3 motivos para visitar os parques nacionais brasileiros
…e três motivos para cada um dos 25 parques que já visitamos

O Brasil tem 74 Parques Nacionais espalhados por todo território
nacional, cada um com sua singularidade
Motivos para visitar os nossos parques nacionais
Reintegrar-se à natureza, conhecer o que há de mais
belo e precioso no nosso país, a biodiversidade; os
benefícios terapêuticos e de bem-estar são
imediatos, além da educação ambiental que levamos
para casa
Incentivar o ecoturismo, a capacitação de
profissionais como guias, analistas ambientais,
restaurantes, pousadas, entre outros, gerando
empregos e sustentabilidade econômica local, criando
agentes de conservação
Conservar o meio ambiente: nos parques nacionais
estão protegidas as maiores nascentes de rios, a
fauna e a flora que dão origem e permitem que o
equilíbrio ecológico não se rompa; é nessas Unidades
de Conservação onde mora a biodiversidade

Mapa: GoogleMaps

Em verde os 25 parques nacionais que visitamos no primeiro ano
de expedição, em azul os 49 parques nacionais que estão no
nosso objetivo para visitação nos próximos 2 anos

Em um ano visitamos 25, temos como objetivo conhecer os outros 49
nos próximos dois anos; saiba como acompanhar nossa expedição
Acreditamos que quanto mais conhecemos, mais conservamos; pensando
nisso, decidimos ver com nossos próprios olhos e divulgar, para que
mais pessoas conheçam e protejam as nossas unidades de conservação
O maior retorno que esperamos é a conservação do meio ambiente, dentro
e fora dos Parques Nacionais
Quer apoiar nossa causa? Acompanhe e divulgue nossa expedição, é
grátis! Visite Unidades de Conservação, leve a educação ambiental de
volta para casa!
@entreparquesbr
Entre Parques BR
www entreparquesbr.com.br

3 MOTIVOS PARA VISITAR CADA
UM DOS 25 PARQUES QUE JÁ
CONHECEMOS

Até o momento, visitamos 25 dos 74 parques nacionais brasileiros
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Clique nos nomes dos parques para navegar pelo detalhamento
Clique aqui e veja o mapa no GoogleMaps por onde já passamos

Parque Nacional de Aparados da Serra, SC/RS

Parque Nacional de Aparados da Serra
Onde fica / por onde acessar

Cambará do Sul e Praia Grande, RS/SC

Bioma protegido

Mata Atlântica: estepe (campos) e mata de araucária (ombrófila mista)

Motivos para visitar

Apreciar a imensidão da borda dos cânions a partir das curtas e
acessíveis trilhas do cotovelo e do vértice - não esqueça de olhar para o
outro lado do cânion, onde está uma preservadíssima mata de araucárias
Visitar um cânion por dentro numa trilha pelo Rio do Boi, que tem esse
nome por causa do gado que caía dos penhascos lá de cima
Ouvir os sons das gralhas azuis durante o dia e das corucacas ao
entardecer, quando voltam dos campos para dormir nas araucárias

Saiba mais em

https://www.youtube.com/watch?v=YQZvUCdB8P8!

www

https://entreparquesbr.com.br/aparados-da-serra/

Parque Nacional das Araucárias, SC

Parque Nacional das Araucárias
Onde fica / por onde acessar

Passos Maia e Ponte Serrada, SC

Bioma protegido

Mata Atlântica: mata de araucária (ombrófila mista)

Motivos para visitar

Percorrer as quatro curtas trilhas com baixo nível de dificuldade, cada
uma com sua beleza: cachoeira, rio, alistamento de aves e caminhada
pela floresta
Observar o impacto humano tanto nas áreas devastadas quanto nas
áreas em recuperação: quanto o homem pode e precisa ajudar a natureza
a se recompor? Quanto um pinus ou eucalipto atrapalham a mata nativa?
Surpreender-se com o tamanho que atingem as árvores de erva-mate,
nativas da região

Saiba mais em

https://www.youtube.com/watch?v=2sfefqYqNYE

www

https://entreparquesbr.com.br/araucarias/

Parque Nacional de Brasília, DF

Parque Nacional de Brasília
Onde fica / por onde acessar

Brasília, DF

Bioma protegido

Cerrado: savana

Motivos para visitar

Banhar-se em uma das piscinas abastecidas com água mineral, o acesso
ao parque é todo asfaltado e fica a menos de 10 minutos do centro
Surpreender-se que 25% da água que abastece a Capital Federal vem
deste parque, o restante é proveniente da Floresta Nacional ao lado
Procurar pela fauna local: apesar de viverem em uma área onde não
ocorre visitação, alguns animais podem aparecer no início ou final do dia
na área da piscina; neste parque habitam onça-pintada, anta, lobo-guará,
tatu-canastra, tamanduá-bandeira, veado, entre tantos outros

Saiba mais em

https://www.youtube.com/watch?v=Q2fSkER7n7o

www

https://entreparquesbr.com.br/brasilia/

Parque Nacional dos Campos Gerais, PR

Parque Nacional dos Campos Gerais
Onde fica / por onde acessar

Ponta Grossa, PR

Bioma protegido

Mata Atlântica: savana e floresta de araucárias (ombrófila mista)

Motivos para visitar

Realizar uma imersão em uma das furnas, partindo dos campos secos e
quentes em cima até chegar às florestas úmidas e altas, em questão de
minutos: é como voltar no tempo e observar o que há de mais precioso
Observar a complementariedade entre os campos com seus cacto-bola,
maria-do-abismo e as florestas de araucárias, todas ameaçadas de
extinção
Aprender sobre a Escarpa Devoniana, o que confere à região inúmeras
fendas e furnas, muitas cobertas de musgo em suas altas paredes

Saiba mais em

https://www.youtube.com/watch?v=BvBh0OywamM

www

https://entreparquesbr.com.br/campos-gerais/

Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, GO

Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros
Onde fica / por onde acessar

Alto Paraíso de Goiás, São Jorge e Cavalcante, GO

Bioma protegido

Cerrado: savana e floresta estacional

Motivos para visitar

Apreciar o nascer do sol do Mirante da Janela, de onde pode-se ver não
somente os dois maiores saltos do Rio Preto (120m e 80m), como a
imensidão do parque
Realizar a travessia das Sete Quedas na época mais seca, dormir no
meio do parque observando as estrelas e ouvindo o som do rio ao lado
Procurar sua cachoeira favorita: Cavalcante e sua água turquesa; Alto
Paraíso e suas enormes quedas; São Jorge e seus circuitos, uma atrás
da outra; procure pelo fio de água quente na cachoeira do Dragão ; )

Saiba mais em

https://www.youtube.com/watch?v=H55v_NNNBfk

www

https://entreparquesbr.com.br/chapada-dos-veadeiros/

Parque Nacional das Emas, GO/MS

Parque Nacional das Emas
Onde fica / por onde acessar

Mineiros, Chapadão do Céu, Serranópolis e Costa Rica, GO/MS

Bioma protegido

Cerrado: savana e formações pioneiras

Motivos para visitar

Realizar um safari, logo cedo ou à noite, para observar a fauna do local:
anta, veado, ema, arara, lobo-guará, pica-pau do campo…
Presenciar a bioluminescência do cerrado entre outubro e novembro, um
fenômeno que só ocorre aqui, um dos lugares mais escuros do mundo,
quando as larvas dos vaga lumes iluminam os cupinzeiros (procure visitar
durante a lua nova e em dias quentes com chuva forte à tarde)
Fazer um bóia-cross ou flutuação para se refrescar no Rio Formoso,
águas transparentes com cobertura vegetal verde clara, espetáculo

Saiba mais em

https://www.youtube.com/watch?v=bAxzuIG_6GM

www

https://entreparquesbr.com.br/emas/

Parque Nacional Guaricana, PR

Parque Nacional Guaricana
Onde fica / por onde acessar

Guaratuba, Morretes e São José dos Pinhais, PR

Bioma protegido

Mata Atlântica: ombrófila densa e mista (araucárias)

Motivos para visitar

Realizar um Aqua Trekking em um dos rios que chegam até a estrada da
Limeira: em geral não há trilhas, é necessário procurar no wikiloc ou ver o
nosso guia abaixo ; )
Observar a imensidão de área protegida em um dos picos: Primeiro de
Maio, X e Pilão (trilha dura e íngreme!)
Procurar pela palmeira guaricana, que dá nome ao parque, e pela
palmeira Jussara, que ainda é extraída ilegalmente; no entorno há
plantações de palmito pupunha, vale conhecer para entender a diferença

Saiba mais em

https://www.youtube.com/watch?v=l96YDFkw3fo

www

https://entreparquesbr.com.br/guaricana/

Parque Nacional do Iguaçu, PR

Parque Nacional do Iguaçu
Onde fica / por onde acessar

Foz do Iguaçu, Serranópolis do Iguaçu, Céu Azul e Capanema, PR

Bioma protegido

Mata Atlântica: floresta estacional semidecidual e mata de araucárias

Motivos para visitar

Percorrer os 11km entre a portaria e as Cataratas de bicicleta,
observando a fauna e flora exuberantes do segundo parque nacional
brasileiro, criado somente após pedido de Santos Dumont
Conhecer além das Cataratas o Rio Iguaçu por Capanema, a floresta de
jatobás-rosa em Céu Azul, a trilha da Onça em Serranópolis
Hospedar-se na Toca da Onça, aprender que restam apenas 100 onças
neste corredor; (1/3 do total da Mata Atlântica!); ouvir do Marcos e da Suzi
como pararam de criar gado e passaram a proteger as onças

Saiba mais em

https://www.youtube.com/watch?v=GCAwPe9cgQo

www

https://entreparquesbr.com.br/iguacu/

Parque Nacional de Ilha Grande, PR/MS

Parque Nacional de Ilha Grande
Onde fica / por onde acessar

Guaíra, Altônia, Icaraíma, Eldorado e Itaquiraí, PR/MS

Bioma protegido

Mata Atlântica: floresta estacional semidecidual

Motivos para visitar

Observar a última parcela do Rio Paraná ainda não represada, onde
ficam mais de 200 ilhas (não é a Ilha Grande do litoral do RJ!)
Remar um trecho da Rota dos Pioneiros, a maior trilha aquática do Brasil,
com mais de 390km de extensão
Visitar o santuário da Lagoa Saraiva e aprender que ali já foi o Parque
Nacional das Sete Quedas, onde ficavam as maiores quedas d’água do
mundo, equivalente a 6 vezes o volume de água das Cataratas do Iguaçu,
hoje submersas para a construção da represa de Itaipu

Saiba mais em

https://www.youtube.com/watch?v=lB0FyeQnGCo

www

https://entreparquesbr.com.br/ilha-grande/

Parque Nacional do Itatiaia, RJ

Parque Nacional do Itatiaia
Onde fica / por onde acessar

Itatiaia, Resende (Visconde de Mauá) e Itamonte, RJ/MG

Bioma protegido

Mata Atlântica: floresta ombrófila densa e campos de altitude

Motivos para visitar

Conhecer o primeiro parque nacional brasileiro, que fica na Serra da
Mantiqueira entre as cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, o museu foi
recentemente reformado
Subir algum dos picos; o Agulhas Negras, com 2.791 metros de altitude, o
5o pico mais alto do Brasil, é ponto culminante do estado do Rio de
Janeiro e exige corda; o do Couto é mais fácil e dá vista para a Serra Fina
Percorrer as exuberantes florestas e banhar-se nas cachoeiras da parte
baixa, onde o acesso é fácil e há boa infra-estrutura

Saiba mais em

https://www.youtube.com/watch?v=YcRqzwDHqL0

www

https://entreparquesbr.com.br/itatiaia/

Parque Nacional da Lagoa do Peixe, RS

Parque Nacional da Lagoa do Peixe
Onde fica / por onde acessar

Mostardas e Tavares, RS

Bioma protegido

Pampas

Motivos para visitar

Conhecer um sítio Ramsar de proteção de zonas úmidas que abriga aves
migratórias e residentes; algumas espécies de maçaricos que usam a
lagoa para se alimentar viajam mais de 30 mil km ao ano
Avistar diversas aves, com destaque para o talha-mares, os colhereiros e
os flamingos, além das diversas espécies de maçaricos
Conhecer o atelier do Eloir, um guia e artesão que aprendeu sozinho a
esculpir todos os tipos de aves que há neste parque e em tantos outros
pelo Brasil

Saiba mais em

https://www.youtube.com/watch?v=7zkgVonCKrM

www

https://entreparquesbr.com.br/lagoa-do-peixe/

Parque Nacional Marinho das Ilhas dos Currais, PR

Parque Nacional Marinho das Ilhas dos Currais
Onde fica / por onde acessar

Pontal do Paraná, PR

Bioma protegido

Marinho Costeiro

Motivos para visitar

Visitar o menor parque nacional brasileiro em extensão, o único parque
nacional marinho fora da região Nordeste
Avistar o sobrevôo das aves nas suas três ilhas (Grapirá, Três Picos e
Filhote), que abrigam ninhos de diversas aves: o desembarque não é
permitido, mas avistá-las e se banhar no mar sim
Aprender sobre o trabalho da Associação Mar Brasil, que faz um
importante papel na conservação de espécies marinhas na região, como
o mero, e instalando câmeras para fiscalização de pesca

Saiba mais em

https://www.youtube.com/watch?v=8gQRpNJrcRk

www

https://entreparquesbr.com.br/ilhas-dos-currais/

Parque Nacional de Saint-Hilaire/Lange, PR

Parque Nacional de Saint-Hilaire/Lange
Onde fica / por onde acessar

Matinhos, Guaratuba, Morretes e Paranaguá, PR

Bioma protegido

Mata Atlântica: floresta ombrófila densa

Motivos para visitar

Desviar do caminho entre Curitiba e o litoral para entrar em uma das
cachoeiras da Serra da Prata, a maior parte com baixa dificuldade de
acesso e belezas indescritíveis
Subir o Morro do Cabaraquara para ver o estuário de Guaratuba e
almoçar em um dos restaurantes que servem ostras criadas ali mesmo
Visitar a comunidade Parati, que fica isolada no mangue e onde pode-se
chegar a pé ou de barco; o salto Parati é lindíssimo e cheio de vida

Saiba mais em

https://www.youtube.com/watch?v=xDECn07CLqw

www

https://entreparquesbr.com.br/sainthilaire-lange/

Parque Nacional de São Joaquim, SC

Parque Nacional de São Joaquim
Onde fica / por onde acessar

Urubici, Bom Jardim da Serra e Lauro Muller, SC

Bioma protegido

Mata Atlântica: mata de araucárias (ombrófila mista) e estepe

Motivos para visitar

Visitar o parque não somente no inverno, quando ocorre neve, mas
também no resto do ano, quando é possível visitar a Pedra Furada, entrar
em cachoeiras, banhar-se nos rios e percorrer as muito bem organizadas
trilhas para as bordas da serra, inclusive cânions (Laranjeira)
Conferir a floresta de xaxins gigantes no Recanto de Santa Bárbara
Caminhar pelas nascentes do Rio Pelotas e surpreender-se de onde vem
a água, aprender o que são turfas e observar a Pedra Furada ao longe

Saiba mais em

https://www.youtube.com/watch?v=q_rCEvXAM3g

www

https://entreparquesbr.com.br/sao-joaquim/

Parque Nacional das Sempre-Vivas, MG

Parque Nacional das Sempre-Vivas
Onde fica / por onde acessar

Diamantina, Buenópolis, Olhos D’Água e Bocaiúva, MG

Bioma protegido

Cerrado: savana e floresta estacional

Motivos para visitar

Conhecer a cachoeira de Santa Rita e a comunidade de Curimataí,
retratada pelo naturalista francês Auguste de Saint-Hilaire com relação à
relação com a água, que segue até hoje nos “regos"
Observar diversas espécies de sempre-vivas, flores que dão nome ao
parque e que florescem nos campos entre maio e julho
Visitar o lado leste do parque e pernoitar nas lindas praias de rio, com
suas areias brancas no vale do Inhacica e Jequitinhonha

Saiba mais em

https://www.youtube.com/watch?v=MbN7HbsIIBE

www

https://entreparquesbr.com.br/sempre-vivas/

Parque Nacional da Serra da Bocaina, SP/RJ

Parque Nacional da Serra da Bocaina
Onde fica / por onde acessar

Cunha, São José do Barreiro, Bananal, Angra dos Reis e Parati, SP/RJ

Bioma protegido

Mata Atlântica: floresta ombrófila densa

Motivos para visitar

Observar o nascer do sol a partir da Pedra da Macela, de onde é possível
observar a baía de Angra
Banhar-se na piscina natural de Trindade e procurar a entrada e a saída
da Pedra que Engole em uma das cachoeiras da região
Realizar a histórica travessia do caminho do Mambucaba, passar uma
noite batendo papo à beira do fogão à lenha na casa da Dona Palmira,
maravilhar-se com a imponência da Cachoeira dos Veados

Saiba mais em

https://www.youtube.com/channel/UCJxchyP3sFVa4HbNNlGZOMQ

www

https://entreparquesbr.com.br/serra-da-bocaina/

Na data de publicação desta versão, o vídeo deste parque ainda não havia sido carregado no YouTube; o link acima levará ao nosso canal

Parque Nacional da Serra da Bodoquena, MS

Parque Nacional da Serra da Bodoquena
Onde fica / por onde acessar

Bodoquena e Bonito, MS

Bioma protegido

Mata Atlântica: savana e floresta estacional decídua

Motivos para visitar

Aproveitar que os atrativos ainda não têm restrição como os mais
concorridos em Bonito para aproveitar as cachoeiras formadas por
calcário com calma e maior flexibilidade no percurso
Observar o fenômeno dos sumidouros e ressurgências, as águas que
somem por quilômetros e voltam a aparecer lá na frente: na época seca o
fenômeno é ainda mais presente
Molhar os pés para visitar o cânion do rio Salobra, percorrer o rio por
entre os imensos paredões onde vivem os urubus

Saiba mais em

https://www.youtube.com/watch?v=j9JXnegGxzw

www

https://entreparquesbr.com.br/bodoquena/

Parque Nacional da Serra da Canastra, MG

Parque Nacional da Serra da Canastra
Onde fica / por onde acessar

São Roque de Minas, São Batista do Glória, Delfinópolis e Sacramento, MG

Bioma protegido

Cerrado: savana e floresta estacional

Motivos para visitar

Conhecer as nascentes geográfica e histórica do Rio São Francisco, que
percorre mais de 2,8 mil km até desembocar entre Alagoas e Sergipe
Sair bem cedo e voltar tarde para ter maior chance de avistar a rica fauna
nos chapadões; com sorte avistar um dos 160 patos mergulhão do total
de 250 remanescentes, às vezes na parte alta da Casca D'Anta
Aproveitar a abundância de rios e cachoeiras de todos os tamanhos e
níveis de dificuldade para acesso; as vistas são amplas e belas o dia
todo; deliciar-se com o famoso queijo da Canastra

Saiba mais em

https://youtu.be/W3Ou8mjriIM

www

https://entreparquesbr.com.br/serra-da-canastra/

Parque Nacional da Serra do Cipó, MG

Parque Nacional da Serra do Cipó
Onde fica / por onde acessar

Santana do Riacho e Jaboticatubas, MG

Bioma protegido

Cerrado: savana e floresta estacional

Motivos para visitar

Alugar uma bicicleta na portaria Areias (ou levar a sua!) e passar o dia
entre o Canyon das Andorinhas e Cachoeira da Farofa: não perca a luz
dourada durante o pôr do sol!
Visitar o Vale do Travessão, que é um dos cartões postais, mas exige
uma caminhada mais longa; ou entrar pela portaria Retiro e caminhar até
uma das três belíssimas cachoeiras onde chega-se com facilidade
Realizar a travessia até Cabeça de Boi ou Serra dos Alves, passando
pela imponente cachoeira Braúnas; pernoitar na casa de tábuas

Saiba mais em

https://www.youtube.com/watch?v=65AVJ14-W44

www

https://entreparquesbr.com.br/serra-do-cipo/

Parque Nacional da Serra do Gandarela, MG

Parque Nacional da Serra do Gandarela
Onde fica / por onde acessar

Raposos e Rio Acima, MG

Bioma protegido

Mata Atlântica: floresta estacional semidecidual

Motivos para visitar

Aprender que quase 50% da água de Belo Horizonte é captada neste
parque, que sofre com constantes ameaças de mineradoras
Visitar uma das diversas cachoeiras de mais fácil acesso (Santo Antônio,
Maquiné, Índios e do Viana) ou as mas longínquas e imponentes, como a
do Capivari, com 100 metros de queda
Caminhar ao longo das banquetas de Raposos (mais fácil) e/ou pelos
campos nas Nascentes do Rio Piracicaba, ambas com vistas lindas e
muita história

Saiba mais em

https://www.youtube.com/watch?v=EmUTsuXgqyw

www

https://entreparquesbr.com.br/serra-do-gandarela/

Parque Nacional da Serra de Itajaí, SC

Parque Nacional da Serra do Itajaí
Onde fica / por onde acessar

Blumenau, Guabiruba e Indaial, SC

Bioma protegido

Mata Atlântica: floresta ombrófila densa e mista (mata de araucárias)

Motivos para visitar

Aprender que Santa Catarina tem muito mais a oferecer que belas praias,
montanhas nevadas e festas de cerveja: aqui há uma serra repleta de
nascentes de rios, cachoeiras e belas vistas
Visitar as Nascentes do Garcia pertinho de Blumenau, um local nos anos
80 condenado a ser desmatado, mas que resistiu; subir a trilha do Sapo e
procurar pela espécie que dá origem ao nome
Percorrer os rios e morros de Guabiruba, onde há uma antiga mina de
ouro abandonada

Saiba mais em

https://www.youtube.com/watch?v=J5fy9D2NfHA

www

https://entreparquesbr.com.br/serra-do-itajai/

Parque Nacional da Serra dos Órgãos, RJ

Parque Nacional da Serra dos Órgãos
Onde fica / por onde acessar

Teresópolis, Petrópolis e Guapimirim, RJ

Bioma protegido

Mata Atlântica: floresta ombrófila densa

Motivos para visitar

Visitar a parte baixa em Teresópolis, admirar a vista da trilha do cartão
postal antes de se banhar em um dos poços ou na piscina natural
Realizar a clássica travessia de Petrópolis a Teresópolis (30km), parando
nos abrigos, admirando o efeito do nascer e pôr do sol no recorte das
montanhas, sem deixar de ir até os Portais de Hércules; se não puder ou
não quiser tanto, vá até a Pedra do Sino ou Castelos de Açu
Visitar a sede de Guapimirim e a contribuição de von Martius para a
nossa botânica, sem deixar de ir até o poço verde, de incrível beleza

Saiba mais em

https://www.youtube.com/channel/UCJxchyP3sFVa4HbNNlGZOMQ

www

https://entreparquesbr.com.br/serra-dos-orgaos/

Na data de publicação desta versão, o vídeo deste parque ainda não havia sido carregado no YouTube; o link acima levará ao nosso canal

Parque Nacional da Serra Geral, SC/RS

Parque Nacional da Serra Geral
Onde fica / por onde acessar

Praia Grande, Jacinto Machado e Cambará do Sul, SC/RS

Bioma protegido

Mata Atlântica: estepe

Motivos para visitar

Identificar a beleza e singularidade de cada cânion, com diferentes níveis
de facilidade para acesso; para minimizar as chances do fenômeno da
viração, que cobre tudo de repente, vá logo cedo e no inverno ; )
Admirar-se com a extensão do cânion Fortaleza, o maior em extensão do
Brasil, com 7,5km de extensão, que chega ter 900 metros de altura
Aprender sobre a formação geológica da separação do Gondwana,
quando os continentes sul-americano e africano eram unidos; observar as
diversas camadas de derrames vulcânicos que formaram a serra

Saiba mais em

https://www.youtube.com/watch?v=YQZvUCdB8P8

www

https://entreparquesbr.com.br/serra-geral/

Parque Nacional do Superagui, PR

Parque Nacional do Superagui
Onde fica / por onde acessar

Paranaguá, PR

Bioma protegido

Mata Atlântica: floresta ombrófila densa

Motivos para visitar

Caminhar pela enorme praia deserta (mais de 30km), a maior faixa de
areia contínua do litoral paranaense; banhar-se na lagoa salobra criada
recentemente pelo movimento das marés
Conhecer as restingas e manguezais que protegem espécies como o
papagaio-da-cara-roxa, o mico-leão-da-cara-preta e o jacaré-do-papoamarelo, todos ameaçadas
Banhar-se no mar à noite na Lua Nova e observar o efeito do fitoplâncton
brilhando no corpo

Saiba mais em

https://www.youtube.com/watch?v=deaDeSG5P9I

www

https://entreparquesbr.com.br/superagui/

Parque Nacional da Tijuca, RJ

Parque Nacional da Tijuca
Onde fica / por onde acessar

Rio de Janeiro, RJ

Bioma protegido

Mata Atlântica, floresta ombrófila densa

Motivos para visitar

Caminhar pela maior floresta urbana reflorestada do mundo; no Centro de
Visitantes Paineiras, no Corcovado, há uma excelente exposição que
explica os motivos para o reflorestamento ter sido iniciado nos anos 1860
Percorrer trechos da Transcarioca (com 180km de extensão), refrescar-se
numa das várias cachoeiras; tudo isso a menos de 10 minutos da praia e
de toda movimentação da metrópole
Subir montanhas como o Pico da Tijuca, Pedra da Gávea e Pedra Bonita,
com uma visão complementar e ampla e da cidade e da natureza

Saiba mais em

https://www.youtube.com/channel/UCJxchyP3sFVa4HbNNlGZOMQ

www

https://entreparquesbr.com.br/tijuca/

Na data de publicação desta versão, o vídeo deste parque ainda não havia sido carregado no YouTube; o link acima levará ao nosso canal

OS PARQUES NACIONAIS
BRASILEIROS

O Brasil tem 74 Parques Nacionais, protegidos por Lei
"O Parque Nacional tem como objetivo
básico a preservação de ecossistemas
naturais de grande relevância
ecológica e beleza cênica,
possibilitando a realização de
pesquisas cientí cas e o
desenvolvimento de atividades de
educação e interpretação ambiental,
de recreação em contato com a
natureza e de turismo ecológico"
Mapa: GoogleMaps

fi

Fonte: Art. 11 da Lei no 9.985, de 18 / jul / 00, grifos nossos

Além de diversos em Biomas e Regiões, os Parques têm
tamanhos e datas de fundação distintos

ÁREA
hectares 1)

Brasil

851 milhões

Unidades de Conservação

250 milhões

Inclui Reservas Biológicas, Parques Nacionais,
Monumentos Naturais, Refúgios de Vida Silvestre e outros

Parques Nacionais

14,3 milhões

Como comparativo, o estado de SP tem 24,8 milhões de
hectares e o Reino Unido 24,2 milhões

Maior Parque Nacional

3,8 milhões

O estado do Amapá tem 14,3 milhões de hectares, dos
quais quase 27% estão em um parque nacional

1,3 mil

A maior parte da área protegida é de mar, onde a vida
marinha se alimenta e se abriga do mau tempo

14/06/1937

Localizado na Serra da Mantiqueira, protege ecossistemas
da Mata Atlântica, principalmente campos de altitude e
nascentes de importantes rios da região SE.

05/04/2018

Guarda a maior população de onças-pintadas da Caatinga,
tem a maior concentração de sítios arqueológicos do
Brasil, com inscrições rupestres datadas de 16 mil anos.

Montanhas do Tumucumaque - AP

Menor Parque Nacional
Ilhas dos Currais - PR

Parque mais antigo
Itatiaia RJ

FUNDAÇÃO

Parque mais recente
Boqueirão da Onça BA

fi

1) 1 hectare = 10.000 metros quadrados, o equivalente a 100m x 100m; 1 milhão de hectares = 10.000 quilômetros quadrados, equivalente a 100km x 100km
2) Referência: Agência Brasil. Disponível em https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2018-07/em-18-anos-sistema-de-unidades-de-conservacao-temavanco-e-desa os. Acesso em: 11 de abril de 2021
3) Imagem / Mapa: Instituto Sócio Ambiental. Disponível em https://uc.socioambiental.org/#pesquisa. Acesso em: 11 de abril de 2021

POTENCIAL
ECONÔMICO E TERAPÊUTICO

O potencial de visitação a Parques Nacionais é enorme
Demais
Parques
2,2

Em 2019
9,8 milhões de visitantes a Parques Nacionais
78% dos visitantes concentrados em 5 parques
1.
2.
3.
4.
5.
5 Maiores
Parques
7,6

Visitantes Parques Nacionais brasileiros
[milhões de pessoas em 2019]

Tijuca: 3,0 milhões
Iguaçu: 2,0 milhões
Jericoacoara: 1,3 milhões
Bocaina: 0,7 milhões
Fernando de Noronha: 0,6 milhões
89,8 milhões de visitantes a Parques Nacionais (63 parques)

55% dos visitantes concentrados em 10 parques
1. Great Smoky Mountains: 12,5 milhões
2. Grand Canyon (EUA): 6,0 milhões

Fonte Brasil: ICMBio; Monitoramento da visitação em Unidades de Conservação Federais: Resultados de 2019 e breve panorama histórico
Fonte EUA: National Park Service

Calculamos um potencial econômico da ordem de R$ 15,0 bi PIB,
gerando até 174 mil empregos diretos
Resultados 2017 *

Potencial **

Empregos diretos gerados

36 mil

210 mil

Empregos totais gerados ou mantidos

80 mil

468 mil

Gastos nos municípios das UCs

R$ 2,0 bilhões

R$ 11,7 bilhões

Gastos totais, nível nacional

R$ 8,6 bilhões

R$ 50,3 bilhões

Impostos gerados

R$ 905 milhões

R$ 5,3 bilhões

Valor agregado PIB

R$ 3,1 bilhões

R$ 18,1 bilhões

Os cálculos não consideram o Capital Natural da conservação: quanto
vale um Parque Nacional? Um Bioma? Uma espécie não extinta?
* Considera todas as Unidades de Conservação (UCs)
** Caso o volume de visitantes fosse equiparado ao dos Estados Unidos, mantida a diferença populacional; multiplicador = 5,85
Fonte: ICMBio Contribuições do Turismo em Unidades de Conservação Federais para a Economia Brasileira Efeitos dos Gastos dos Visitantes em 2017

O estudo do Semeia aponta um potencial ainda maior: um milhão de
empregos e R$ 36 a 44 bilhões em PIB

Clique na figura para acessar o estudo na íntegra

Benefícios terapêuticos comprovados
No Japão o “banho de oresta” é uma prática
terapêutica chamada Shinrin-yoku
O governo japonês investe em investigação cientí ca dessa
prática e veri cou que o ato de fazer contato e estar na
atmosfera da natureza:
Melhora a imunologia e aprimora o desempenho cognitivo
Diminui o estresse e melhora o estado de humor
Reduz o ritmo cardíaco, a pressão arterial, a ansiedade e a
depressão

O efeito dura 30 dias: uma visita à natureza ao
mês é suficiente para manter os benefícios

fi

fl

fi

Referência: Qing Li, Effect of forest bathing trips on human immune function. Disponível em https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pmc/articles/PMC2793341. Acesso em: 24 de março de 2021
Foto: Parque Nacional da Serra dos Órgãos, RJ

O Fórum Econômico Mundial tem apontado os efeitos positivos na
saúde de acordo com o tempo passado junto à natureza
“Pessoas que passam duas horas

“Passar tempo na natureza pode

por semana na natureza

melhorar sua memória e

apresentam maiores níveis de

criatividade”

saúde e bem-estar”
Receitas escritas para passar
“Reduz o risco de derrame e

tempo na natureza têm se tornado

problemas cardíacos”; “Menores

uma prática:

chances de desenvolver pressão
alta e diabetes”; “Reduz o risco de

"Pacientes tendem a agir mais do

desenvolver asma e doenças

que quando recebem orientações

pulmonares”

verbais”

“20 minutos na natureza pode

“Médicos da Nova Zelândia

reduzir signi cativamente os níveis

receitam desde 1998

de stress”

fi

Clique aqui para assistir o vídeo do Fórum Econômico Mundial

EXPEDIÇÃO ENTRE PARQUES
QUEM SOMOS

Em um formato inédito, estamos completando um ano de
expedição pelos parques nacionais brasileiros
Início da expedição

05 / jun / 21, Dia Mundial do Meio Ambiente

Tempo estimado

3 anos

Roteiro

Baseado nas estações do ano

Pernoite

Trailer

2 semanas por parque, em média
em busca das melhores épocas

acampamento, sempre que o céu estiver estrelado

Para celebrar e difundir as informações, preparamos um este guia sobre os 25
parques nacionais já visitados no primeiro ano da nossa expedição
Use e divulgue à vontade!

LETICIA ALVES
Psicóloga - 37 anos
Acredita que o contato frequente com a
natureza nos torna mais saudáveis e
equilibrados
E que cada visita a um Parque Nacional
recarrega as energias tanto física quanto
emocionalmente
Aprendeu com seus pacientes que o
contato com a natureza nos abre para
análises mais profundas, seja individual
ou coletivamente

Foto: Parque Nacional da Serra do Cipó, MG

DENNIS HYDE
Economista - 42 anos
Acredita que o conhecimento somente
ocorre a partir de informações
organizadas e disponíveis a todos
E que ao termos pouca informação sobre
os Parques Nacionais faz com que
poucos visitem e valorizem a natureza
Aprendeu que tão importante quanto ter
boas ideias é ter a vontade e capacidade
de colocá-las em prática

Foto: Parque Nacional da Serra do Canastra, MG

Um grande agradecimento aos nossos apoiadores

Aviso

Este é um e-book gratuito criado como resultado do primeiro ano de expedição pelos parques nacionais brasileiros
As informações para a elaboração deste e-book foram coletadas através de nossas visitas presenciais nos parques
nacionais e com apoio de pesquisas feitas pela internet e junto a pessoas e organizações que trabalham dentro ou no
entorno dos parques
Os mapas e as imagens deles foram elaborados utilizando ferramentas do GoogleMaps
As informações de biomas e to sionomias foram coletadas no site do Instituto Sócio Ambiental
Todas as fotos deste documento foram tiradas por nós e são do nosso acervo pessoal

fi

fi

fi
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