Relatório Comparativo do Parque Estadual de Itapuã entre os anos de 2016 e 2017
9 de fevereiro de 2018
Uso Público
Ingressos
Em 2017 houve um aumento em 172% no número de ingressos vendidos e foram
arrecadados R$ 80.364,91, enquanto em 2016 o valor foi de R$ 20.142,79. A discrepância no
número de visitantes se deve sobretudo ao período que a Praia das Pombas foi fechada para
visitação, fevereiro de 2016 a janeiro de 2017, devido ausência de funcionários na área de
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limpeza e manutenção.
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Figura 1. Relação do número de ingressos para a Praia das Pombas vendidos em 2016 e 2017.

A Praia das Pombas foi reaberta ao público no dia 7 de janeiro de 2017. Após dez meses
sem uma equipe de limpeza e manutenção, as áreas de Visitação do PEI se encontravam em um
estado crítico, nessas condições a reabertura de qualquer Praia era impraticável. Foi organizado
um mutirão – incluindo toda a nova empresa contratada, os Guardas-Parque, o Corpo de
Bombeiros de Itapuã, Condutores Locais, estudantes, entre outros voluntários– para reforma e
limpeza das Praias das Pombas e da Pedreira. As reformas necessárias incluíam trapiches
danificados, estradas danificadas, vegetação cobrindo áreas de uso público, bebedouros
enferrujados, fiações expostas, sinalização ilegível, entre outros. Foram também instaladas
novas lixeiras de Lixo Orgânico e Reciclável.
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Trilhas
No ano passado foram realizadas ao todo 189 trilhas guiadas no Parque Estadual de
Itapuã (PEI) correspondendo a 1.667 pessoas – em comparação, em 2016 foram apenas 15
trilhas – observa-se, então, um aumento de 1260% na atividade no ano de 2017 (Imagem 1a).
Durante 2016 somente a Trilha da Onça esteve aberta para visitação, já em 2017 duas
trilhas previstas no Plano de Manejo foram abertas ao público, a Trilha da Visão no dia 22 de
janeiro e a Trilha da Fortaleza no dia 25 de março, sendo a Trilha da Visão a de maior procura
pelos visitantes, correspondendo a 60% das trilhas realizadas em 2017 (Imagem 1b). Esse
resultado provavelmente deve-se a dois fatores: à abertura da Praia das Pombas para visitação e
à parceria dos condutores locais com o site “O butia”, que desenvolveu um sistema para
agendamento de trilha online.
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Figura 2. (a): Gráfico comparativo das trilhas realizadas em 2016 e 2017. (b): Gráfico da quantidade de vezes
que as três trilhas foram realizadas em 2017.

Em janeiro de 2017 foi instalada uma contenção na trilha da Visão para assegurar a
segurança do público, permitindo assim a reabertura da Trilha para visitação após seis anos de
inatividade (Figura 3)

Figura 3: Fixação da contenção na Pedra da Visão.

2

Pesquisa Científica

O Parque Estadual de Itapuã é a Unidade de Conservação (UC) Estadual com maior
número de pesquisas sediadas, ainda assim 2017 foi um ano especialmente movimentado para o
Parque nesse quesito, foram 55 incursões de grupos de pesquisa das mais diversas áreas,
incluindo zoologia, botânica, micologia, ecologia climatologia, pedagogia, toxicologia, entre
outras.
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Figura 4: Gráfico comparativo do número de incursões de grupos de pesquisa ao longo dos anos de 2016 e
2017.
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Educação Ambiental

O PEI recebe escolas, faculdades, cursos e grupos diversos para os quais são
ministradas palestras sobre a UC tanto do ponto de vista histórico quanto ambiental. Em 2017
foi observado um aumento em 52% no número de estudantes atendidos no PEI, o que é
evidenciado no gráfico 5. É pertinente mencionar que é concedida isenção a grande parte dos
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estudantes, considerando que muitos são de escolas municipais da região instituições carentes.
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Figura 5: Gráfico comparativo do número de estudantes que receberam palestra de educação ambiental nos
anos de 2016 e 2017.

4

Conservação

A IV Feira Ambiental do Parque Estadual de Itapuã ocorreu em setembro de 2017 e
recebeu 800 estudantes de 13 escolas municiais de Viamão. Foram expostas mostras de
biodiversidade de diversas instituições, incluindo a FZBE, do Comando Ambiental da Brigada
Militar, da Reserva Biológica do Lami e das Unidades de Conservação Refúgio de Vida
Silvestre Banhado dos Pachecos e APA do Banhado Grande.
Em novembro de 2017 foi realizado um Curso de Poda de Árvores ministrado pelo
engenheiro florestal Leandro Dalri e pelo técnico agrícola Leandro Pacheco, ambos da
Fundação Zoobotânica (FZB). Cerca de 30 pessoas participaram da capacitação, entre guardaparques, condutores ambientais, bombeiros civis e produtores da região. A atividade contou
com o apoio do Hospital Colônia de Itapuã e da Prefeitura de Viamão.
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