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Rio de Janeiro, 17 de maio de 2012
Exma. Sr.ª
Isabella Teixeira
MM. Ministra de Estado do Meio Ambiente
Exmo. Sr.
Roberto Ricardo Vizentin
Presidente do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade – ICMBio
Assunto:

Obrigatoriedade da Contratação de Condutores no Parque Nacional da Chapada

dos Veadeiros e em outras Unidades de Conservação
Exma. Ministra de Estado,
Exmo. Senhor Presidente,
A Confederação Brasileira de Montanhismo e Escalada congrega várias Federações e Clubes de
Montanhismo no país. O montanhismo tem uma rica tradição de mais de cem anos no Brasil e
durante esses anos vimos atuando em conjunto com os gestores das unidades de conservação da
natureza onde o esporte é realizado, uma vez que entre seus adeptos existem inúmeros
conservacionistas.
O exemplo mais recente dessa atuação conjunta foi o II Encontro de Parques de Montanha,
realizado no Rio de janeiro nos dias 24 a 27 de abril p.p., que contou com a presença do Exmo.
Diretor de Criação e Manejo de Unidades de Conservação do ICMBio, Sr. Pedro de Castro da
Cunha e Menezes e do qual participaram gestores de diversas Unidades de Conservação Federais
e Estaduais. Foi uma excelente oportunidade para troca de informações e alinhamento de
posições.
Durante esse encontro o Sr. Pedro Menezes informou que o

ICMBio irá acabar com a

obrigatoriedade na contratação de condutores nas UC’s federais, em cumprimento ao disposto na
Instrução Normativa MMA nº 8, de 18 de setembro de 2008 e também pela constatação da absoluta
ineficácia dessa política, que tende a afastar das UCs justamente os usuários mais interessados na
existência e proteção dessas áreas.
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A declaração do Diretor de Criação e Manejo de Unidades de Conservação do ICMBio foi recebida
com enorme satisfação pelos Montanhistas e vem corroborar aquilo que constatamos nas UCs
brasileiras em que essa obrigatoriedade é adotada: formam-se lobbies de condutores com
experiência limitada a alguns poucos atrativos da UC desestimulando a visitação pelo custo
adicional e pelas poucas opções de passeios oferecidas; esses condutores prestam serviços de
baixa qualidade devido à ausência de concorrência; as UCs permanecem com a maior parte de
suas áreas teoricamente fechadas o que acaba resultando em visitação ilegal e, o que é pior, na
extração ilegal e na caça de espécies protegidas.
Assim sendo, julgamos oportuno e necessário adotar de imediato medidas para eliminar a
obrigatoriedade da contratação de condutores na visitação do Parque Nacional da Chapada
dos Veadeiros. Entendemos que esta ação é de fundamental importância para a própria gestão da
UC, pois a política atual gera grande reação da comunidade local e de outros setores da sociedade,
resultando numa posição de destaque negativo para Veadeiros entre as demais UCs brasileiras.
Na sequência desse ato de grande impacto positivo, medida idêntica precisa ser adotada em outras
UC’s que ainda mantém a obrigatoriedade, como o Parque Nacional da Chapada dos Guimarães, o
Parque Nacional dos Aparados da Serra e o Parque Nacional de São Joaquim.
Contamos com sua habitual atenção e ação rápida nesse assunto ao mesmo tempo em que nos
colocamos à sua inteira disposição para esclarecimentos e colaboração.

Atenciosamente,

[original assinado por]
Silverio Nery
Presidente
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