Natureza é saúde!
Guia de Orientações
Gerais e Atividades para
Gestores de Unidades de
Conservação, Parceiros
e Visitantes
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“Todos precisam de
beleza, assim como de
pão, lugares para brincar
e rezar, onde a natureza
pode curar e dar força ao
corpo e à alma.”
John Muir
John Muir (1838-1914, naturalista e
preservacionista escocês-americano, cujas
publicações inspiraram o ex-presidente norteamericano Theodore Roosevelt na criação do
Parque Nacional de Yosemite nos EUA
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Apresentação
Uma celebração à vida! É esta a essência da campanha Um
Dia No Parque. Admirar uma paisagem, tomar banho de cachoeira, sentir o vento, ouvir os pássaros, caminhar entre as
árvores são experiências que nos lembram que fazemos parte da natureza, e que nós também somos protegidos pelas
Unidades de Conservação.
Visitar uma Unidade de Conservação é conectar-se com a natureza, com a história e cultura de um povo. A campanha Um
Dia no Parque quer celebrar as Unidades de Conservação e
a vida ao incentivar a visitação às mais de duas mil UCs que
ajudam a proteger a rica biodiversidade e a história do país.
Além dos benefícios para a saúde, o ecoturismo colabora
com a economia e, especialmente, ajuda a criar uma ligação
entre o visitante e a natureza, ampliando a conscientização
para a necessidade de proteção das áreas e criação de novas
Unidades de Conservação.
Desde 2018, a Coalizão Pró UCs realiza a campanha Um Dia
no Parque, uma ação de mobilização e engajamento que
visa o fortalecimento das Unidades de Conservação brasileiras por meio da criação de uma cultura de conhecimento e
valorização das áreas protegidas do Brasil.
Nas primeiras edições do Um Dia no Parque, milhares de brasileiros visitaram as Unidades de Conservação e praticaram
atividades como caminhada, ciclismo, observação de aves,
slackline, yoga, contemplação da paisagem. As atividades foram promovidas pelas UCs com a participação de parceiros,
e também por associações, empresas particulares, voluntários e outros. Houve até quem teve a oportunidade de visitar
uma UC de sua região pela primeira vez e conhecer a riqueza
natural protegida por estas áreas.
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Como é
Um Dia no Parque quer levar as pessoas às UCs e conectá-las
a estas áreas, celebrando a vida e unindo a população em
torno de um objetivo comum, que é a valorização das Unidades de Conservação.
A categoria “parques” foi a escolhida para nominar a campanha por ser a de mais fácil reconhecimento pela população,
mas todas as categorias de Unidades de Conservação, tanto
federais, como estaduais, municipais e particulares, são contempladas na campanha.

Importância das
Unidades de Conservação
na qualidade de vida
Já parou para pensar na relação entre saúde e Unidades de
Conservação? O contato direto com a natureza, em todas
as fases da vida, pode ajudar a fortalecer a imunidade e a
reduzir o estresse. No Japão, por exemplo, são realizados os
“banhos de floresta”, em que instituições promovem a visitação de parques e outras áreas protegidas, estimulando o
contato com a natureza para a promoção da saúde.
Um estudo realizado pelo Instituto Semeia mostra que para
a maioria das pessoas entrevistadas das seis regiões metropolitanas que participaram do estudo Parques do Brasil:
Percepções da População 2020, os parques remetem a aspectos positivos e estão diretamente relacionados ao lazer,
à conservação da natureza, saúde e bem-estar.
Atualmente, somente cerca de 13% da população brasileira vive próxima a áreas verdes. Além dos benefícios para a
saúde, o ecoturismo colabora com a economia e, especialmente, ajuda a criar uma conexão entre o visitante e a natureza por meio do bem-estar, aventura ou lazer, ampliando a
conscientização da importância de áreas protegidas.
De acordo com uma pesquisa realizada pelo IBOPE a pedido do WWF-Brasil, 91% dos brasileiros deseja ter mais
contato com a natureza e 82% valoriza locais que tenham
paisagens naturais quando vão viajar. A mesma pesquisa
indica que 39% dos brasileiros considera o meio ambiente e
as riquezas naturais do Brasil a principal razão de orgulho.

Nossos objetivos
Ao estimular as pessoas a visitarem as Unidades de Conservação, queremos apresentar as possibilidades de atividades
que estas áreas oferecem, conscientizar a sociedade sobre
a existência e a importância das UCs para a proteção e preservação da biodiversidade dos biomas brasileiros. E criar
um sentimento de pertencimento e estima dos brasileiros
em relação a essas áreas.
Além do reconhecimento do valor das UCs pela sociedade,
desejamos que este evento se repita e cresça ano a ano,
tornando-se uma data comemorativa no calendário oficial
do país.

Como participar?
Toda a comunidade é convidada a participar: Unidades de
Conservação, grupo de associações, de empresas públicas
e privadas, coletivos, organizações não governamentais ligadas ou não à conservação da natureza, ou seja, a sociedade em geral.
O cadastro das atividades deve ser feito por quem as oferece no site da campanha, www.umdianoparque.net. Após a
aprovação do cadastro, as atividades vão ficar disponíveis
para busca. Por isso, dê todas as informações necessárias
para os interessados, como nome da Unidade de Conservação, endereço, nome e contato do responsável, atividades
previstas, público-alvo, horário, local de encontro, e capriche na descrição da atividade!
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Quem pode participar?
UNIDADES DE CONSERVAÇÃO
Todas as Unidades de Conservação são convidadas a participar do Um Dia no Parque. UCs federais, estaduais, municipais e particulares podem aproveitar a estrutura já existente para recepcionar visitantes e desenvolver atividades um
pouco mais planejadas. Cada Unidade de Conservação tem
potencial para diferentes atividades, e é importante aproveitar este privilégio!

Unidades de Conservação ainda não abertas à visitação também podem participar e criar eventos especiais para grupos
específicos. O Parque Nacional da Serra da Bodoquena, em
Mato Grosso do Sul, por exemplo, abriu as portas para 10
visitantes fazerem uma incursão ao rio Salobra e ao Dente
de Cão acompanhados por parceiros da Unidade de Conservação. Da mesma forma, a Reserva Biológica da Mata Escura,
em Minas Gerais, convidou o Tiro de Guerra de Jequitinhonha
para percorrer uma trilha dentro da UC.
Com a participação de parceiros, associações, empresas particulares, prefeituras e voluntários, foram oferecidas diversas
atividades. Em 2019, 234 Unidades de Conservação participaram da ação, sendo 29 Parques Nacionais, que receberam
milhares de visitantes que publicaram aproximadamente 10
mil fotos e vídeos. Este ano queremos ainda mais!
INSTITUIÇÕES, GRUPOS E VOLUNTÁRIOS
Grupos, associações, ONGs, órgãos públicos, empresas particulares, enfim, todos os interessados podem propor atividades de acordo com a vocação e dentro do plano de manejo
da Unidade de Conservação. O indicado é entrar em contato
com aUC de interesse e verificar a possibilidade de promover determinada atividade, informando o número previsto de
participantes, local, horário e duração.
Gestores podem convidar grupos que já atuam na Unidade
de Conservação, ou órgãos públicos, ONGs, empresas particulares, novos grupos. O estabelecimento de parcerias colabora positivamente na qualidade e quantidade de atividades
oferecidas aos visitantes, e também na divulgação da ação.

Ao convidar parceiros para a realização de atividades, é interessante apresentar as vantagens de participar do Um Dia
no Parque, como visibilidade em materiais de divulgação e
acesso facilitado à Unidade de Conservação no dia da ação.
Os parceiros podem colaborar de diversas maneiras. Empresas e grupos especializados em atividades relacionadas ao
ecoturismo, como observação de aves, ciclismo, trilhas, podem ficar responsáveis por organizar e realizar atividades.
Órgãos públicos podem oferecer serviços como transporte
e alimentação. É possível também colaborar financeiramente com a ação, seja doando em espécie para a aquisição de
produtos que serão utilizados pela Unidade de Conservação
no dia da ação, seja doando produtos ou serviços, como garrafinhas de água personalizadas, impressão de materiais, alimentação, entre outros.
Além dos parceiros, a participação de voluntários pode ser uma
colaboração importante, já que é esperado um número maior
de visitantes no dia da ação. É possível engajar voluntários exclusivamente para a data, ou contar com voluntários que já atuam nas Unidades de Conservação. Os voluntários podem ser
responsáveis pela recepção de visitantes, monitoramento, organização de grupos, guia de trilhas, e outras atividades.
O ICMBio promove o Programa de Voluntariado, em que população pode atuar juntamente com as equipes do ICMBio
em diversas ações de conservação da natureza como pesquisa, visitação, comunicação, educação ambiental e proteção,
entre outras. Os voluntários são uma contribuição valiosa
para as atividades propostas para Um Dia no Parque.
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VISITANTES
Todos os públicos são convidados para Um Dia no Parque:
famílias, escolas, grupos de visitantes específicos como escoteiros, observadores de aves, surfistas, atletas, montanhistas,
ciclistas, corredores, fotógrafos, nadadores.
Quer visitar uma UC e participar do Um Dia No Parque? No
site da campanha você encontra as Unidades de Conservação participantes e atividades oferecidas. Se não encontrar
uma UC participante perto de você, que tal organizar uma
atividade com a família ou amigos? O importante é ter um dia
em contato com a natureza, celebrando a vida e apreciando
a riqueza natural de nosso país. Neste guia você encontra sugestões de atividades e orientações para que sua experiência
seja rica e segura para você e a natureza. E em nosso site
você encontra uma cartilha do Instituto Alana para atividades ao ar livre com crianças.
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Recepção a visitantes
O objetivo da campanha Um Dia no Parque é celebrar a vida
por isso propomos uma recepção especial aos visitantes.
O processo de recepção pode variar de acordo com a UC, mas
o recomendado é que sejam destacadas pessoas específicas
para atender os visitantes e mostrar a eles que este é um dia
único, repleto de opções de atividades.

Além de pessoas responsáveis pela recepção, é indicada a
exposição de cartazes ou faixas com informações sobre a
Unidade de Conservação e a importância das UCs para a
proteção da biodiversidade e para a economia por meio do
ecoturismo. A organização da campanha vai disponibilizar
um kit com arquivos para impressão a cada UC participante.
O kit vai ser composto por artes para faixa, banner, cartaz,
placa de mão e camiseta. E cada um pode criar novos produtos para oferecer aos visitantes, como bonés, garrafas de
mão, ecobags e outros itens que estejam de acordo com as
atividades propostas ou com a categoria da UC.
É interessante também estimular que visitantes publiquem
fotos e vídeos com o uso da hashtag #UmDianoParque nas
redes sociais. As placas de mão presentes no kit podem ficar disponíveis em um local preparado pela equipe da Unidade de Conservação, onde os visitantes possam parar e
posar para fotos sozinhos ou em grupos. A equipe responsável pela recepção pode também fazer a animação pelo
uso da #UmDiaNoParque.
O visitante que procura uma Unidade de Conservação geralmente está em busca de lazer, mas pode encontrar também informação e conhecimento graças a uma recepção
caprichada. Além de apresentar ao visitante o Um Dia no
Parque e seus objetivos, falar sobre a UC e atividades que
serão desenvolvidas no dia, é importante que a equipe de
apoio possa fornecer informações sobre as peculiaridades
da região.
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Atividades
Graças à diversidade de biomas, paisagens, fauna e flora,
as Unidades de Conservação oferecem inúmeras possibilidades de atividades. O ideal é que cada UC ou parceiro aproveite
o potencial da área. Uma Unidade de Conservação com aptidão
para observação de aves, por exemplo, pode oferecer neste dia
uma atividade especial, com guias especializados, em horário
diferenciado ou em um local geralmente não aberto à visitação.
É possível, também, aproveitar como atração atividades já
programadas para a data do Um Dia no Parque. É, ainda, uma
oportunidade para a UC firmar-se como referência em determinada atividade, como ciclismo, observação de aves, trilha, entre
tantas possíveis.
Vale ressaltar a importância das parcerias. Tanto empresas
como grupos especializados ajudam a enriquecer o dia dos
visitantes na Unidade de Conservação por meio de atividades
que façam os participantes do Um Dia no Parque se sentirem
especiais.
Parceiros que já oferecem atividades podem valer-se da data
especial e propor novas ações. Um grupo especializado em trilhas, por exemplo, pode organizar um passeio com um público
específico, como pessoas idosas, crianças, ou pessoas com deficiência, e incluir diferenciais, como alongamento, meditação
ou outras atividades que estejam ligadas à principal. Novos
parceiros ou grupos independentes também podem seguir estas orientações e usar seus conhecimentos para oferecer uma
inovação em atividades ligadas à natureza.
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Inspire-se!
Nas primeiras edições da campanha Um Dia No Parque, pelo
menos 150 atividades diferentes foram realizadas nas Unidades de Conservação em todo o país. Algumas das atividades possíveis são banho de cachoeira, observação de aves
(birdwatching), boia cross, brincadeiras lúdicas com crianças (contação de histórias, pipa etc.), caminhada, camping
(em locais autorizados), capoeira, ciclismo, contemplação
da paisagem, escalada, exibição de filmes, feira de sustentabilidade, feira de produtos orgânicos e típicos, flutuação
aquática, fotografia, limpeza das áreas, malabares, mergulho, montanhismo, observação da fauna e flora, observação
de cetáceos, palestras, piquenique, slackline, surfe, stand up
paddle, teatro, trilha, yoga. E aí, qual vai ser a sua?
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Atividades acessíveis
O turismo em Unidades de Conservação deve estar ao alcance
do maior número possível de pessoas, aproximando a sociedade do patrimônio natural protegido do Brasil.
Algumas Unidades de Conservação oferecem o turismo acessível, como trilhas adaptadas a pessoas com deficiência física,
cadeira Julietti, placas em braile, trilhas sensoriais. Porém, estas
oportunidades são pouco conhecidas por aqueles que poderiam se beneficiar delas.
Por isso, Unidades de Conservação que oferecem opções de
turismo acessível são convidadas a participar do Um Dia no
Parque. Queremos divulgar estas opções de lazer em contato
com a natureza a pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida e mostrar que as UCs são para todos.
Faça o cadastro no site e envie informações sobre a atividade
acessível oferecida, incluindo as condições para a realização
(como necessidade de acompanhante, idade, horário, roupa
mais adequada) e, se possível, imagens para divulgação, para
mostrar que o turismo acessível é uma realidade no Brasil.
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Dicas De Visitação
Visitar uma Unidade de Conservação é entrar em um lugar protegido, criado para conservar um ecossistema. Para ter certeza
de que ele estará perfeito na sua próxima visita e para todos
os que vierem depois de você, é preciso estar atento a algumas
orientações.
O que levar
Antes de visitar uma Unidade de Conservação, certifique-se de
que ela conta com restaurantes e lanchonetes. Caso não exista
esta conveniência, leve seu próprio lanche e água. Além de comida e água, é interessante levar mochila, repelente, protetor
solar, óculos, chapéu, boné, binóculos e câmera. E o desejo de
aventura, é claro!

A roupa ideal
O clima que você vai encontrar e a atividade que você vai
praticar vão determinar a roupa e o calçado ideais. Consulte
a previsão do tempo e escolha as vestimentas que vão garantir a melhor prática da sua atividade. E não se esqueça
de usar protetor solar!
Lixo
Leve uma sacola ou saco de lixo e traga de volta consigo
todos os resíduos que produzir em sua visita. Seja comida, embalagens, guardanapos, sacos plásticos, todo resíduo
deixado para trás pode prejudicar a vida selvagem.
Fauna, flora, mineral: deixe-os onde encontrou
É preciso lembrar que os elementos da natureza e da paisagem têm sua função no lugar em que estão. Apesar de
lindas, as flores, servem de alimento para diversos insetos.
Animais e insetos fofinhos são importantes para a manutenção da cadeia alimentar e são silvestres, ou seja, não devem
ser criados em cativeiro. E aquela pedra com formato chamativo certamente tem sua missão no ambiente.
Camping somente em locais autorizados
Nem todas as Unidades de Conservação permitem a pernoite, por isso é essencial pesquisar com antecedência. Além
disso, se você vai acampar pela primeira vez, procure fazê-lo com pessoas experientes. Desta maneira, você leva os
equipamentos certos e evita acidentes, como incêndio.
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Animais domésticos são proibidos
Por mais que seu gato ou cachorro ame passear, eles são
proibidos na maioria das Unidades de Conservação pois podem interferir na vida selvagem. Além disso, há o risco de
acidentes ou até mesmo de você perdê-los em um passeio.
O ideal é deixá-los em casa neste dia.
Guia turístico
Algumas Unidades de Conservação permitem a visitação
somente acompanhada por um guia ou condutor. Antes da
visitação, verifique com a UC escolhida se a presença do
guia ou condutor é obrigatória e peça a lista de profissionais
cadastrados. Mesmo nas UCs que não exigem a presença
de um guia, é interessante contar com alguém que conhece
a região e pode dar informações sobre a fauna, a flora e a
história do local.

Passeio com crianças
Crianças adoram o contato com a natureza! Estimular atividades ao ar livre, além de colaborar com a saúde dos pequenos, ajuda a criar uma consciência ambiental e formar
adultos cientes da importância das Unidades de Conservação. Veja estas dicas para que sua experiência e das crianças seja um sucesso!
-Deixe as crianças ajudarem na decisão sobre o local e o
que fazer ao ar livre.
-Lembre-se de levar protetor solar, repelente, boné, agasalhos e uma troca de roupa para os pequenos.
-Convide os amigos: os passeios ao ar livre são muito mais
divertidos na companhia de um amigo (essa dica vale para
adultos e crianças!).
-Deixe as crianças explorarem o ambiente com liberdade e
autonomia, sob a supervisão cuidadosa de um adulto.
-Leve equipamentos para incrementar a sua aventura! Binóculos, pipas, baldes e lupas são ótimos brinquedos para
passeios e conhecer melhor os detalhes da natureza.
No site da campanha, www.umdianoparque.net, você encontra a cartilha criada pelo Instituto Alana especialmente
para o Um Dia No Parque com informações sobre os benefícios do contato com a natureza ainda na infância. O Instituto Alana é uma instituição que promove o desenvolvimento
integral da criança e fomenta novas formas de bem viver.
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Registro Das Atividades
O objetivo do Um Dia no Parque é atrair visitantes para as
Unidades de Conservação e chamar a atenção dos diversos setores da sociedade sobre a importância dessas áreas.
Somente será possível averiguar o sucesso da ação com o
monitoramento do número de pessoas que passarem pelas
UCs no dia do evento.
O controle e a informação do número de visitantes à organização é de extrema utilidade a este projeto, e as Unidades de
Conservação e parceiros também poderão se beneficiar da
informação, verificando se as atividades oferecidas atraíram
o número previsto de participantes.
Como em toda ação de mobilização, a mensuração dos resultados é mesmo muito importante! Assim, solicitamos aos
gestores e todos os que promoverem atividades que, após a
ação, forneçam à organização os seguintes resultados:
• Parcerias estabelecidas;
• Número de voluntários;
• Número de visitantes ou participantes;
• Atividades desenvolvidas.
Além de contabilizar o número de visitantes, é importante
registrar em imagens as atividades desenvolvidas. Fotos e
vídeos feitos por um fotógrafo destacado ou por voluntários
ajudam a documentar e montar um acervo da ação. As informações as imagens podem ser enviadas à organização da
campanha no e-mail contato@umdianoparque.net incluindo,
se possível, dados sobre autor das imagens.
Estas informações serão armazenadas e entrarão em nosso
banco de dados para a elaboração da campanha nos próximos anos.

Realização
A ação “Um Dia no Parque” é realizada pela Coalizão Pró
Unidades de Conservação, um grupo de instituições que se
propõe a congregar empresas e organizações da sociedade
civil comprometidas com a valorização e a defesa das Unidades de Conservação da Natureza. Fazem parte da Coalizão: Rede Pró UC, Fundação SOS Mata Atlântica, Conservação Internacional – CI Brasil, Fundação Grupo Boticário,
Imaflora, Instituto Semeia, WWF-Brasil, The Nature Conservacy - TNC Brasil, Imazon, IPÊ – Instituto de Pesquisas Ecológicas e IUCN Brasil. Estas instituições uniram seus ideais
e suas forças em uma missão maior visando a garantia da
manutenção e a criação de novas Unidades de Conservação
da Natureza no Brasil.

Coordenação e comunicação
Mais informações sobre a campanha podem ser obtidas
pelo e-mail contato@umdianoparque.net, telefone (41)
3015-8396 ou WhatsApp (41) 99796-0538.
A confirmação antecipada de participação na campanha
Um Dia No Parque colabora com a agilidade na inclusão das
informações e com o sucesso na divulgação. A centralização das informações do evento está sob a coordenação da
Rede Pró UC, localizada em Curitiba/PR.

Divulgação
A divulgação em nível nacional será realizada pela Coalizão
Pró UCs e instituições que a formam. As Unidades de Conservação e grupos que oferecem atividades podem participar
com a exposição de faixas ou cartazes (presentes no kit) na
sede com antecedência, divulgação nas redes sociais e mantendo contato com a imprensa local.
A organização vai dar apoio à comunicação realizada pelas
Unidades de Conservação e grupos participantes da ação.
Será disponibilizado um release padrão que pode ser complementado com informações sobre as atividades que serão
desenvolvidas em cada área. Será disponibilizado também
um kit com as artes para cartazes, publicação em redes sociais, placas para visitantes e camisetas.
A impressão dos cartazes e outros materiais será de responsabilidade das UCs e grupos que oferecem atividades, que
podem buscar parceiros para viabilizar financeiramente a
execução do serviço.

Para saber mais
Informações: www.umdianoparque.net
E-mail: contato@umdianoparque.net
Telefone: (41) 3015-8396
WhatsApp: (41) 99796-0538

“Não vos esqueçais que a Terra ama
sentir os vossos pés descalços.
Não vos esqueçais que ao Vento
agrada jogar com vossos cabelos.”
Gibran Khalil Gibran (1848-1931),
ensaísta e poeta libanês
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