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Caminhadas guiadas
através de trilhas é uma das práticas 

da interpretação ambiental.

9

Mirantes
três posicionados junto ao Centro de 

Visitantes; um no topo do Morro de 

Itapeva; um na saída da trilha do Morro 

e um na Pedra de Itapeva.
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Quiosques
de lazer com 

churrasqueiras, junto 

as quadras esportivas.

7

Vôlei
quadra para a 

prática de vôlei. 
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Futebol
quadra para a 

prática de futebol. 
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Sandboarding
Surgiu como alternativa 

para os surfistas nos 

dias em que o mar não 

estava bom para a 

prática do surfe.
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Centro de 

Visitantes
contando com museu, sala 

interpretativa, auditório, biblioteca, 

sala multiuso, lanchonete, loja, 

estacionamento para 20 

automóveis e bicicletário.
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Arvorismo
é um esporte radical que consiste 

na travessia entre plataformas 

montadas no alto das árvores, 

ultrapassando diferentes tipos de 

obstáculos como escadas, pontes 

suspensas e outras atividades.
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Unidade de Conservação

O Parque Estadual de Itapeva é uma unidade de conservação de proteção integral, classificado como Classe 2 

– Pesquisa Científica, Educação Ambiental e Visitação, tendo como objetivos a preservação de ecossistemas 

naturais de grande relevância ecológica e beleza cênica, a realização de pesquisas científicas, o desenvolvimento 

de atividades de educação e interpretação ambiental, a recreação em contato com a natureza e o turismo 

ecológico.

A Interpretação Ambiental pretende provocar a curiosidade das pessoas sobre as questões ambientais, 

culturais e históricas da região visitada através da interação e da reflexão, ao contrário da simples transmissão de 

informações. Seus objetivos estão entre os objetivos da Educação Ambiental, ou seja, sensibilizar os indivíduos à 

importância da conservação do meio ambiente.

Também, dentro do turismo ecológico, estão incluídos os esporte radicais e o turismo de aventuras. 

Limites da Área de Intervenção

Área do Centro de Visitantes (ver prancha 4)

Área de Lazer (ver prancha 7)

Trilhas
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