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MOVIMENTO PARQUES PARA TODOS 

Missão: Promover e difundir a visitação diversificada em parques naturais brasileiros 

Praias, florestas, montanhas, múltiplas paisagens e enorme biodiversidade: O Brasil tem 
muitos motivos para se orgulhar do seu ambiente natural. Muitas dessas riquezas estão em 
áreas protegidas por parques nacionais e outras unidades de conservação, sob a égide da Lei 
9.985/2000, que estabelece o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza 
(SNUC). 

Em países como África do Sul, Argentina, Canadá, Chile e Estados Unidos, parques nacionais 
e outros tipos de áreas protegidas que permitem a visitação são considerados símbolos e 
motivos de orgulho nacional. As oportunidades de recreação, lazer e turismo proporcionadas 
por essas áreas contribuem significativamente para o bem-estar da sociedade e para a 
economia e o desenvolvimento desses países. Esses espaços têm protegido a biodiversidade 
e os serviços ecossistêmicos encontrados nelas também pela promoção da conexão emocional 
dos visitantes com a natureza, inspirando a formação de cidadãos engajados e dedicados à 
causa ambiental. 

No Brasil, a sociedade é pouco conectada afetivamente com os parques e demais áreas 
protegidas. As políticas públicas que deveriam privilegiar a visitação como um direito e como 
um importante instrumento de conservação da biodiversidade por vezes subestimam os seus 
efeitos positivos e, consequentemente, alguns parques seguem fechados ao público ou são 
geridos com mais restrições do que possibilidades de uso. Cabe lembrar que o SNUC define a 
visitação como um dos objetivos primários da categoria parque, sendo o visitante um cidadão 
com direitos e responsabilidades frente ao uso do patrimônio público e, assim, visto como um 
importante aliado do poder público na proposição de soluções para aprimorar o uso, a 
conservação e a gestão dessas áreas.    

Nesse sentido, o Movimento Parques para Todos tem o objetivo de estimular mudanças 
estruturais na maneira como se entende, avalia, planeja e executa o manejo da visitação e uso 
público em nossos em parques, apoiando iniciativas do poder público nessa direção. Com esse 
objetivo, entendemos como prioritárias as seguintes dimensões: 

Diversidade de oportunidades de visitação 

● Um parque deve planejar sua visitação considerando as diferentes gradações de uso, a 
experiência do visitante e as técnicas de manejo disponíveis, visando alcançar 
visitantes que buscam as mais variadas experiências. É preciso pensar o acolhimento e 
o manejo para todos os níveis de imersão, desde famílias e pessoas com mobilidade 
reduzida, até turistas e visitantes que buscam oportunidades de isolamento e aventura 
em um ambiente natural com mínima interferência humana. 

 
Aprimoramento dos instrumentos de planejamento e gestão 

● A visitação pode, potencialmente, ser realizada em toda a área do parque, observando 
as recomendações da União Internacional para a Conservação da Natureza (UICN), 
estimulando assim uma mudança em relação ao paradigma que considera o 
estabelecimento de uma ampla zona intangível como regra geral. 
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● A aplicação e o aprimoramento dos instrumentos de planejamento, em especial o 
zoneamento, devem garantir a gradação de uso e possibilitar a aplicação do conceito 
de diversidade de experiências de visitação.  

● Devem ser disponibilizadas à gestão um leque de ferramentas que permitam um bom 
manejo da visitação. 

● A elaboração do plano de manejo deve ser participativa em todas as suas etapas, antes 
que as decisões sejam efetivamente tomadas. Estudos demonstram que equipes 
multidisciplinares e diversidade de saberes e de opiniões levam a soluções mais 
assertivas.  
  

Diversidade de modelos de parcerias para a gestão da visitação  

● Os diferentes modelos de parceria entre as esferas pública e privada, tais como 
concessões, permissões, autorizações, termos de cooperação, entre outros, podem 
viabilizar a oferta de serviços de apoio ao visitante e ações de apoio ao manejo da 
visitação. É essencial considerar a melhor solução para cada contexto e para cada 
parque e é preciso reconhecer o papel das instituições privadas como aliadas na gestão 
e conservação dos parques. 

  
Engajamento efetivo da sociedade na conservação através da visitação 

● A visitação é um dos principais indutores da conservação. Historicamente, diversos 
parques foram criados por iniciativa de grupos de visitantes, inclusive com a 
recuperação de amplas áreas naturais. Dessa forma, deve-se estimular o envolvimento 
efetivo da sociedade, contribuindo para a formação de verdadeiros “agentes da 
conservação”, o que colaborará diretamente nas diversas etapas de planejamento e 
gestão de um parque. 

  
O desafio é grande, agravado pelo contexto atual do país, e a mudança deve ser estrutural. 

O Movimento Parques Para Todos foi constituído para colaborar para que os parques 
brasileiros cumpram a sua vocação de serem áreas conservadas, na qual as pessoas possam 
usufruir dos ambientes natural, cultural e histórico por meio da educação para a 
sustentabilidade, da recreação, do lazer e do turismo. Todas essas atividades, previstas em lei, 
carregam em si grande potencial para aumentar o número de aliados da conservação e para 
promover o desenvolvimento socioambiental no entorno dos parques. 

 

Movimento Parques Para Todos  

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 

WWF-Brasil 


