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A RELAÇÃO ENTRE OS VISITANTES DE TORRES E O PARQUE ESTADUAL DE ITAPVA. 
Daniela Gaviraghi, Ricrdo Dobrovolski, Sofia Zank, Clarissa Britz Hassdenteufel, Mariane Elis Beretta, 
Andreas Kindel (orient.) (UFRGS). 

A criação de Unidades de Conservação (UCs) é freqüentemente avaliada como um impedimento para o 
desenvolvimento econômico. A preservação de formações naturais compete com outros usos da terra de maior 
interesse econômico. A criação do Parque Estadual de Itapeva (PEVA), vizinho de zonas urbanizadas de Torres, pólo 
turístico do litoral gaúcho, apresenta-se como uma oportunidade de avaliação da presença de conflito entre 
conservação e turismo, assim como de planejamento de atividades de educação ambiental. Foram entrevistados 94 
turistas nas praias de Torres em fevereiro de 2005, utilizando-se um questionário semi-estruturado com perguntas 
abertas. 96, 7% dos entrevistados consideraram importante a criação do PEVA. 50% dos freqüentadores citaram as 
formações naturais específicas dessa praia como um dos motivos que os levam a freqüentar Torres, 29% dizem-se 
atraídos por formações naturais típicas da costa do RS e 21% freqüentam Torres por outros motivos. Apenas 43% 
das pessoas conhecem o PEVA, e apenas 43% dos freqüentadores de Torres sabem da criação do parque. Segundo a 
grande maioria dos entrevistados (96, 7%) a cidade de Torres teria benefícios com a criação do PEVA; 42, 4% 
acreditam que Torres será beneficiada pelo turismo; 22, 8% acham que o benefício será decorrente da preservação 
ambiental, da conscientização ambiental e da melhoria das condições de saúde; 31, 5% pensam que Torres será 
beneficiada, mas não sabem dizer o porquê. Por fim, 84% dos veranistas dispõem-se a participar de atividades de 
educação ambiental, bem como conhecer o parque. Através desse estudo verificou-se a ausência de conflito entre a 
criação do PEVA e o turismo. Há uma opinião favorável entre os turistas para a criação do parque e um otimismo 
quanto aos benefícios para a cidade. Além disso, são necessárias atividades de educação ambiental destinadas à 
sensibilização dos turistas para a conservação dos ambientes naturais. 
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