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Resumo 

O Brasil possui 74 Parques Nacionais em seu território, 
dos quais 36 Parques estão oficialmente abertos para a 
visitação. De acordo com o ICMBio (2019), as visitações 
em Unidades de Conservação (UCs) é uma das 
principais estratégias de sensibilização da sociedade 
para a importância da conservação da natureza. Uma 
imagem publicada pode influenciar turistas em conhecer 
um destino. As imagens de destinos podem ser utilizadas 
como instrumentos de estratégias de marketing para 
atrair mais visitantes. Este trabalho buscou analisar quais 
Redes Sociais os Parques Nacionais integram, foram 
escolhidas cinco Redes Sociais para analisar: Facebook, 
Twitter, Instagram, Flickr e Strava. Com esta pesquisa foi 
possível constatar que 74 Parques estão em 4 redes 
sociais, distribuídos em 56 UCs que possuem Facebook, 
26 possuem Instagram, 5 possuem Twitter e 22 possuem 
Flickr. Entretanto, pode-se perceber durante a pesquisa, 
a falta de gerenciamento adequado dos Parques nas 
redes, a falta de atualização e alimentação das 
informações foi outro elemento presente percebido. 

Introdução  

O Sistema Nacional de Unidade de Conservação 
(Lei Federal nº 9.985/2000, Art. 11) apresenta como 
objetivo fundamental dos Parques Nacionais a 
preservação de ecossistemas naturais de relevância 
ecológica e beleza cênica, alegando que é possível 
realizar pesquisas cientificas e desenvolver atividades de 
educação e interpretação ambiental, de recreação em 
contato com a natureza e de turismo ecológico nestes 
locais.  

Segundo dados do Instituto Chico Mendes de 
Conservação da Biodiversidade (ICMBIO, 2019) o 
Parque Nacional do Iguaçu é o segundo mais visitado no 
Brasil, com 1.560.792 de visitantes no ano de 2016. Já o 
Parque Nacional da Tijuca foi o mais visitado no mesmo 
ano com 2.720.517 visitantes. 

Diversas atividades podem ser realizadas em 
Unidades de Conservação (UC), como trilhas, 
mergulhos, rafting, escalada, entre outros. Com os 
avanços tecnológicos, a internet tornou-se uma das 
principais fontes de divulgação destas atividades, por 
meio do Instagram, Facebook, entre outros, que são 
utilizados atualmente, a divulgação por meio destas 
páginas oficiais dos parques é importante. 

Material e Métodos 

O método utilizado para a realização da pesquisa 
foi a pesquisa bibliográfica, que apresentou o 
embasamento para a compreensão dos Parques 
Nacionais, UCs e Redes Sociais, assim como a 
descrição de cada Redes Social escolhida para a 
pesquisa. Para a coleta de dados primários, foi utilizado 
o site do ICMBio e buscas online em cada rede social.  

Resultados e Discussão 

Visando organizar as informações coletadas, foi 
elaborado um quadro baseado no ICMBio, com os 
Parques Nacionais e com as Redes Sociais que cada 
Parque integra, informações coletadas nas próprias 
Redes Sociais escolhidas para a pesquisa, Facebook, 
Twitter, Instagram, Flickr e Strava. 

Foram tabulados 74 Parques de 4 redes sociais, 
“Facebook”, “Instagram”, “Twitter” e “Flickr” identificando 
assim que dos 74 Parques, 56 possui Facebook, 26 
possui Instagram, 5 possui twitter e 22 possui Flickr. 

A rede social Strava, por ser uma rede utilizada 
por praticantes de modalidade esportivas realizadas ao 
ar livre, houve mais dificuldades de encontrar páginas 
dos Parques Nacionais (AVENTRILHA, 2016). 

Conclusão ou Conclusões 

O estudo revelou, a partir dos resultados 
apurados na pesquisa, que as Redes Sociais (Facebook 
e Instagram) estão sendo utilizadas como espaço para a 
transmissão da informação e promoção das 
potencialidades turísticas dos Parques Nacionais, porém, 
possuí uma significativa deficiência no que se refere a 
pouca usabilidade dos recursos disponibilizados nas 
Redes Sociais.  

Durante a pesquisa pode-se perceber, a falta de 
gerenciamento adequado dos Parques nas redes, a falta 
de atualização e alimentação das informações foi outro 
elemento presente percebido. 

Entretanto, há uma necessidade de melhorar a 
eficiência da utilização das Redes Sociais pelos Parques 
Nacionais, que estão abertos para a visitação, no sentido 
de aumentar o conteúdo informacional, aproveitando os 
recursos disponibilizados pelas ferramentas citadas 
anteriormente. 
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