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CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL PARA PRESERVAÇÃO DO PARQUE ESTADUAL DE ITAPUÃ. 
Jacimara Heckler, Maria de Fátima M. Santos, Edson Lindner, Gerson Buss, Gilberto Apel, Omara Lange, Sidnei 
Zomer, Clóvis Wanmacher, Luciano Corbellini, Carlos A. Flain Jr., Paulo Brack e Sandra M. Hartz (Comissão de 

Luta pela Efetivação do Parque Estadual de Itapuã - CLEPEI; Departamentos de Ecologia e Botânica, Instituto de 
Biociências/UFRGS; Colégio de Aplicação/UFRGS). 
O Parque Estadual de Itapuã foi criado por apresentar características ecológicas, históricas e culturais únicas. Localizado no 
Município de Viamão/RS, a 60Km ao sul da Capital, apresenta morros graníticos cobertos por florestas subtropicais e matas de 
restinga, abrigando espécies da flora e fauna nativas. Apesar da sua importância, durante as décadas de 70 e 80, Itapuã sofreu 
grande exploração por pedreiras, além da intensa ocupação de veranistas. Por esta razão, em 1985, foi criada a CLEPEI, que 
desenvolve atividades que visam a proteção e implantação do Parque. A fim de otimizar suas ações, a CLEPEI e a UFRGS têm 
realizado inúmeras atividades de educação ambiental que têm por objetivos a sensibilização da sociedade frente aos problemas 
ambientais e a integração da comunidade com o Parque. Para tanto, estão sendo produzidos materiais informativos sobre o Parque 
e a apresentação do audiovisual "Imagens de Itapuã" em escolas, associações de classe e comunitárias e nas universidades. Além 
disto, estão sendo realizadas oficinas de educação ambiental, encontros com entidades ecológicas, entrevistas e reuniões abertas 
sobre temas ambientais diversos com a comunidade circunvizinha ao Parque. Visando o aperfeiçoamento dos professores da 
região, estão sendo, também, organizados cursos de extensão em Educação Ambiental. Todas estas ações têm proporcionado um 
interesse maior das comunidades locais sobre os seus problemas ambientais, além de levá-las a buscarem informações sobre a 
efetiva implantação do Parque Estadual de Itapuã (Fundação o Boticário de Proteção à Natureza, PROREXT/UFRGS). 
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