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1. INTRODUÇÃO  

 

O III Encontro de Parques de Montanha foi realizado nos dias 04 e 05 de maio de 2017. 

O primeiro dia do encontro aconteceu no auditório do Centro de Visitantes das 

Paineiras, Parque Nacional da Tijuca, e o segundo dia no auditório do Morro da Urca, 

Monumento Natural Municipal dos Morros da Urca e do Pão de Açúcar, ambos no Rio 

de Janeiro.  

 

Participaram do encontro gestores de parques nacionais, estaduais e municipais, 

representantes do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), 

de órgãos estaduais e municipais de meio ambiente, montanhistas e escaladores 

representados por associações, federações e a Confederação Brasileira de 

Montanhismo e Escalada, universidades, ONG ambientalistas, institutos e organizações 

que atuam com uso público e visitação em áreas protegidas.  

 

Objetivo Geral do Encontro 

Debater a situação da visitação em parques do Brasil, buscando estimular a diversidade de 

oportunidades e de soluções para a sustentabilidade dos parques. 

 

Objetivos Específicos do Encontro 

 Estimular o intercâmbio de experiências e a interlocução entre usuários, gestores, 

dirigentes de órgãos ambientais, entidades do terceiro setor e academia. 

 Identificar os principais entraves para o alcance dos objetivos da gestão da 

unidade, com ênfase em todos os aspectos relacionados à visitação. 

 Debater alternativas para a sustentabilidade financeira dos parques. 

 Contribuir para que a gestão da visitação em parques seja mais inclusiva, aberta e 

diversificada. 

 Propor recomendações para o planejamento e manejo da visitação. 

 

Para a condução dos trabalhos, os principais temas foram colocados em formato de 

perguntas para serem debatidos em quatro mesas redondas seguidas de debates para 

a troca de experiências, reflexões e diálogos sobre as diferentes temáticas.  
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Na tarde do segundo dia, foram utilizadas técnicas de facilitação que favoreceram a 

participação de todos e a diversidade de visões dos participantes que responderam a 

quatro perguntas referentes à visitação em parques, procurando identificar os 

principais desafios e oportunidades relacionados ao tema de cada mesa, propondo 

recomendações de ações. 

 

Este relatório descreve o desenvolvimento das atividades durante o Encontro e 

apresenta o produto dos trabalhos. 

 

Espera-se que os resultados do Encontro contribuam para que a gestão da visitação 

em parques seja mais inclusiva, aberta, diversificada e que os visitantes sejam vistos e 

atuem cada vez mais aliados à conservação dos parques. 

 

1.1. AGENDA DO 3º ENCONTRO DE PARQUES DE MONTANHA 

 

Dia 1  

Linha Temática: Os parques estão cumprindo 
seus objetivos? 

Dia 2 

Linha Temática: Conservação e Visitação: 
Conflito ou Parceria? 

Mesa de Abertura Abertura  

Mesa 1 - Quais são os entraves para a 
aceitação e gestão da visitação nos parques 
e como superá-los? 

Mesa 3 - Manejo da visitação: quais os 
benefícios, princípios e valores associados? 

ALMOÇO ALMOÇO 

Painel eletrônico Dinâmica: World Café 

Mesa 2 - Diversidade de parcerias em UC - 
como podem melhor contribuir para a 
sustentabilidade dos parques? 

Coquetel de Encerramento 

 

 

2. ORGANIZAÇÃO DO 3º ENCONTRO DE PARQUES DE MONTANHA 

 

2.1. ORGANIZAÇÃO GERAL 

 
O evento foi organizado em três momentos distintos: 
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2.2. DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS 

 
O chefe do Parque Nacional da Tijuca, Ernesto Viveiros de Castro, deu as boas-vindas a todos os 

participantes do 3º Encontro de Parques de Montanha ao Parque Nacional da Tijuca e reforçou a 

importância do debate de visitação em unidades de conservação. Falou sobre a parceria entre a 

Confederação Brasileira de Montanhismo e Escalada e o ICMBio nos três Encontros, reforçando a 

evolução dos pensamentos, estreitamento da parceria e avanço no manejo da visitação. 

Após a sua a fala, o III Encontro de Parques de Montanha foi oficialmente aberto pela Mesa de 

Abertura composta por: 

 Paulo Schiavo - Diretor de Biodiversidade e Áreas Protegidas do Instituto Estadual do 

Ambiente (INEA) 

 Pablo Morbis - Gerente Geral do Consórcio Paineiras-Corcovado 

 Kika Bradford - Presidente da Confederação Brasileira de Montanhismo e Escalada (CBME) 

 Pedro da Cunha e Menezes - Coordenador Geral de Uso Público e Negócios do ICMBio 

 

Paulo Schiavo enfatizou a consolidação do uso público como política pública e estratégia de gestão 

nas unidades de conservação estaduais do Rio de Janeiro, destacando o posicionamento do INEA 

refletido no Decreto Estadual de Uso Público. 

Paulo Morbis deu as boas-vindas aos participantes do Encontro reforçando a importância das 

parcerias para a gestão da visitação e sustentabilidade das unidades de conservação. 

Kika Bradford agradeceu o apoio e participação de todos no evento destacando o momento de 

maturidade e de avanços em relação à visitação em unidades de conservação desde 2006, na 

ocasião do primeiro Encontro de Parques de Montanha. Destacou a importância de se enfatizar a 

diversidade de oportunidades de visitação e comunicou que os locais de realização do Encontro 

foram escolhidos por serem duas unidades de conservação que privilegiam e exemplificam essa 

diversidade eficazmente. 

 Painel 
Digital 

 World 
Café 

MOMENTO 3 
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Pedro de Castro da Cunha e Menezes enfatizou a necessidade da visitação para a conservação das 

unidades de conservação, destacando a relevância do engajamento social através do exemplo do 

voluntariado na Trilha Transcarioca. Fez um resgate do debate de visitação em parques mostrando 

que atualmente há uma ênfase em pesquisa e conservação com pouca importância para o 

envolvimento da sociedade com os ambientes naturais protegidos.  Há uma necessidade de 

modificação dessa visão utilizando o uso público como estratégia de aproximar as pessoas do 

ambiente para cuidar e proteger.  Reforçou a importância dos próprios visitantes se unirem para 

cobrar maiores aberturas dos parques dando respaldo e apoio às políticas que enfatizam a 

visitação como instrumento de conservação. 

Após a apresentação de cada membro da mesa, Kika Bradford pediu novamente a palavra para 

apresentar e lançar oficialmente o Manifesto do Movimento Parque Para Todos, cuja missão é 

promover e difundir a visitação diversificada em parques naturais brasileiros. O Manifesto foi 

assinado pelas seguintes entidades: Associação Brasileira das Empresas de Ecoturismo e Turismo 

de Aventura – ABETA, Avistar Brasil, Cataratas do Iguaçu S/A, Confederação Brasileira de 

Montanhismo e Escalada – CBME, SOS Mata Atlântica, Instituto Semeia e WWF-Brasil. 

 

Após as falas iniciais, foi apresentada a agenda e os participantes foram orientados quanto à 

organização dos debates no Encontro.  

 

Mesas redondas e debates 

 
 
 

Foram realizadas: uma mesa de abertura do evento e três mesas redondas seguidas de debates 

para troca de experiências, reflexões e diálogos sobre diferentes temáticas relativas ao uso público 

em parques. 
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MESA I – Quais são os entraves para a aceitação e gestão da visitação nos parques e como 
superá-los? 
 

TEMA PALESTRANTE 

A abordagem atual do ICMBio para 
elaboração de planos de manejo 

Rodrigo Barcellar, Analista Ambiental do 
ICMBio e Membro da equipe da COMAN 

O Papel dos Planos de Manejo  
André Ilha, Montanhista e ex-diretor de 
Biodiversidade e Áreas Protegidas do INEA 

Zoneamento e diversidade de visitação: 
entraves e propostas de otimização 

Eduardo Lardosa, Gerente de Fauna, INEA 

Planos de Manejo - Fundamentos para a 

mudança 

Delson de Queiroz, Diretor Técnico da 
Federação de Esportes de Montanha do Estado 
do Rio de Janeiro (Femerj) e da CBME e diretor 
de negócios da Essati Engenharia 

 
 
 
 
MESA II – Diversidade de parcerias em UC - como podem melhor contribuir para a 
sustentabilidade dos parques? 
 

TEMA PALESTRANTE 

Diversidade de modelos de parcerias em 
unidades de conservação 

Fernando Pieroni, Diretor Executivo do Semeia 

Concessão de serviços e visitação: desafios e 
soluções 

Fernando Sousa, Diretor de Sustentabilidade 
Institucional e do Grupo Cataratas 

Adoção de áreas naturais: estratégias para 
aprimorar a gestão da visitação 

Diego Scofano, Diretor da Companhia Caminho 
Aéreo Pão de Açúcar 

Sustentabilidade das unidades de 
conservação: engajamento da sociedade civil 
para boa gestão 

Márcia Hirota, Diretora Executiva e de Gestão 
do Conhecimento da Fundação SOS 
Mata Atlântica 

A importância das parcerias de pequeno e 
médio porte na gestão da visitação 

Camila Rodrigues, Professora do Departamento 
de Administração e Turismo e do Programa de 
Práticas em Desenvolvimento Sustentável da 
Universidade Federal Rural do Estado do RJ 
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MESA III – Manejo da visitação: quais os benefícios, princípios e valores associados? 
 

TEMA PALESTRANTE 

O direito ao risco André Castro, Defensor Público Geral do Estado 

do Rio de Janeiro 

Perspectivas históricas para o lazer na 
natureza 

Cléber Dias, Professor da Pós-Graduação do 

Curso Estudos de Lazer da Universidade Federal 
de Minas Gerais 

O acesso às áreas naturais como estratégia 
de conservação – a importância de se 
garantir a diversidade de visitação 

Kika Bradford, Presidente da CBME e Diretora 

Executiva do Acesso PanAm 
 

A visitação em parques depende de quê? 

Milton Dines, Ex-diretor de meio ambiente da 

CBME, professor da Faculdade de Arquitetura e 
Urbanismo da FIAAMFAAN e especialista em uso 
público em áreas protegidas 

A visitação como estratégia de fortalecimento 
da gestão 

Ernesto Viveiros de Castro, Chefe do Parque 

Nacional da Tijuca, ICMBio 

A importância do lazer em áreas naturais na 
infância e na adolescência 

Laís Fleury, Coordenadora do Programa Criança 

e Natureza do Instituto Alana 

 

 

 

 

Painéis Digitais 
 

 
 

 

O Momento 2 do Encontro aconteceu no primeiro dia logo após o almoço. Foram estruturadas três 

estações com computador e projetores digitais. Em cada estação uma série de apresentadores 

expuseram por 5 minutos temas relacionados a “Boas Práticas em Visitação”: 

 

ESTAÇÃO 1 

Palestrante Entidade Título da Apresentação 

Chico Schnoor 
Instituto Moleque Mateiro de 
Educação Ambiental 

Educação Ambiental como apoio 
à gestão das unidades de 
conservação: o caso do Instituto 
Moleque Mateiro 
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Palestrante Entidade Título da Apresentação 

Fernando Pimentel Tatagiba 
ICMBio - PARNA Chapada 
Veadeiros 

Fim da obrigatoriedade de 
contratação de condutores de 
visitantes e a abertura de trilhas 
de longo curso no Parque 
Nacional da Chapada dos 
Veadeiros 

Thiago Mourão ABETA 
A ABETA e a iniciativas em 
unidades de conservação  

Flávio Lúcio Braga Cerezo ICMBio - PARNA Serra do Cipó 
Visitação no Parque Nacional da 
Serra do Cipó 

 

ESTAÇÃO 2 

Palestrante Entidade Título da Apresentação 

Leonardo Teófilo da Silva 
Cândido 

ICMBio - PARNA Itatiaia 
Gestão participativa no uso 
público do Parque Nacional de 
Itatiaia 

André Scarambone Zaú UNIRIO 
Programa de Pós-Graduação em 
Ecoturismo e 
Conservação/UNIRIO 

Francisco Livino ICMBio - PARNA Bocaina 
Resgate turístico da região da 
Trindade, Paraty-RJ. 

Carol Lobo WWF 
Borandá e o Caminho da Mata 
Atlântica 

Paulo Santi ICMBio - PARNA São Joaquim Parque Nacional São Joaquim 

 

ESTAÇÃO 3 

Palestrante Entidade Título da Apresentação 

Viviane Daufemback ICMBio - PARNA Itajaí 
Experiência de implementação do 
Caminho da Mata Atlântica no 
PARNA da Serra do Itajaí 

Beto Mesquita CI – Brasil Áreas Protegidas para Prosperar 

Francis Cesar Dobner Casali 
Prefeitura Municipal de 
Farroupilha 

Salto Ventoso, uma aventura no 
coração da Serra Gaúcha 

Marcelo Barros de Andrade SECONSERMA, Rio de Janeiro, RJ 

Revitalização da Trilha do Morro 
da Urca: Estratégia de manejo 
para minimizar o impacto da 
visitação 
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Dinâmica de Facilitação: World Café 

 

 
O terceiro momento aconteceu na parte da tarde do segundo dia após a realização das três mesas 

redondas do Encontro. 

O Word Café é um processo participativo que tem a capacidade de trabalhar a diversidade e 

complexidade no grupo, fazendo emergir a inteligência coletiva. Trata-se de um processo de 

diálogo em grupos, nos quais participantes se dividem em diversas mesas, e conversam em torno 

de uma pergunta central. O processo é organizado de forma que as pessoas circulem entre os 

diversos grupos e conversas, conectando e polinizando as ideias, tornando visível a inteligência e a 

sabedoria do coletivo. Ao final do processo fez-se uma colheita das percepções e aprendizados 

coletivos. A enorme interação entre os participantes e os relacionamentos complexos e não 

lineares trouxeram resultados sistêmicos e emergentes.  

Passo a passo do World Café no Encontro: 

• Foram estabelecidas quatro estações, onde havia um grupo com até 10 pessoas que se 

juntaram de forma aleatória. Uma pessoa, escolhida pelo grupo, assumiu o papel de 

anfitrião e os demais foram os embaixadores. Cada estação devia responder a uma 

pergunta específica. 

• Foram estabelecidas quatro rodadas progressivas de diálogo. Após completar a rodada 

inicial, o anfitrião permaneceu parado na pergunta referente àquele grupo inicial enquanto 

as outras pessoas se dispersaram pelas outras estações, formando novos grupos. Em cada 

rodada, o anfitrião dava as boas-vindas aos novos integrantes dos grupos e brevemente 

compartilhava as ideias já apresentadas.  

• Os convidados foram incentivados a complementar as respostas ao novo conjunto de 

perguntas apresentadas anteriores. 

 

MOMENTO 3 
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Resultado do World Café 
 

PERGUNTA 1 
Como superar os entraves no planejamento para o manejo da visitação? 

Considere: roteiro metodológico, planos de manejo, zoneamento, outros instrumentos, paradigma 
e cultura, entre outros. 

ENGAJAMENTO DA SOCIEDADE CIVIL 

 Participação da sociedade civil 

 Pressão popular por maior abertura de parques 

 Engajamento dos grupos de usuários / visitantes 

PLANOS DE MANEJO 

 Focar em diretrizes orientadoras para dar liberdade de gestão 
 Simplificar os processos de elaboração / revisão dos planos de manejo 

 Equipe multidisciplinar na elaboração / revisão dos planos de manejo 

 Que o planejamento não seja sobrepujado pelas etapas de diagnóstico 

ZONEAMENTO 

 Privilegiar o planejamento no processo de zoneamento e não executá-lo como o 
mapeamento do presente 

 O zoneamento deve ser baseado (deixar claro) em zonas que permitam a gradação de uso 
e que possibilitem o planejamento para diferentes oportunidades de visitação 
 

 Utilização do ROVAP para planos de manejo  

 Valorizar a zona primitiva como estratégia de conservação e planejamento 
 Sensibilização da equipe 
 Critérios claros para definição de zonas intangíveis 

 Rever o roteiro metodológico não apenas em termos de processo e conteúdo, mas também 
em critérios de zoneamento 

EQUIPE 

 Qualificação das mensagens para conquistar mais adeptos 
 Planejamento integrado dentro dos órgãos  
 Integrar a equipe de uso público em todo processo de planejamento. Em parques ou 

órgãos sem equipes de uso público, considerar o uso público em todo processo de 
planejamento e não apenas no final do plano. 
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PERGUNTA 1 (continuação) 
Como superar os entraves no planejamento para o manejo da visitação? 

Considere: roteiro metodológico, planos de manejo, zoneamento, outros instrumentos, paradigma 
e cultura, entre outros. 

DIVERSOS 

 Validação de planos de uso público na ausência de planos de manejo 

 Normatizar para minimizar as variações políticas 

 Elaborar dois cenários de planejamento com recursos atuais e cenários ideal 

 Valorizar os instrumentos/documentos de orientação (de como fazer) / diretrizes / 
monitoramento para gestores 

 

PERGUNTA 2 
O que é necessário para garantir uma visitação diversificada em parques 

com parceria (concessão, permissão, autorização)?  
Considere: diversidade de oportunidades de visitação, diversidade de parcerias, valor do 

ingresso, entre outros. 
 

 Esclarecimento / divulgação das oportunidades (diferentes / tipos) de parcerias 

 Ofertar diferentes estruturas de visitação (para atrair visitantes) mais comunicação e 
divulgação 

 Buscar diferentes parceiros 

 Desenvolver mecanismos de cobrança diferenciado e estabelecer política (considerar 
gratuidade e patrocínio) 

 Conceder serviços e não áreas 

 Garantir que as atividades de visitação possam ser realizadas de forma autônoma 

 Garantir acessibilidade 

 Definir “marco legal”, diretrizes e procedimentos para diferentes modalidades de 
delegações de serviço (autorização, permissão e concessão) – revisão da 8666 

 Explorar outros instrumentos de gestão. Exemplo: termo de parceria (gestão 
compartilhada – OSCIP – Acordo de cooperação mais adoção de áreas verdes 

 Estruturação do setor de uso público nos órgãos de UC (administra a UC) 

 Estabelecer critérios de monitoramento dos contratos de parceria (viabilidade técnica / 
econômica / benefícios para conservação)  
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PERGUNTA 3 
Recomendações para a visitação gerar benefícios para a UC e usuários 

 

UC 

 Fomento a cadeia de turismo no entorno dos parques (SEBRAE RJ) 

 Formação / atualização das equipes dos parques 

 Demonstrar o papel do parque como indutor da economia local 

 Parceria com iniciativa privada para fazer ativação de marca na UC, atraindo 
investimentos nos projetos 

 Estabelecer mecanismos de marketing para as UCs (captação de patrocínio) 

 Fortalecer o discurso de que as UC são um patrimônio e símbolo nacional da sociedade 
brasileira 

 Receber bem 

 
 

Usuários 

 Divulgar os benefícios e valores do contato com a natureza para a saúde 

 Aproximar as UC das políticas públicas de saúde 

 Identificar segmentos de usuários e estabelecer políticas para cada um 

 Desenvolver ferramentas tecnológicas / aprimorar comunicação com perfis variados de 
público (por ex.: crianças) 

 Criar um canal formal, diferentes usuários de suporte à decisão (participativa) para o 
sistema de parques 

 Estimular que a contratação de condutores seja opcional 

 Incentivar a autonomia do visitante no disfrute das oportunidades na UC 
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PERGUNTA 4 
Como garantir e promover a conservação por meio da visitação? 

 

 A visitação inibe ameaças provocadas pelo uso direto dos recursos 

 Promover a sensibilização do visitante (educação e interpretação ambiental) 

 Panejar trilhas em áreas de maiores ocorrências de ameaças 

 Diversificar os atrativos 

 Incentivar as comunidades do entorno a visitarem a UC e com isso gerar a sensação de 
pertencimento 

 Geração de renda 

 Estabelecer parcerias com a iniciativa privada com ou sem fins lucrativos 

 Promover visitas guiadas e sinalização 

 Parceria com academia para assessorar as decisões de manejo 

 Incentivar o voluntariado 

 Promover a visitação interativa 

 Incentivar as visitas de escolas 

 Criar fundos para receber doações de visitantes 

 Regulamentar as zonas, criar os critérios 

 

 

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE MONTANHISMO E ESCALADA 
Criada aos quinze de julho de 2004, a Confederação Brasileira de Montanhismo 

e Escalada (CBME), entidade nacional de administração do desporto de 

montanhismo e escalada, é atualmente composta por cinco federações 

estaduais (Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo), três associações 

estaduais (Espírito Santo, Paraíba, Rio Grande do Norte) e uma associação regional (Planalto 

Central). A CBME é atualmente associada à União Internacional das Associações de Alpinismo 

(UIAA, na sigla em inglês) e é uma entidade reconhecida pelo Ministério dos Esportes.  

A CBME possui o objetivo estatutário de organizar, incentivar, promover e apoiar ações e 

atividades de conservação ambiental, manejo e proteção das áreas naturais, incluindo ações para 

promover o acesso e a visitação responsável dessas áreas. Nesse sentido, organizou três Encontros 

de Parques de Montanha em parceria com o ICMBio e o segundo com o INEA (2006, 2012 e 2017) e 

participa, através de suas entidades-membro, de mais de 20 conselhos consultivos de unidades de 

conservação e atuou em elaboração e revisão de planos de manejo. 

www.cbme.org.br  

contato.cbme@gmail.com 
 

http://www.cbme.org.br/

