
Beach Park conquista o “Oscar” dos parques aquáticos com 
projeto da Imagic Brasil 

 
O prêmio da World Waterparks Association reconhece o Acqua Circo, atração criada pela 

Imagic Brasil como a mais inovadora do mundo 
 
 

Seguro, bonito e muito divertido, o Acqua Circo, atração totalmente 

desenvolvida pela Imagic Brasil, é um playground aquático inaugurado em 

janeiro deste ano que ganhou reconhecimento mundial por suas características 

inovadoras e que fez com que o brasileiro Beach Park ganhasse em 2011 -- 

pela primeira vez em seus 25 anos de história – o prêmio máximo do segmento 

de parques aquáticos concedido pela World Waterparks Association (WWA). 

“O Beach Park conquistou o prêmio graças ao desenvolvimento de 

novas atrações, instalações, programas e conceitos operacionais de serviços 

ao longo dos seus 25 anos de história. Em especial, a comissão julgadora 

reconhece a mais nova atração do empreendimento, o Acqua Circo, por suas 

características inovadoras”, afirma a diretora da WWA, Aleatha Ezra. A festa de 

premiação da WWA deste ano será no dia 5 de outubro, no Hilton New Orleans 

Riverside e os diretores do Beach Park e da Imagic Brasil estarão presente ao 

evento. 

Comparáveis aos Oscars concedidos pela Academia de Artes e 

Ciências Cinematográficas de Hollywood por sua importância e prestígio, os 

prêmios da WWA também se caracterizam pela seriedade do processo de 

concessão que inclui análise e votação dos associados, profissionais 

especializados no planejamento e operação de parques aquáticos de todo o 

planeta. 

“Esse prêmio é o reconhecimento do esforço da equipe do Beach 

Park e da Imagic Brasil, parceira responsável pela criação e pelo projeto do 

Acqua Circo, na busca constante pela inovação tecnológica e pela valorização 

do jeito brasileiro de se divertir”, diz o diretor geral do Beach Park, Murilo 

Pascoal. “Estamos muito felizes porque há sempre buscamos oferecer ao 

Brasil o que há de melhor em todo mundo em parques aquáticos”. 
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