegetação é proporcionada pela 

combinação de clima úmido, relevo e de uma ampla rede hidrográfica. 

Segundo Pádua, a vegetação apresenta uma zonação altitudinal onde a 

diversidade das espécies botânicas é facilmente identificável. “As comunidades 

florestais são ricas em espécies tropicais de lugares altos na faixa que varia de 1.600 a 

2.200 metros de altitude, havendo ocorrência de indivíduos com até 20 metros de altura. 

Dos 2.200 metros para cima, os campos de altitude substituem a mata havendo, 

entretanto, pequenos capões com espécies arbustivas. Nas altitudes de 400 a 600 metros 

ocorre a mata secundária, pois desapareceram da região as magníficas florestas nativas 

do Vale do Paraíba”. Merecem destaque o cedro, os jequitibás, o jacarandá-da-bahia, os 

ipês, as perobas, as canelas, o óleo pardo e a bicuíba, dentre outras espécies de madeira 

de lei. “Atingindo os 2.000 metros a vegetação é campestre, embora apresente capões de 

mata baixa. Na mesma altitude, principalmente no lado voltado para o Atlântico, há 

muita ocorrência do pinheiro-do-paraná” (Pádua, 1983: 53 – 54). 

Barros relata que a flora primitiva da região sofreu grande interferência humana, 

principalmente “durante a época em que existiu na área do PARNA Itatiaia uma colônia 

agrícola durante o período de 1908 a 1918”. Na parte baixa a vegetação original foi 

cortada para a implantação de culturas agrícolas e extração de madeira para a 

construção de dormentes de estrada de ferro. “A parte alta sofreu alterações nos campos 

de altitudes naturais explorados pela pecuária e pelos incêndios criminosos” (2003: 39). 

O PARNA Itatiaia apresenta ainda muitas espécies endêmicas como bromélias, cactos e 

orquídeas, fatores que também são influentes para corroborar a prática da preservação 

ambiental da região. 

A fauna é o grupo mais bem estudado no PARNA. Desde o início do século XX 

foram catalogados, por exemplo, mais de 50 mil espécie de insetos. A existência de um 
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Museu da Flora e Fauna do PARNA Itatiaia auxilia no desenvolvimento de estudos, 

sendo responsável por abrigar grande parte destas coleções que são utilizadas como 

material de referência para pesquisa, sendo por isso de uso restrito. Uma pequena parte 

é utilizada no Centro de Visitantes para o público geral (Barros, 2003: 51). 

Segundo Pádua, a fauna presente no PARNA Itatiaia não é fácil de sintetizar 

pela diversidade das formas encontradas em cada comunidade vegetal. Sobre ela Jorge 

Pádua e Coimbra Filho fizeram a seguinte observação: 

 

“Quase todos os animais que ocorriam originalmente no lugar permanecem 

representados nesta área federal protegida, apensar de certas espécies se encontrarem hoje em 

dia em acentuado processo de depleção populacional, devido à deficiência de espaço ou à 

precariedade de condições ecológicas indispensáveis à sua sobrevivência. Assim, encontram-se 

ameaçados de desaparecimento no lugar, por exemplo, o maior e mais notável primata 

neotropical – o mono -, o sagui, os grandes predadores terrestres como o jaguar, a suçuarana e 

o lobo guará, bem como os grandes gaviões além de outros animais que se acham bastante 

reduzidos. Contudo, por outro lado, numerosas espécies se recuperam bem, e atualmente, suas 

populações se encontram em boas situações” (Pádua, 1983: 53 – 54). 

 

Pádua (1983: 54) cita também as aves, com cerca de 250 espécies podendo ser 

encontrados dentro dos limites do parque. Já entre os mamíferos, além dos primatas 

supracitados, outras espécies de mamíferos são extremamente numerosas havendo 

grande presença de roedores como a paca (Cuniculus paca) e a cotia (Dasyprocta sp); 

de desdentados como o tatu canastra  (Priodontes maximus), o tamanduá 

(Myrmecophaga tridactyla) e a preguiça (Bradypus variegatus) e de felinos predadores 

como a onça (Panthera onca) e a jaguatirica (Leopardus tigrinus).
52

 

 

 

 

 

                                                 
52

 Nomes científicos retirados de PÁDUA, Maria Tereza Jorge. Os Parques Nacionais e Reservas 

Biológicas do Brasil. Brasília: Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal, 1983. p. 151 – 159. 
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3.2 – Histórico da ocupação das terras de Itatiaia 

3.2.1 – As primeiras ocupações: entre gentios e portugueses 

Itatiaia, ou simplesmente "Pedra Cheia de Pontas".
53

 Desta forma, as antigas 

populações indígenas que habitavam e desenvolviam rudimentares práticas de 

agricultura na região de todo o vale do rio Paraíba do Sul denominavam as formações 

rochosas daquela região. 

A etnia Puri, falante da língua Tupi, constituiu-se como o primeiro grupo nativo 

da região que desenvolveu uma sociedade hierarquicamente estabelecida, sendo este 

grupo importante colonizador do vale do rio Paraíba do Sul. Debret (1834: 27) 

descreveu os Puris como sendo “índios selvagens da família dos Tapuias, situados entre 

o mar e a borda setentrional do rio Paraíba” [do Sul].
54

 Ainda segundo este naturalista 

esta denominação teria origem na língua dos índios Coroados significando “os mais 

audazes”, “os mais brigões” (Debret, 1834: 27). 

Já Motta Sobrinho (1978: 15 – 16) descreve-os como “mansos, trabalhadores e 

bons camaradas”. Com a invasão do europeu, eles fugiram para o alto da Serra da 

Mantiqueira, procurando, assim, defender-se dos brancos. A despeito de serem 

nômades, eram considerados à época “saudáveis e civilizados”, ao contrário das tribos 

então consideradas mais bárbara como os botocudos do Leste de Minas Gerais. 

Por todo o Vale do Paraíba, os puris em suas diversas aldeias tiveram contato 

com os homens brancos. Muitos tinham ainda os hábitos de suas culturas, “andavam nus 

                                                 
53

 A formação da palavra „Itatiaia‟ provavelmente é corruptela gerada a partir dos vocábulos da língua 

Tupi ita = pedra e tiããi = ponta, dente, ou seja, „pedra pontuda‟, „pedra cheia de pontas‟ ou ainda „pedra 

cheia de dentes‟. In: FARIA E SILVA. Alda Bernardes. O Parque Nacional de Itatiaia. Disponível em 

http://academiaitatiaiensedehistoria.blogspot.com/2008/10/o-parque-nacional-do-itatiaia-alda.html. 

Acesso em Acesso em 15 de novembro de 2011. 
54

 Importante ressaltar que a denominação „Tapuias‟ era ofertada pelas tribos Tupinambás – aquelas que 

viviam nas matas mais próximas ao litoral – às populações indígenas que habitavam os remotos sertões. 

Para os Tupinambás, os Tapuias eram indivíduos que estavam abaixo de sua sociedade devido à 

inexistência de determinados fatores como uma religião e aspectos hierárquicos definidos. Para mais 

informações sobre as perspectivas entre Tupinambás e Tapuias, ver POMPA. Cristina. Religião como 

tradução: Missionários, Tupi e Tapuias no Brasil colonial. Bauru – SP, EDUCS/ANPOCS. 444p. 

http://academiaitatiaiensedehistoria.blogspot.com/2008/10/o-parque-nacional-do-itatiaia-alda.html
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e pintados com faixas coloridas pelo corpo”. Outros, como um determinado gentio 

observado pelo Príncipe Maximiliano, “andavam à européia” (Wied-Neuwied, 2001: 

33). 

Spix e Martius, em viagem pela região do Vale do Paraíba, mais precisamente na 

vila de Areias, deixaram suas impressões sobre os puris, tendo contato com os mesmos 

em uma “insignificante aldeia”, classificando-os como “de raça pura, restos daquelles 

grandes hordas de outrora, senhores do Valle do Parayba” (Revista do Museu Paulista, 

1929). O processo colonizar português à medida que avançada pelo interior do sertão foi 

afugentando os gentios de seus territórios uma vez que eles evitavam o contato com os 

europeus. 

A partir do século XVI, período em que começam a despontar as primeiras 

bandeiras e entradas que tinham como objetivos a captura dos gentios para serem 

empregados como mão de obra escrava e a busca por potenciais zonas de mineração de 

metais e pedras preciosas, vários foram os exploradores que percorreram a região do 

vale do rio Paraíba do Sul tendo como destino os sertões da Colônia. 
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Imagem 07 – Índios puris, gravura de autor desconhecido. Fonte: WIED-NEUWIED, Príncipe 

Maximiliano de. Viagem ao Brasil. Volume II. Petrópolis: Kapa Editorial, 2001. p. 105. 

 

 

Imagem 08 – Índios puris, gravura de autor desconhecido. Fonte: WIED-NEUWIED, Príncipe 

Maximiliano de. Viagem ao Brasil. Volume II. Petrópolis: Kapa Editorial, 2001. p. 195. 
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A partir do tráfego das entradas e bandeiras, surgiram assentamentos e fazendas 

de alguns que eram menos aventureiros e que tornaram-se lavradores, estabelecendo 

roças de milho, mandioca, feijão e criações de corte, gêneros de primeira necessidade 

que eram vendidos aos tropeiros e viajantes que por aquelas rotas passavam. Mediante a 

opção sedentária, estes estabelecimentos culminariam na criação de pequenos povoados 

e vilas que posteriormente se tornariam grandes cidades como Jacareí, Taubaté e 

Resende. 

Com  a descoberta das jazidas auríferas em Minas Gerais no fim do século XVII, 

a região do Itatiaia tornou-se um ponto de passagem para o interior da colônia. Tudo 

indica que, em 1715, a serra do Itatiaia, incluída na sesmaria dada a Garcia Rodrigues 

Paes Leme, foi ponto de busca de ouro. Segundo alguns registros, “somente em 1744 

uma expedição oriunda de Aiuruoca (MG) chegou à região na busca frustrada de ouro” 

(Parque Nacional do Itatiaia, 2000: 172). 

Convém mencionar que em função do tráfego entre a corte e as minas, de início 

apenas a região à montante do rio Paraíba do Sul foi colonizada sendo que os trechos 

mais à jusante do vale foram colonizados mais tardiamente em função da existência de 

terras vagas, devolutas e que foram sendo distribuídas mediante a concessão de 

sesmarias. 

De modo geral, podemos traçar um quadro sucinto das condições sociais e 

econômicas do Vale do Paraíba: a região só pudera ser colonizada a partir da extinção 

dos elementos indígenas, evidentemente devido à incompatibilidade entre o gentio e os 

portugueses. Podemos supor que essa eliminação não foi instantânea, mas gradativa. Os 

indígenas em geral eram bravios e territorialistas e, apesar de sempre estarem 

belicamente em patamar inferior aos portugueses, exerciam resistência perante os lusos.  
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Com o território limpo e as picadas abertas por entre as matas, as bandeiras e 

entradas tinham agora facilidade em adentrar o território e combater os gentios mais 

além, aprisionando-os e utilizando-os como mão-de-obra escrava. Nos pousos que eram 

feitos entre as viagens, os exploradores aproveitavam para semear a terra com gêneros 

de rápido crescimento como milho, mandioca, cana e feijão para que, na volta, houvesse 

alimentos em demasia capazes de sustentar a tropa. 

Essa intensa movimentação atesta que as trilhas da região eram comumente 

utilizadas e, daí, a atual cidade de Resende, por exemplo, ter surgido a partir de um 

ponto de apoio de tropas de muares. Já em 1744, sob o nome de Campo Alegre, este 

povoado exibia uma capela e, em 1757, devido ao movimento comercial gerado pelo 

tráfico intenso entre Minas Gerais e os portos de Angra dos Reis e Parati, Campo 

Alegre foi elevada à condição de freguesia (Drummond, 1997: 155). Em 24 de julho de 

1799, a freguesia de Campo Alegre foi elevada à condição de vila mediante ordem do 

Conde de Rezende, estando a nova vila situada nas terras do donatário Coronel 

Fernando Dias Paes Leme da Câmara e passando a ser denominada de acordo com o 

sobrenome de seu oficializador: Rezende.
55

 

Não apenas Resende, mas Itatiaia e outras cidades hoje existentes ao longo da 

Rodovia Presidente Dutra, aquela primitiva trilha a que nos referimos, devem sua 

formação a pontos de apoio aos tropeiros que utilizavam estas vias de acesso. Pouco a 

pouco, estes locais foram crescendo e se estruturando em torno dos currais e das 

pequenas e rústicas habitações vindo a culminar, posteriormente, nestas cidades 

contemporâneas. 

                                                 
55

 JORNAL O ASTRO REZENDENSE. 28 de setembro de 1867, Resende – RJ, p. 02 
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A cidade de Itatiaia, por sua vez, é bem mais recente que Resende. Itatiaia só 

alcançaria sua emancipação administrativa desmembrando-se de Resende no ano de 

1990 (Drummond, 1997: 155). 

De modo a dinamizar a pesquisa histórica da região, pode-se encontrar nos 

arquivos civis e nos arquivos paroquiais das cidades mais antigas como Vassouras e 

Areias valiosíssimas informações referentes à estruturação econômica, política e social 

de todo o Vale do Paraíba ao longo de sua história. Outros instrumentos de pesquisa 

também são responsáveis por nos fornecer importantes fontes primárias e secundárias 

da historiografia local. Dentre estas, voltamos nossa atenção a partir de agora para as 

memórias de diversos naturalistas, viajantes e homens de fé que desbravando aqueles 

sertões bravios, deixaram seus relatos como testemunhas de suas andanças. 

 

3.2.2 – O Itatiaia dos naturalistas europeus 

A partir da abertura dos portos às Nações amigas no ano de 1808 como resultado 

da mudança do centro geopolítico dos domínios da Coroa portuguesa, permitiu que 

vários foram os estudiosos que afluíram ao Brasil, muitos patrocinados pelas realezas de 

suas Nações no intuito de aumentar seus conhecimentos e os repertórios de seus 

museus; outros tantos patrocinados pela própria Coroa portuguesa, imbuídos na missão 

de redescobrir o Brasil, foram responsáveis por catalogar as suas possibilidades 

minerais, entender a fauna e a flora e expandir as fronteiras conhecidas frente ao imenso 

território brasileiro. 

Antes do empreendimento de uma viagem, vários eram os relatórios lidos, lá no 

exterior e mesmo aqui. Buscava-se na teoria compreender o que só na prática se 

encontraria. Eram estudados os fundamentos da hidrografia, quais rios seriam 
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navegáveis, quais serras seriam intransponíveis e onde a comitiva encontraria 

suprimentos. 

Além disso, previam-se cartas de indicação, importantes para que o viajante 

fosse aceito nas residências das autoridades de cada vila ou freguesia visitada. Faziam-

se previsões de consumo de alimentos e de armamentos. Compravam-se muares para o 

transporte e bagagens para acondicionar os pertences. 

Dessa forma, vários foram os que percorreram o Brasil e deixaram relatos e 

crônicas de suas viagens. Franceses, americanos, ingleses, alemães e russos escreveram, 

catalogam, pintaram e mais tarde fotografaram, inclusive, produzindo uma visão que 

poucos letrados daqui tinham a capacidade de propor. 

Destes naturalistas que percorreram o Brasil, muitos foram aqueles que tiveram 

a oportunidade de deixar suas pegadas pelas terras do extenso Vale do Paraíba. Dentre 

eles o francês Auguste de Saint-Hilaire que, em 1822, percorreu as trilhas da região 

sendo o primeiro naturalista a realizar a coleta de material botânico e zoológico na 

região. 

Saint-Hilaire sendo o naturalista que mais viajou através do território brasileiro 

percorreu a picada que ligava a Corte à São Paulo. Durante o caminho, teve como 

referência os acidentes geográficos que caracterizam toda a Serra da Mantiqueira à sua 

direita, e a várzea inundável do rio Paraíba, à sua esquerda. Através dos vários 

povoados que passou constatou não apenas os aspectos científicos que mais lhe 

interessavam, mas também as particularidades de cada localidade. Observou como os 

hábitos dos paulistas eram bastante díspares dos hábitos dos mineiros, a quem conhecia 
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bem. Da mesma forma, observou os avanços dos processos de devastação das matas que 

subiam as serras em função da criação de animais e das plantações.
56

 

Outro naturalista que transitou pela região do vale do Paraíba foi o berlinense 

Friedrich Sellow, amigo e aluno de Humboldt que, de 1815 a 1817, acompanhou a 

expedição do Príncipe Maximilian zu Wied-Neuwied, pesquisador que comparado a 

outros não dilatou de modo significativo sua visita ao Brasil e, ainda assim, legou 

importantes apontamentos sobre a região de Itatiaia e da Mantiqueira, destacando-se um 

grande conjunto de iconografias.  

Pouco mais de 40 anos após, mais precisamente em 1872, o francês Auguste 

Glaziou destacava-se no Império por suas qualidades enquanto paisagista, ainda que 

possuindo uma formação em botânica, tendo percorrido as terras de Itatiaia catalogando 

exemplares botânicos. Em 1901, Ernst Hemmendorff e Carlos Moreira, ambos do 

Museu Nacional, visitaram a região desenvolvendo pesquisas botânicas, zoológicas e 

meteorológicas demonstrando a diversidade da região: 

 

“em poucos dias foi-nos possível percorrer quase todas as regiões da vegetação 

brazileira, desde os mangues e a floresta tropical de beira-mar, até os campos alpestres do 

Itatiaya, o ponto mais alto não só do Brazil, como de toda a América do Sul, excluindo os 

Andes” (Hemmendorff & Moreira, 1903: 166). 

 

Ainda no período Imperial, o Conde D‟Eu acompanhado da Princesa Isabel 

também visitaram a região. Em momentos posteriores, os naturalistas Ule (1895) e 

Dusen (1905) fizeram levantamentos, principalmente botânicos, nas paragens de 

Itatiaia, em 1894 e 1902, respectivamente. Outro naturalista que merece destaque é o 

entomologista José Francisco Zikan que organizou coleções com mais de 70.000 insetos 

recolhidos na região, valor considerável que demonstra o vulto de sua pesquisa. Parte de 
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 O diário de viagens de Saint-Hilaire pelo vale do rio Paraíba do Sul pode ser encontrado em SAINT-

HILAIRE, Auguste. Viagens pelas Províncias do Rio de Janeiro e Minas Gerais. Belo Horizonte: Itatiaia, 

1975. 378 p. 
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sua coleção seria responsável pela estruturação de um museu instalado na futura Estação 

Ecológica de Itatiaya construída no final da década de 1920 (Faria e Silva, S/D).  

Um consenso entre estes pesquisadores é que todos tiveram um olhar perceptivo 

para visualizar aquela bela região. Saint-Hilaire ao passar pelo Vale do Paraíba 

filosofou que para se “sentir as belezas da floresta equinocial seria preciso imbuir-se da 

imutabilidade tão velha quanto o tempo” (Saint-Hilaire, 1975: 378). O capelão inglês 

Robert Walsh
57

 também escreveu sobre as matas que subiam as serras do Vale do 

Paraíba nos idos de 1829: 

 

“As estradas, ou, antes, o caminho, serpeava à beira dos vales e despenhadeiros, do 

fundo dos quais se erguiam árvores a alturas extraordinárias; algumas não podendo medir 

menos de 120 metros. Quando atingiam essa altura, muitas delas, só então, começavam a 

estender galhos laterais, formando um pálio sobre as frondes de suas vizinhas” (Marcondes, 

2005: 84). 

 

No entanto, apesar das belezas, o mesmo Saint-Hilaire pode comprovar em 

algumas regiões do Vale do Paraíba uma “vegetação raquítica, sem a majestade das 

grandes matas virgens”, um reflexo do quando já estavam depreciadas as matas da 

região no primeiro quartil do século XIX (Motta Sobrinho, 1978: 12). 

Ainda que sejam em distintas épocas, com diferentes perspectivas da construção 

dos pensamentos científicos, temos certeza que todos encontraram naquelas terras um 

grande depósito de opções a serem pesquisadas.  

 

 

 

 

                                                 
57

 O relato completo do reverendo Walsh no Brasil pode ser encontrado na obra. Notices of Brasil in 1828 
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3.2.3 – O café no Vale do Paraíba 

As plantações de café no Vale do Paraíba, como observamos, é resultado da 

fadiga das terras situadas nas imediações da Corte, anteriormente utilizadas para este 

fim. No Vale do Paraíba, as culturas cafeeiras foram instaladas em um curto espaço de 

tempo. 

De plantas ornamentais de fundo de quintal ou de passeios públicos, o café 

passou a ser cultivado em grande escala caindo no gosto da população brasileira não 

importando sua condição social. Em pouco tempo, o produto foi disseminado pelo 

mundo, forjando nossa economia oitocentista. Em Paris ou Nova York, a bebida era 

sorvido nos cafés, estabelecimentos comerciais cridos justamente para vender o 

produto. 

Para que este motor econômico continuasse girando, uma grande produção de 

café era necessária. Todo este desenrolar do café desde as primeiras sementes 

contrabandeadas até a expansão das lavouras no entorno da cidade do Rio de Janeiro 

fora só o começo da aventura. 

O cenário brasileiro onde o café desponta de forma decisiva é o Vale do Paraíba, 

primeiramente sua vertente fluminense e posteriormente, mas não muito, seu lado 

paulista. Quando da migração das plantações de café para esta região, suas terras 

ociosas apresentavam qualidade com relação ao solo, possuindo ainda algumas matas 

densas praticamente intocadas que foram responsáveis por séculos em gerar uma grossa 

e fértil camada sedimentar. Ademais, o rio Paraíba do Sul fornecia a umidade necessária 

ao ar e ao solo. 

As condições climáticas também eram favoráveis. A topografia acentuava-se 

ligeiramente, gerando microclimas que possibilitavam o cultivo do café e, ao mesmo 

tempo, de outros gêneros alimentícios de primeira necessidade. 
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Em poucas horas de viagem, partia-se do litoral e chegava-se às primeiras 

elevações da serra da Mantiqueira, que divide o Rio de Janeiro de Minas Gerais. Essa 

curta distância favorecia o transporte pelos rios navegáveis da região ou mesmo através 

das tropas de muares. Depois do nordeste açucareiro e das minas auríferas, o Vale do 

Paraíba tornara-se pólo condensador da sociedade cafeeira, sendo responsável por gerar 

pelas décadas seguintes grande parte do PIB nacional. 

Todo esse input econômico foi responsável por colocar o Vale do Paraíba como 

a região mais desenvolvida do país; aquela que concentrava as maiores fazendas e 

também as mais consideráveis riquezas individuais. Foi uma época de intensa produção 

e de prosperidade. 

De um modo geral, a partir da primeira metade do século XIX começaram a se 

intensificar as plantações de café no vale, tendo a cidade de Resende na vanguarda deste 

desenvolvimento regional.  

Tendo sofrido um pequeno atraso quanto à inserção do café como cultura 

geradora de dividendos, o Vale do Paraíba só conheceria o café na metade do século 

XIX. As plantações foram primeiramente instaladas nas proximidades das vilas e 

povoados detentores de pequenos centros comerciais onde poderiam ser vendidos ou 

extraídos para outros locais. 

Nesta região, distante dos grandes centros urbanos, abundavam no Vale do 

Paraíba terras virgens compostas de densas matas que, aos olhos dos fazendeiros, após 

limpas poderiam abrigar vastas plantações de café. Sendo também o café uma cultura 

bastante delicada, necessitava de um clima que não fosse demasiadamente quente no 

verão e frio ao extremo no inverno. Nas bordas do rio Paraíba do Sul o café encontraria 

um local ideal para sua proliferação. 
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Martins (2008: 47) fala que “as primeiras mudas de café aportaram na região de 

Resende”, então denominada Campo Alegre, pelas mãos do “padre Couto”. 

Anteriormente, predominavam na região pequenos engenhos que se dedicavam à 

produção de parcas culturas de cana-de-açúcar que eram convertidos em açúcar ou em 

cachaça. 

Com a difusão do café e a crescente demanda do produto pelos mercados 

internacionais, políticas públicas e fiscais foram implementadas para incrementar a 

produção de café e introduzir sua produção nas regiões que ainda não as produziam. E 

estas políticas obtiveram rápidos resultados: entre 1850 e 1900, o Vale do Paraíba foi a 

zona de maior produção cafeeira do mundo. No decorrer deste período o pouco que 

restava da floresta virgem no alto dos morros foi sendo substituído “por uma série de 

núcleos de colonização que se espalharam ao longo do Vale, cobrindo-o de grandes 

fazendas de café, com o auxílio de braços escravo” (Stein, S/D: IX). 

Saint-Hilaire, em viagem pelas Províncias de Minas Gerais, São Paulo e Rio de 

Janeiro no ano de 1822, não deixou de notar o quanto as plantações de café do Vale do 

Paraíba estavam avançadas:  

 

“Quanto mais me aproximo da Capitania do Rio de Janeiro mais consideráveis se 

tornam as plantações. Várias existem também muito importantes, perto da Vila de Resende. 

Proprietários desta redondeza possuem 40, 60, 80 e até 100 mil pés de café. Pelo preço do 

gênero devem estes fazendeiros ganhar somas enormes” (Saint-Hilaire, 2002: 19). 

 

Atentando-nos à região que nos interessa, podemos encontrar nas proximidades 

do atual município de Itatiaia uma expressiva parcela de produção do café brasileiro no 

período oitocentista. Dentre as fazendas que mais se destacaram elencamos a Fazenda 

Cachoeira mais tarde denominada Fazenda Itatiaia, de propriedade do fazendeiro 

Manoel da Rocha Leão. Esta propriedade “possuía cerca de 1.000 alqueires 

geométricos”, ou seja, mais de 4.800 hectares tendo sido uma das maiores produtoras de 
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café de todo o vale do rio Paraíba do Sul. Constam ainda em registros memorialísticos 

que a fazenda de Manoel da Rocha Leão era cortada por “7 milhas de vias férreas 

particulares que a conectavam com a ferrovia Rio – São Paulo”, de modo a escoar sua 

produção (Faria e Silva, S/D). 

Outro grande tronco familiar que dominou com seus cafezais as baixadas e as 

encostas do Vale do Paraíba foi a família Breves. Joaquim Souza Breves destacou-se 

como um dos grandes cafeicultores da região. Seu irmão, José Souza Breves, também 

possuía grande número de propriedades rurais. Ambos obtiveram títulos nobiliárquicos; 

comendadores, além de terem ocupados cargos políticos nas cidades de Barra do Pirahy, 

São João do Príncipe e na própria Corte. Lourenço (2010: 46 – 47) elencou no 

Inventário de Joaquim de Souza Breves, no ano de 1891, 29 fazendas. Apenas em uma 

de suas fazendas, a Pinheiros, constavam 385 escravos (Lourenço, 2010: 46 – 47) sendo 

que, entre os anos 1837 e 1852, 4388 escravos desembarcaram nas propriedades da 

família Breves (Lourenço, 2010: 133). Os números por si só dispensam maiores 

comentários acerca da vultuosidade dos aspectos relacionados à cafeicultura em seu 

auge no Vale do Paraíba. 

Do ponto de vista social, estas grandes propriedades cafeicultoras foram 

responsáveis ainda por gerar uma intrincada rede de elites que frequentemente possuíam 

estreitos laços políticos com a família imperial. Barões, marqueses e condes do café, 

dentre outros títulos nobiliárquicos, eram facilmente obtidos mediante apreciáveis 

aportes à Coroa Imperial.  

A grande fazenda produtora de café apresentava-se como o grande sentido de 

viver do fazendeiro. Esporadicamente, este poderia visitar a capital do Império a título 

de passeio, acompanhado da família. No entanto, o controle da cultura cafeeira 
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demandava sua atenção fazendo com que ficasse a maior parte do tempo recluso em 

suas terras. 

Sob seu julgo, todos na fazenda. As legislações vigentes comumente eram 

barradas nas porteiras tendo o fazendeiro então total controle, podendo exercer sua 

vontade sobre tudo e sobre todos, inclusive sobre a própria mulher e filhos. As leis do 

país dentro da fazenda eram praticamente ignoradas e o que vigorava era a vontade 

única e exclusiva de seu proprietário.  

Até a crise do café no Vale (décadas de 1870 e 1880), as fazendas produziam 

grande parte dos alimentos de que precisavam. A cachaça, o açúcar, a farinha de 

mandioca e de milho, arroz e feijão, eram cultivados e produzidos na fazenda pelos 

escravos. Do Rio de Janeiro vinham apenas aqueles produtos complementares como 

vinho importado e sal. A vida nas fazendas era voltada, neste aspecto, sobre si mesma. 

Quando do auge da produção a demanda de terras era tamanha que as pequenas 

propriedades nas proximidades das grandes eram facilmente absorvidas pelas últimas, 

sendo arrendadas ou mesmo adquiridas por um grande produtor. Da sede da fazenda, 

este administrava suas terras, mesmo que fossem descontínuas, em outros locais. 

De início, quando das primeiras grandes produções, o transporte e a 

comercialização do café no Vale do Paraíba fizeram-se, antes das estradas de ferro pelas 

tropas de muares, enviadas pelos fazendeiros várias vezes ao ano. A tropa ia até a 

localidade mais próxima “onde as sacas de café eram enfeixadas em sacos de couro e 

depositadas em armazéns de comissionários e correspondentes que as vendiam aos 

exportadores da cidade do Rio de Janeiro” (Lapa, 1986: 26). Em São Paulo, também 

antes do advento das estradas de ferro, as tropas que transportavam café chegavam a ter 

200 ou 300 mulas cada. Em 1858, “o tráfego de mulas entre São Paulo e Santos 
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registrava 200 mil animais por ano” (Lapa, 1986: 91). A partir da década de 1860 as 

tropas de mulas seriam aposentadas em detrimento dos trens de ferro (Lapa, 1986: 92). 

De rincão ermo e desconhecido, o Vale do Paraíba em poucas décadas foi pelo 

cultivo do café incorporado rapidamente ao Brasil moderno. O Vale do Paraíba moldou 

a economia imperial, tornando-se o sustentáculo de todo o Império do Brasil. Estava 

presente nas maiores e mais extensas fazendas particulares do país e à ele estavam 

vinculados a maior parte dos barões, condes e viscondes, todos com poderes quase que 

ilimitados e influenciando os rumos da economia e da política nacional. 

 

3.2.4 – Da derrocada do café aos núcleos coloniais 

Na história brasileira e, quiçá, mundial, todos os setores econômicos que 

alcançam rapidamente a prosperidade estiveram fadados a sofrer uma decadência tão 

súbita quanto sua ascensão. No Brasil, percebemos essa trajetória com o pau-brasil, com 

a cana de açúcar e também com o café.  

Em função da lavoura cafeeira, os terrenos acidentados do Vale do Paraíba 

foram supridos de suas matas. Fertilizado naturalmente por séculos, o solo recém arado 

era rapidamente carregado pelas chuvas e pela erosão expondo as raízes e prejudicando 

as plantas. Os grandes fazendeiros novamente fizeram todos os procedimentos de forma 

indevida: desmataram outros trechos de florestas e exauriram o solo. Do farto período 

de produção veio a decadência na forma de escasseamento do solo e migração do 

produto; as lavouras quase improdutivas foram abandonadas e a população migrou. 

A própria metodologia de plantio do café, em colunas morro acima, poderia 

favorecer o escoamento morro abaixo das águas, por entre os renques de café, 

carregando consigo as camadas superficiais do solo e muitas vezes podendo até derrubar 

as plantas. Somava-se ainda a esta possibilidade outros malefícios como “as ervas-de-
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passarinho e insetos invasores como grilos, gafanhotos e a formiga saúva que chegava a 

acomodar-se sob cafezais inteiros” (Stein, S/D, 261). Além do mais, os vícios da 

metodologia predativa do cultivo do café não foram combatidos ao longo dos anos, pelo 

contrário, a sistemática passava de pai para filho, cada vez mais absorvendo tudo que o 

solo poderia oferecer. 

Para além dos fatores ambientais, fatores de cunho político e social, também 

foram responsáveis por contribuir para a complexidade do processo de decadência do 

Vale cafeeiro. Reunidos, tais fatores em poucos anos foram responsáveis pela 

estagnação da cafeicultura. 

Já em 1850, outro fator de cunho político seria decisivo para a deflagração de 

uma grande crise na produção cafeeira nacional incluindo, obviamente, o Vale do 

Paraíba. O fim do tráfico dos escravos da África para o Brasil fez com que, em curto 

prazo, o preço dos escravos aptos a trabalharem nas lavouras crescesse rapidamente, 

impedindo inclusive o crescimento da área cultivada. No médio prazo, o fim do tráfico 

negreiro foi responsável pelo abandono de parte das lavouras pois eram insuficientes os 

braços existentes para a manutenção dos cafezais. 

Enquanto isso, em outras regiões do país, políticas imigratórias eram utilizadas 

para dar solução à dificuldade em se encontrar mão-de-obra especializada para o manejo 

da terra. São de comum conhecimento as políticas de migração estabelecidas em outras 

regiões do pais sendo a região Sul seu principal cenário, colonizado por italianos, 

alemães, poloneses e ucranianos. Em São Paulo, os italianos e japoneses foram 

preponderantes. Já no Espírito Santo italianos, alemães e suíços predominaram.
58

 No 

Vale do Paraíba a prática da inserção de imigrantes não foi implementada em grande 
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escala, só vindo a conhecer suas primeiras políticas de incentivo à imigração já no início 

do século XX.  

O café, devido à intensa cultura na região, não mais gerava apreciáveis lucros; o 

grande fluxo de mão-de-obra imigrante contratada pelos cafeicultores paulistas, ao 

contrário da escrava, deveria ser assalariada e o transporte para as grandes cidades 

exportadoras gerava um ônus que, somados, contribuíram para a decadência da cultura 

do café na região. 

Essa redução na produção cafeeira no Vale do Paraíba pode ser percebida nos 

diversos anúncios de fazendas da região: O Dr. Francisco Gomes dos Santos coloou a 

venda em 1867 “duas fazendas de cultura de café no distrito de Campo Bello, com 174 

escravos as duas”.  Na mesma edição, Joaquim Gomes Coimbra colocava à “venda um 

sítio com 7 alqueires com mattas virgens e boas madeiras e nove mil pés de café”
59

 e 

ainda temos o anúncio de José Luiz de Faria Guimarães, vendendo “um sítio de 

cincoenta e tantos alqueires de terras, com vinte e tantos em matta virgem e vinte mil 

pés de café entre novos e velhos”.
60

 

Ainda que os negócios estivessem sendo desfeitos ao poucos, a cultura do café e 

todo o universo que girava ao seu redor ainda sobrevivia modernizando-se a cada dia 

podendo também ser apreciada nos anúncios dos diversos jornais do Vale: A firma 

Loreti, Lima & Costa oferecia o “transporte de café a partir de Ariró até o porto do Rio 

de Janeiro, no vapor Paquete de Ariró”.
61

 Já Manoel Rodrigues Alves Vianna, de Barra 

do Pirahy, oferecia “engenhos despolpadores de café” que produziam “em uma hora 

uma arroba de café processado”.
62
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Nos arredores de 1880 a produção cafeeira decaiu rapidamente na região, e, no 

fim do século, as zonas de mata virgem ao Norte e a Oeste da cidade de São Paulo 

ultrapassaram muito, em produção, as terras esgotadas do Vale do Paraíba (Stein, S/D, 

IX). 

Já no final do século XIX, com a abolição da escravatura, muitas das grandes 

fazendas cafeeiras que eram responsáveis por movimentar grande quinhão da economia 

regional foram vendidas. Suas plantações; abandonadas. Em muitos locais, a mata 

nativa não tardou a reaver suas porções de terra vindo a eliminar naturalmente o café. 

Em outras terras, as plantações foram suprimidas por pastos para um novo setor da 

economia, a criação de gado. A presença das pastagens era tida como um retrocesso: “os 

grandes latifúndios que foram transformados em imensas pastagens, vieram trazer esse 

grande regresso que vamos presenciando na vida do município”.
63

 

Após o abandono das lavouras e a consequente desvalorização das terras, 

diversos setores econômicos foram empreendidos em todo o Vale, todos obviamente de 

menor envergadura que o café de outrora como as plantações de anil. Novamente foram 

reestruturados alguns engenhos de açúcar, além de intensificadas as criações de gado. 

No ano de 1908, uma grande porção de terras foi adquirida pela Fazenda Federal 

responsável por criar dois núcleos coloniais: um no vale do rio Campo Belo, 

denominado Itatiaia; e outro no vale do rio Preto, denominado Visconde de Mauá. 

Contudo, devido à alta declividade do local e ao fato das terras estarem esgotadas pelo 

longo tempo de cultivo do café, estes investimentos não tiveram resultados positivos 

sendo as terras repassadas para o Ministério da Agricultura (Santos & Zikan, 2000: 22). 

Apesar do conceito de núcleo colonizador ser implementado nesta região no início do 

século XX, André Rebouças ainda na segunda metade do século anterior chegou a 
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sugerir ao Visconde do Rio Branco a instalação no Vale do Paraíba de uma “Fazenda 

Normal”, onde “migrantes europeus seriam instalados com libertos e alforriados” tendo 

defendido ainda “núcleos de colonização no Alto Paraíba, no Alto Paraná e no Vale do 

Jequitinhonha” (Jucá, 2001: 07). 

Santos e Zikan (2000: 22) destacam, além destes núcleos, outras tentativas de 

colonização da região como por um grupo de finlandeses que teriam se estabelecido nas 

partes mais altas da serra de Itatiaia, contudo, também não obtendo êxito neste 

investimento. 

No mês de janeiro de 1909, o jornal O Lábaro relatou a chegada de mais famílias 

responsáveis por colonizar os diversos núcleos da região contrastando com a evasão de 

famílias que deixavam o núcleo: “Chegaram mais famílias para a formação dos diversos 

núcleos coloniais aqui installados. Entretanto, muitas já são as famílias que tem 

abandonado o Núcleo Visconde de Mauá”.
64

 Em fevereiro do mesmo ano novamente o 

jornal O Lábaro dava informações sobre a chegada de “15 novas famílias de imigrantes 

para estabelecer colônias no Núcleo Visconde de Mauá”.
65

 

O abandono das terras oferecidas aos estrangeiros era discussão corrente tanto 

entre os imigrantes quanto entre as autoridades. Em um artigo assinado por Amadeu 

Guimarães escrevendo para o Jornal O Lábaro, afirmava ter lido no carioca A Imprensa 

“um artigo chamando a atenção do Governo Federal para os núcleos Visconde de Mauá 

e Itatiaya por que um dos colonos, vindo da Suissa e transportado pelo paquete Cap. 

Verde, em dezembro de 1908, para o nosso paiz, declarára a seu cônsul serem as terras, 

de que se compõem os referidos núcleos, imprestáveis por completo”.
66

 

Já no ano de 1910, a imprensa dava notícias da suspensão das atividades dos 

núcleos Visconde de Mauá e Itatiaya. Com o fim das práticas agrícolas nestes núcleos, 
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os colonos foram dispersos e apenas as atividades desenvolvidas mediante contratos de 

empreitada foram mantidas até suas finalizações. Com a desocupação, os terrenos foram 

loteados e entregues, desta vez, a nacionais
67

 devendo ser escolhidos apenas aqueles 

indivíduos de reconhecida aptidão para os trabalhos agrícolas.
68

 

O mesmo artigo, no entanto, deixa transparecer que todo esse processo de 

ocupação e desocupação talvez tenha em fatores políticos seus maiores incentivadores: 

 

“Como reultado da visita do Sr. Ministro da Agricultura aos núcleos, foi esta [a 

extinção dos núcleos] a deliberação tomada por S. Ex. que não levou a cabo porque a isso se 

opoz o Sr Oliveira Botelho [candidato à Presidência do Estado do Rio de Janeiro que fora eleito 

vindo a exercer o cargo entre 1911 e 1914], que havia transformado aquelles estabelecimentos 

em núcleos eleitoraes, afim de se garantir com uma grande votação no pleito de 10 de julho”.
69

 

 

Além da presença de finlandeses e suíços, indivíduos de nacionalidade francesa 

também estavam presentes compondo as famílias dos núcleos agrícolas.
70

 

Tendo o Núcleo Mauá não alcançado o desenvolvimento previsto, suas terras 

foram transferidas no ano de 1914 para o Jardim Botânico do Rio de Janeiro - JBRJ 

para que servissem de território de pesquisa de exemplares botânicos e zoológicos. 

Neste mesmo ano seria criada a Reserva Florestal de Itatiaya enquanto instrumento para 

preservar as poucas matas de altitude que ainda restavam na região.   

Em 31 de maio de 1916, mediante o Decreto n° 12.083, o governo novamente 

interveio emancipando parte do antigo Núcleo Colonial Itatiaya e concedendo-lhe 

autonomia. A partir desse momento foram permitidas as vendas dos lotes coloniais a 

qualquer pessoa interessada na sua compra. Uma questão importante a ser analisada é 

que com essa autonomia, partes das terras mantinham-se preservadas sob o resguardo 

do JBRJ enquanto outros trechos ficaram de posse de particulares que as 
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comercializavam a seu bel-prazer, o que perdurou até o ano de 1982 quando estas terras 

foram desapropriadas e incorporadas ao Parque Nacional do Itatiaia em um processo de 

expansão da unidade, como veremos mais à frente. 

 

3.3 – A criação do Parque Nacional do Itatiaia 

No ano de 1927, as terras da Reserva Florestal de Itatiaya, como já 

mencionamos, passaram à categoria de Estação Biológica de Itatiaya, ainda sob 

administração do JBRJ. Enquanto instituição precursora do futuro Parque Nacional de 

Itatiaya, o JBRJ dá início ao processo de estruturação da Estação para receber de forma 

mais cômoda seus pesquisadores e visitantes aproveitando um abrigo construído no ano 

anterior e construindo outros em função “de uma demanda de lazer nos centros urbanos, 

em especial no Rio de Janeiro e em São Paulo” (Parque Nacional do Itatiaia, 2000: 97).  

Com a adequação das instalações à visitação pública, a região torna-se ainda 

mais freqüentada por pesquisadores passando a oferecer uma maior possibilidade de 

opções para estudos apesar das demandas existentes e que foram percebidas inclusive 

pelo então Presidente Getúlio Vargas que esteve presente em visita oficial no local no 

ano de 1931, sendo este evento considerado pelo Diretor do Jardim Botânico do Rio de 

Janeiro, Dr. Achilles Lisboa, como um “decisivo impulso para a sua incrementação” 

apesar de nada ter mudado após este significativo evento.
71

 

O primeiro vislumbre na criação de uma reserva ambiental constituída resulta do 

Decreto nº. 23.793/1934, responsável por aprovar um inédito Código Florestal. Este 

Decreto afirmava “que os parques nacionais, estaduais ou municipais constituem 
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monumentos públicos que perpetuam a composição florística primitiva” e que, por estas 

qualidades, assim merecem ser designados.
72

 

Tinha como propósito, além de exercer a preservação ambiental, atuar na 

“introdução e práticas de manejo de „sistemas agroflorestais‟, visando a reincorporação 

de áreas degradadas ao sistema de produção agrícola; a capacitação de 200 produtores 

em técnicas de enxertia, produção de mudas e hortaliças; montagem de duas unidades 

de beneficiamento de produtos agroflorestais e a realização de campanhas ambientais” 

(Programa Nacional do Meio Ambiente, 1997: 78). Mais do que exercer a preservação 

ambiental, o desenvolvimento e divulgação de novas técnicas agrícolas, Drummond 

(1997: 163) afirma que a criação do referido parque “enfatizava mais as suas finalidades 

„científicas‟ do que „recreativas‟” apesar de aparentemente ter sido levado em conta o 

fato do mesmo estar localizado entre “as populosas cidades do Rio de Janeiro, São 

Paulo e Belo Horizonte”. 

De fato, a própria imprensa de Campo Bello demonstrava a necessidade e 

incentivava a presença de um maior número de “veranistas” capazes de dinamizar a 

economia local: 

 

“O futuro Parque Nacional de Itatiaya com seus recantos formosos, já está 

regorgitando de veranistas; cada ano que passa mais se avoluma onda de gente que vem haurir 

dos nossos ares o novo alento às luctas pela vida na Capital da República”.
73

 

 

No momento da criação do Parque Nacional do Itatiaia, a sede do mesmo estava 

localizada em Campo Bello, então distrito de Resende. No entanto, apenas em 1988 

seria criado o município de Itatiaia, desmembrado do município de Resende. 

A criação do parque surtiu efeitos na mídia local e sua inauguração foi um fato 

marcante na sociedade local. Saindo do Rio de Janeiro, o então Presidente da República 
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Getulio Dornelles Vargas dirigiu-se à Resende “sendo recebido por uma comitiva e 

pelas entusiasmáticas manifestações do povo”. A recepção foi “seguida de um banquete 

e por discursos do Presidente do Estado do Rio de Janeiro e de deputados que 

posteriormente seguiram para Campo Bello para conhecer as instalações, realizar uma 

visita no museu que fora criado nas dependências da antiga Estação Ecológica e cortar 

as fitas realizando, assim, sua inauguração”.
74

 

A mesma reportagem do jornal O Campobellense aproveitou o momento para 

demonstrar o que parece um hábito: a organização, em última hora, da estrutura da 

cidade para a recepção de autoridades: “Devido à ida de Getúlio Vargas à Campo Bello, 

a prefeitura providenciou várias providências que deviam normalmente serem tomadas 

como capinação, reparos de estradas e nivelamento de ruas”.
75

 A desorganização 

urbanística e as possibilidades que o parque nacional poderia oferecer chegaram a 

suscitar no momento a possibilidade de emancipação:  

 

 “Pelo Comandante Amaral Peixoto,
76

 poderia ser transformado esse distrito em 

prefeitura e dotá-la dos melhoramentos a que tem direito como zona privilegiada: ruas 

conservadas, calçadas e esgotos e tudo mais que é preciso à uma estância de veraneio. Com 

esses melhoramentos, o movimento seria maior ainda com proveito para o próprio Estado”.
77

 

 

A criação do primeiro parque nacional brasileiro também repercutiu na mídia da 

então capital da República. Sua concepção segundo o periódico A Batalha era uma ação 

de “defesa e [de] conservação da flora e da fauna nacionaes e ao mesmo tempo, a 

creação de um centro de interesse turístico”.
78

 Já o Correio da Manhã afirmava que o 
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novo parque tinha fins “essencialmente científicos” contrapondo aos parques nacionais 

estrangeiros que possuíam mais finalidades “turísticas do que scientíficas”.
79

 

 

Figura 09 – Planta do novo Parque Nacional do Itatiaya publicada no jornal carioca Correio da Manhã. 

Fonte: JORNAL CORREIO DA MANHÃ. 16 de junho de 1937, Rio de Janeiro – RJ, p. 03. 

 

 

Através do próprio Decreto de criação do parque (Decreto nº 1.713 de 14 de 

junho de 1937) podemos perceber o quanto esta nova metodologia de proteção 

ambiental apresentava-se incipiente e desprovida, tanto de iniciativa quanto de recursos. 
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De início, o quadro de funcionários do parque foi organizado com servidores do 

Jardim Botânico do Rio de Janeiro e outros funcionários contratados de acordo com os 

recursos orçamentários daquela instituição. O plano a ser elaborado para o 

funcionamento do parque deveria ser constituído por uma comissão subordinada ao 

Ministro da Agricultura, composta de membros de diversos serviços, dentre eles o 

diretor de Serviços Culturais e do próprio Superintendente do Jardim Botânico do Rio 

de Janeiro. 

Pode-se dizer que a questão ambiental referente à formulação de parques 

nacionais estava começando a adquirir escopo. Menções como “perpetuamente 

conservada no seu aspecto primitivo” se faziam presentes em sua regulamentação, além 

do fato da região continuar atendendo “às necessidades de ordem científica decorrentes 

das circunstâncias”. Para tanto, toda a área a ser definida como pertencente ao parque 

nacional seria acrescida ainda de pequenos lotes de terras que foram outrora alienados a 

particulares e que deveriam voltar ao domínio do Estado de modo que não houvesse 

prejuízo ao objetivo de preservação.
80

 

Outras providências a serem tomadas visavam aproveitar as benfeitorias 

presentes nas terras que compunham o novo parque nacional, resultando em uma 

“grande economia para os cofres da União e mais vantagens para as realizações 

científicas e turísticas a serem encetadas”.
81

  

Não apenas as necessidades científicas seriam supridas quando necessário a 

partir da disponibilidade das terras para pesquisa. O Decreto de criação previa ainda 

                                                 
80

 BRASIL. Decreto nº. 1.713 de 14 de junho de 1937. Cria o Parque Nacional do Itatiaia. Disponível 

em http://www.icmbio.gov.br/portal/images/stories/imgs-unidades-coservacao/itatiaia.pdf. Acesso em 13 

de novembro de 2011. 
81

 Ídem. 

http://www.icmbio.gov.br/portal/images/stories/imgs-unidades-coservacao/itatiaia.pdf


 115 

atender as “demandas de ordem turística, que se apresentam, em condições de fazer do 

Parque um centro de atração para viajantes, assim nacionais como estrangeiros”.
82

 

Lino (2008: 36) considera que os parques eram inicialmente 

 

 “planejados como „ilhas naturais‟, sem ocupação humana, de propriedade 

governamental, com prioridade para a preservação de paisagens excepcionais, ecossistemas 

primitivos e algumas espécies ameaçadas. Seu uso seria voltado, em graus variados, para a 

pesquisa científica, a recreação e turismo para fins educacionais”. 

 

No Parque Nacional do Itatiaia, podemos perceber a presença de todos estes 

itens: a região apresentava vastos territórios de Mata Atlântica preservados que 

compunham um dos últimos fragmentos íntegros deste bioma; a zoologia da região é 

diversa, ainda que este aspecto não tenha sido relevante para o estabelecimento da 

reserva ambiental; o turismo contemplativo era o mais vigente em função da bela e 

acentuada topografia e, por fim, o fato da região também ser outrora bastante procurada 

por pessoas com problemas respiratórios, em função de sua atmosfera considerada 

favorável. 

Apesar de sua criação remeter ao ano de 1937, a administração do parque foi por 

demais vagarosa em exercer o controle sobre a região. Seu sistema administrativo só 

seria elaborado e desvinculado do Jardim Botânico do Rio de Janeiro a partir da criação 

de um conselho denominado “Comissão do Parque Nacional do Itatiaya”, criada no 

âmbito do Ministério da Agricultura, pelo Decreto-lei Nº. 337 de 16 de março de 1938, 

sendo o maior desafio desta primeira administração a posse do território frente a dois 

núcleos coloniais rurais ainda vigentes na época. Somente no ano de 1942, através do 

Decreto-lei nº. 4.084, a Comissão do Parque Nacional do Itatiaya foi extinta sendo a 

administração do mesmo passado à nova Seção de Parques Nacionais, órgão do Serviço 

Florestal Federal (Drummond, 1997: 164). 
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De acordo com o Decreto de criação, as instalações herdadas da antiga Estação 

Biológica de Itatiaya seriam o embrião do novo parque. As terras devolutas situadas no 

entorno do parque seriam ainda reservadas para a construção das futuras instalações de 

apoio ao parque como hotéis e pousadas capazes de oferecer o conforto necessário para 

a recepção de um maior aporte de turistas e cientistas.
83

 

Pelas experiências que nos remetem a maioria das instituições mantenedoras de 

instituições científicas, ambientais e similares no Brasil, podemos arquitetar o quanto 

pendências administrativas foram causas de empecilhos para a efetivação de uma 

política de manutenção do novo parque. Se levarmos em conta que dois anos após a 

criação de Itatiaia, em 1939, dois outros Parques Nacionais seriam criados, um na Serra 

dos Órgãos, interior do Estado do Rio de Janeiro; e outro nas Cataratas do rio Iguaçu, 

no Oeste do Estado do Paraná, podemos idealizar sem dificuldades o quanto problemas 

em vez de serem sanados poderiam facilmente serem multiplicados, comprometendo 

todos os planos e intenções existentes desde meados do século XIX. 

A latência para a criação de novos Parques Nacionais duraria pouco mais de 20 

anos. Apenas em 1959, outro Parque Nacional seria criado; o do Araguaia. 

 

3.3.1 – Parque Nacional do Itatiaia: de sua fundação aos nossos dias 

A construção deste subcapítulo tem por intenção expandir o conhecimento 

histórico sobre a evolução desta reserva ambiental brasileira. Para tanto, várias opções 

poderiam ser esperadas partindo de uma simples análise histórica ou a elaboração de um 

relatório descritivo versando sobre os impactos causados por seus visitantes.  

O desenvolvimento desta última possibilidade, em particular, não foi acatado em 

função de estudos similares já terem sido desenvolvidos com destacada eficácia como, 
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por exemplo, o relatório “O Parque Nacional do Itatiaia” publicado pela Fundação 

Brasileira para o Desenvolvimento Sustentável
84

 e a dissertação de mestrado de Maria 

Isabel Barros intitulada “Caracterização da visitação, dos visitantes e dos impactos 

ecológicos e recreativos no planalto do Parque Nacional do Itatiaia”.
85

 

O relatório “O Parque Nacional do Itatiaia” publicado no ano de 2000 

caracteriza-se como um trabalho interdisciplinar de cunho avaliativo à luz da 

caracterização ambiental da UC em questão. O estudo através de seus nove artigos 

identificou, mapeou e calculou a capacidade de suporte das atividades desenvolvidas no 

parque como o acesso e a frequência de visitantes nas trilhas e os impactos causados 

pelo excesso de dejetos deixados pelos visitantes, propondo ainda um plano de manejo 

para o uso do parque pelo público externo. 

Já Maria Isabel Amando de Barros através de sua dissertação defendida no ano 

de 2003 buscou identificar o perfil dos visitantes do Parque Nacional do Itatiaia 

apresentando uma “descrição acurada da atual situação do sistema de trilhas e áreas de 

acampamento”, principalmente na parte alta do parque. A autora chegou à conclusão 

que o número de visitantes vem aumentando nos últimos anos “demonstrando uma 

demanda por atividades ligadas a caminhadas, ascensão de picos, escalada e 

acampamento” sendo que 84% das pessoas que visitam a unidade concentram suas 

atividades na parte alta do parque (o Pico das Agulhas Negras, o Pico das Prateleiras e o 

Abrigo Rebouças) “aumentando a concorrência de impactos ecológicos e recreativos 

nesses locais” (Barros, 2003: 99).  
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Em seu estudo, também concluiu que o nível educacional dos visitantes reflete o 

conhecimento que os mesmos possuem sobre as atividades de preservação ambiental, 

mencionando o fato de que 72% dos visitantes possuem ensino superior completo. 

Constatou ainda que apesar dos impactos ao longo das trilhas terem aumentado nos 

últimos anos em função da maior presença de visitantes, houve uma redução a partir de 

2002 nas áreas do interior do parque quando foram proibidas as atividades de 

acampamento, reflexo de um grande incêndio que acometeu o parque no ano anterior 

(Barros, 2003: 100).  

No final da década de 1930 e início da década posterior, poucas foram as ações 

realizadas pelo Estado para que o Parque Nacional do Itatiaia estivesse devidamente 

salvaguardado. Apenas a publicação de um Decreto responsável por delimitar 

geograficamente a localização de um parque nacional não seria capaz de fazê-lo 

funcionar corretamente e resguardando-o dos avanços dos proprietários de terras 

adjacentes acostumados com a situação de exploração desenvolvida ali ao longo dos 

últimos séculos. 

O esforço para a promoção do novo parque compreendia medidas de difusão de 

sua existência que sempre ressaltavam as belezas da região e suas benfeitorias.
86

 

Constantemente a região do parque era classificada como sendo um local aprazível onde 

os lagartixas poderiam entrar em contato com a natureza sem que abrissem mão de uma 

infraestrutura básica de recepção turística.
87

 O reflexo de sua criação alcançou os 

Estados Unidos, onde o jornal La Prensa de Santo Antônio, Texas, publicado em 

espanhol, fez referências ao “desenvolvimento econômico e turístico do Brasil” e à 
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“organização do Parque Nacional do Itatiaya” responsável por “constituir notável 

elemento de attração turística para a região das Agulhas Negras”.
88

 

De modo a dar prosseguimento ao desenvolvimento das atividades do parque, no 

ano de 1939 foi assinado pelo Presidente Vargas um ato nomeando a Commisão 

Technica do Parque Nacional do Itatiaya; composta pelo diretor do Serviço Florestal, 

Francisco de Assis Iglezias; pelo diretor do Departamento Nacional de Propaganda, 

Lourival Fontes e pelo Diretor do Departamento de Estradas de Rodagem, Yeddo 

Fiuza.
89

  

No ano de 1949, o então chefe do PARNA Itatiaia Wanderbilt Duarte de Barros, 

engenheiro agrônomo por profissão e também ex-funcionário do JBRJ lançou a primeira 

edição do Boletim de Pesquisa do Parque Nacional do Itatiaia, periódico que vem sendo 

publicado de forma descontínua ao longo destes anos. Os primeiros artigos publicados 

foram resultados de pesquisas desenvolvidas por cientistas brasileiros e estrangeiros que 

afluíram para Itatiaia a convite do próprio Wanderbilt. Este caderno científico continua 

sendo o principal canal de divulgação com a sociedade acadêmica sobre as pesquisas 

realizadas naquela unidade de conservação. 

Em 1951 foi criada a Associação dos Amigos de Itatiaia – AAI, organização não 

governamental que possui como intuito “agir na preservação da flora, fauna, águas e 

belezas naturais da região do Itatiaia, cooperando, no que for cabível e possível, com a 

administração do Parque Nacional do Itatiaia”. Seus membros são, em sua maioria, 

profissionais como professores, advogados e biólogos que possuem em comum a 

“paixão pela relação harmônica entre o homem e seu ambiente”.
90
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Imagem 10 – Reportagem publicitária de divulgação do novo Parque Nacional do Itatiaya. In: Revista da Semana. Rio de Janeiro, 26 de junho de 1937, S/P. [Edição 

digitalizada]. 
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Imagem 11 – Reportagem publicitária de divulgação do novo Parque Nacional do Itatiaia. In: Revista da Semana. Rio de Janeiro, 26 de junho de 1937, S/P. [Edição 

digitalizada]. 
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Sendo de interesse da AAI os assuntos que permeiam aquela unidade de 

conservação, essa associação esteve presente nos projetos e nas discussões que tinham 

por meta a anexação de terras ainda pertencentes aos Núcleos Coloniais no território do 

parque, a própria incorporação de terras que ocorreu na década de 1980 e, mais 

recentemente, está inserida enquanto entidade de apoio nas discussões que perpassam 

assuntos como a redução da área do PARNA Itatiaia. 

Desde a criação do parque, a grande intervenção realizada no Parque Nacional 

do Itatiaia veio na década de 1980, mais precisamente no ano de 1982. O Decreto nº 

87.586 de 20 de setembro foi responsável pela ampliação em mais de 100 % da área 

física do parque, passando dos 11.943 hectares estabelecidos na data de sua criação para 

os 30.000 hectares atribuindo ainda, ao Instituto Brasileiro de Desenvolvimento 

Florestal – IBDF a promoção do manejo da área.
91

 Esta expansão territorial do parque 

se deu mediante aquisição via desapropriação de lotes de terra pertencentes a 

particulares, e não ao Estado. Não eram terras devolutas, mas terras de culturas sendo 

que algumas faziam parte do antigo Núcleo Colonial de Itatiaia. 

Em 2009, outra proposta de expansão do parque foi enviada ao Ministério do 

Meio Ambiente. No entanto, ao invés de anexar terras ao PARNA, esta proposta 

colocou em pauta as terras que compunham o antigo Núcleo Colonial e que ainda 

estavam em mãos de particulares. 

Segundo a proposta, estas propriedades seriam desapropriadas para a criação de 

uma unidade de conservação na modalidade Monumento Natural. Constam neste rol de 

imóveis casas e hotéis sendo que “os hotéis teriam novas administrações na forma de  

concessão através de licitação ou fariam parte de um polo turístico gerido por uma 
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grande empresa nacional ou estrangeira”. Já as casas “não adaptáveis a esse objetivo 

seriam distribuídas aos funcionários ou reservadas aos pesquisadores”.
92

 

Essa iniciativa, contudo, gerou grandes discussões. Os proprietários alegam que 

se “as terras históricas do Núcleo forem transferidas para a administração do parque 

seria o fim de sua história e, consequentemente, da história de todos os imigrantes que 

há mais de um século deram prosseguimento no processo de colonização da região”.
93

 

Convém lembrar que em uma das áreas que compunham o antigo Núcleo Colonial de 

Itatiaia estabeleceu-se a única colônia de imigrantes finlandeses que o Brasil recebeu, a 

qual hoje é o distrito itatiaiense de Penedo. 

Neste ano de 2012 o Parque Nacional do Itatiaia completou 75 anos de 

existência. A comemoração, no entanto, não foi alvo de grande repercussão nacional 

tendo despertado atenção em alguns jornais que mencionaram sua passagem.
94

 O título 

da reportagem remete ainda ao Projeto Parques da Copa, “uma parceria do ICMBio com 

o Ministérios do Meio Ambiente e do Turismo para garantir estrutura adequada para 

receber os visitantes em 27 Unidades de Conservação próximas às cidades sede e que 

possuem grande apelo turístico”. Dentre as unidades escolhidas está o PARNA 

Itatiaia.
95
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CONCLUSÃO 

 

No primeiro capítulo dessa dissertação buscamos analisar através de uma 

retrospectiva histórica as ações de devastação que foram cometidas sobre os biomas 

brasileiros, em especial a Mata Atlântica, primeiro bioma a ser colonizado. Ao longo de 

séculos, várias atividades econômicas foram desenvolvidas nesta região, o que 

contribuiu para que os danos fossem maximizados ante uma falsa idéia de que os 

recursos eram infinitos, de que a mata apesar de cada vez mais distante não acabaria e 

de que o solo sempre estaria pronto para o cultivo. 

Para essa análise, partimos de um arcabouço conceitual baseado em 

apontamentos de historiadores que dedicaram suas carreiras à análise da interação do 

homem com o meio. Assim, Warren Dean (1991, 1995 e 1996), José Augusto 

Drummond (1988 e 1997) e José Augusto Pádua (1986 e 2002), dentre outros, foram 

frequentemente requisitados e utilizados enquanto formadores de opinião e 

corroboradores de fatos e preposições de modo que através de uma releitura de suas 

obras pudemos observar que estes autores também detectaram a existência de uma 

percepção de ambiente sem fim. 

No entanto, não apenas as práticas de exploração foram abordadas. Em seu 

encalço, buscamos também realizar um levantamento e uma análise dos instrumentos 

que foram responsáveis pela defesa do meio ambiente desde o período imperial até 

tempos recentes buscando demonstrar a evolução e até mesmo momentos de retração 

destas práticas.  

Analisando criticamente grande parte destes instrumentos pudemos perceber o 

quando os interesses ambientais eram distantes em detrimento de certas vantagens 

econômicas. Foi assim durante o período colonial e também durante o império – a 
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proibição do corte de determinadas espécies ao longo dos séculos XVI e XVII não 

refletia de certo modo algum interesse ambientalista a que podemos chamar de precoce, 

mas sim interesses econômicos que legitimassem certo protecionismo. 

Acredito que o momento da mudança de percepção acontece em meio aos 

revoltos acontecimentos da década de 1930. As Constituições promulgadas nos anos de 

1934 e de 1937 pela primeira vez destacaram a importância do Estado enquanto 

responsável pela administração e pela defesa dos recursos ambientais. Da mesma forma, 

os diversos códigos criados no ano de 1934 agiriam em conluio com esta primeira 

Constituição citada. 

Entretanto, assim como nos instrumentos utilizados ao longo do período colonial 

para reger a exploração das madeiras de lei, em uma análise mais crítica podemos 

perceber certo tom protecionista em conluio com estes novos instrumentos reguladores, 

de modo que não podemos deixar de considerar os ideais nacionalistas de Vargas de 

construção de um Estado monumental no qual os recursos deveriam ser utilizados em 

prol do desenvolvimento do país. 

Somente no ano de 1937 um passo maior seria dado em nosso país para a 

difusão das idéias ambientalistas. Além de colocar em prática no cenário brasileiro a 

política de conservação vigente à época, a criação do Parque Nacional do Itatiaia vinha 

para sanar um atraso de quase 70 anos de diferença entre o Brasil e os Estados Unidos. 

Desta forma, Itatiaia foi o responsável por inserir o Brasil na vanguarda do movimento 

conservacionista, equiparando o Brasil a outros países – inclusive latino-americanos, 

que já possuíam parques nacionais. 

Entretanto, o fôlego ambientalista brasileiro não foi suficiente para perdurar por 

mais de dois anos. Os parques nacionais de Iguaçu e da Serra dos Órgãos foram criados 

no ano de 1939 ainda no encalço de Itatiaia sendo esta política colocada em ostracismo 
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em função da inserção do Brasil no cenário da Segunda Guerra Mundial, situação que 

perdurou até 1959 quando novos parques nacionais foram criados. 

Nesta dissertação, procuramos destacar a importância que teve Itatiaia enquanto 

nosso primeiro parque nacional. Quando nasceu, Itatiaia era um parque de pequenas 

dimensões; possuía apenas “0,00014% do território nacional”, uma parte ínfima do total 

(Corrêa, 2003: 51). Ainda utilizando as palavras deste autor, Corrêa (2003: 51) 

contextualiza o quão tarde o Parque Nacional do Itatiaia nasceu tarde, “depois do 

chiclete, do torpedo a hélice e do revolver de tambor”.  

Historicamente, o parque pode ser considerado como mais um dos frutos do 

Estado Novo, resultado das políticas empreendidas em um dos vários setores alvo. 

Colaboravam ainda para o sucesso do parque certa visão “mitológica” de devoção de 

Vargas pela região, fruto de duas visitas realizadas nos anos de 1929 e de 1937. E nesse 

ritmo a região passou a despertar interesse nos turistas mais abastados do Rio de Janeiro 

e de São Paulo. 

A latência pelo que passou a política ambiental a partir dos anos 1940 fez com 

que o parque tivesse muitas vezes que conviver com seus problemas. Morador de uma 

das glebas de terra remanescentes do Núcleo Colonial Visconde de Mauá, José Roberto 

relatou que “no governo de João Goulart não havia dinheiro para pagar os guardas 

florestais”. A direção do parque então “procurou os proprietários que haviam 

constituído desde 1951 a Associação de Amigos do Itatiaia – AAI para solicitar 

permissão para colocar um portão na Estrada Federal [BR-485] a fim de cobrar uma 

pequena taxa de entrada no parque para que seu pessoal [os guardas florestais] não 

morressem de fome”. A medida foi acatada e, segundo o depoente, “assim a coisa foi 

indo”. 
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A própria existência de uma instituição sem fins lucrativos para auxiliar na 

gestão e na condução do futuro do parque é sinônimo de que o modelo de gestão então 

seguindo quando da sua criação talvez não fosse adequado. Ainda hoje, problemas 

envolvendo a posse de terra fazem com que existam divergências acerca dos limites do 

parque. Mais uma vez retomamos Corrêa (2003) quando este autor afirma sobre a 

possibilidade de se comprar um pedaço do parque nacional, em referência às placas de 

“vende-se”, casualmente encontradas dentro da área do parque nacional. 

Ao longo destes pouco mais de 75 anos de existência incidiram sobre o Parque 

Nacional de Itatiaia dificuldades que permeavam o abandono, mas também buscou-se 

lograr êxito enquanto modelo de gestão em uma unidade de conservação. Em função de 

sua localização geográfica, é um dos parques nacionais mais visitados do país o que o 

obrigou a adotar medidas mais rígidas para que a preservação do meio ambiente fosse 

ininterrupta. E assim, o parque continua despertando o interesse de pesquisadores, 

fotógrafos e turistas que encontram no entorno daquele que já foi considerado o mais 

alto pico do Brasil um espaço para contemplação visual e descanso espiritual. 
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ANEXOS 

 

 

UNIDADES DE CONSERVAÇÃO BRASILEIRAS 

BIOMA / UNIDADE DE CONSERVAÇÃO MARINHO 
MATA 

ATLÂNTICA 
PAMPA PANTANAL CERRADO CAATINGA AMAZÔNIA TOTAL 

Área de Proteção Ambiental 12 05 01 00 10 03 02 33 

Área de Relevante Interesse Ecológico 03 05 01 00 02 02 03 16 

Estação Ecológica 08 04 00 01 05 04 09 31 

Floresta Nacional 00 20 00 00 06 06 32 64 

Monumento Natural 01 01 00 00 00 01 00 03 

Parque Nacional 08 21 00 01 13 07 18 68 

Reserva do Desenvolvimento Sustentável 00 00 00 00 00 01 01 02 

Reserva Biológica 04 15 00 00 01 00 09 29 

Reserva Extrativista 22 02 00 00 06 00 32 62 

Refúgio da Vida Silvestre 00 04 00 00 00 00 00 04 

         TOTAL DE UC´s POR BIOMA / TOTAL 

DE UC´s 
58 77 02 02 43 24 106 312 

         Tabela 03. Unidades de Conservação brasileiras, por biomas. Formulado pelo autor a partir do endereço eletrônico do Instituto Chico Mendes de Conservação da 

Biodiversidade – ICMBio. Disponível em http://www.icmbio.gov.br/portal/biodiversidade/unidades-de-conservacao/biomas-brasileiros.html.  Acesso em 12 de outubro de 

2012. 

 

 

 

http://www.icmbio.gov.br/portal/biodiversidade/unidades-de-conservacao/biomas-brasileiros.html
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PARQUES NACIONAIS BRASILEIROS POR BIOMA, 

UNIDADE FEDERATIVA E ANO DE CRIAÇÃO 

BIOMA/PARNA/UNIDADES UF 
ANO DE 

CRIAÇÃO 

 

 

 OCEÂNICO (8)  
 

Parna da Lagoa do Peixe RS 1986 

Parna da Restinga de Jurubatiba RJ 1998 

Parna de Jericoacoara CE 2002 

Parna do Cabo Orange AP 1980 

Parna do Superagui PR 1989 

Parna dos Lençóis Maranhenses MA 1981 

Parna Marinho de Fernando de 

Noronha 
PE 1988 

Parna Marinho dos Abrolhos BA 1983 

 
 

 
CAATINGA (7)  

 
Parna da Chapada Diamantina BA 1985 

Parna da Furna Feia RN 2002 

Parna da Serra da Capivara PI 1979 

Parna da Serra das Confusões PI 1998 

Parna de Sete Cidades PI 1961 

Parna de Ubajara CE 1959 

Parna do Catimbau PE 2002 

 

MATA ATLÂNTICA (21)  
 

Parna da Serra da Bocaina SP/RJ 1971 

Parna Serra de Itabaiana SE 2005 

Parna de Boa Nova BA 2010 

Parna da Serra das Lontras BA 2010 

Parna Histórico do Monte Pascoal BA 1961 

Parna dos Campos Gerais PR 2006 

Parna do Alto Cariri BA 2010 

Parna do Pau Brasil BA 1999 

Parna do Iguaçu PR 1939 

Parna do Caparaó MG/ES 1961 

Parna das Araucárias SC 2005 

Parna da Tijuca RJ 1961 

Parna do Descobrimento BA 1999 

Parna da Serra dos Órgãos RJ 1939 

Parna de Aparados da Serra RS/SC 1959 

Parna da Serra do Itajaí SC 2004 

Parna de Saint-Hilaire/Lange PR 2001 

Parna de São Joaquim SC 1961 

Parna de Serra Geral RS 1992 

Parna de Itatiaia RJ/MG 1937 

Parna de Ilha Grande PR 1997 
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AMAZÔNIA (18)  
 

Parna Campos Amazônicos AM/RO/MT 2006 

Parna da Amazônia PA 1974 

Parna da Serra da Cutia RO 2001 

Parna da Serra da Mocidade RR 1998 

Parna da Serra do Divisor AC 1989 

Parna da Serra do Pardo PA 2005 

Parna de Anavilhanas AM 1981 

Parna de Pacaás Novos RO 1979 

Parna do Jamanxim PA 2006 

Parna do Jaú AM 1980 

Parna do Juruena MT 2006 

Parna do Monte Roraima RR 1989 

Parna do Pico da Neblina AM 1979 

Parna do Rio Novo PA 2006 

Parna do Viruá RR 1998 

Parna Mapinguari AM/RO 2008 

Parna Montanhas do Tumucumaque AP/PA 2002 

Parna Nascentes do Lago Jari AM 2008 

 
 

 
PANTANAL (1)  

 
Parna do Pantanal Matogrossense MT 1981 

  
 

 
 

 

 
 

 

CERRADO (13)  
 

Parna Cavernas do Peruaçu MG 1999 

Parna da Chapada das Mesas MA 2005 

Parna da Chapada dos Guimarães MT 1989 

Parna da Chapada dos Veadeiros GO 1961 

Parna da Serra da Bodoquena MS 2000 

Parna da Serra da Canastra MG 1972 

Parna da Serra do Cipó MG 1984 

Parna das Emas GO 1961 

Parna das Sempre-Vivas MG 2002 

Parna de Brasília DF 1961 

Parna do Araguaia TO 1959 

Parna Grande Sertão Veredas MG 1989 

Parna Nascentes do Rio Parnaíba PI/MA/TO 2002 

 
 

 
PAMPA (0) - - 

 
 

 
 Tabela 04. Parques Nacionais brasileiros por bioma, Unidade 

Federativa e ano de criação. Formulado pelo autor a partir do 

endereço eletrônico do Instituto Chico Mendes de 

Conservação da Biodiversidade – ICMBio. Disponível em  

http://www.icmbio.gov.br/portal/biodiversidade/unidades-de-

conservacao/biomas-brasileiros.html.  Acesso em 12 de 

outubro de 2012. 

 

http://www.icmbio.gov.br/portal/biodiversidade/unidades-de-conservacao/biomas-brasileiros.html
http://www.icmbio.gov.br/portal/biodiversidade/unidades-de-conservacao/biomas-brasileiros.html
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