
 
HISTÓRICO DE IMPLEMENTAÇÃO DO  

PARQUE ESTADUAL DO JALAPÃO  

 
Andamento do Processo de Implementação de 2003 a 2006. 

  

2001  

 

Criação: Lei 1.203, de 12 de janeiro de 2001. 

 

Questionamento dos limites pela comunidade local: proposta de redimensionamento.  

2003  

Gestão 

 

Início da implementação do PEJ. 

 

Instalação de equipe funcional em Mateiros (2 técnicos, 1 motorista).  

Manejo/Operacionalização 

 

Formação da Brigada Civil de Prevenção e Combate a incêndios florestais do Município de Mateiros.  

Educação Ambiental 

 

I nício do processo de educação ambiental.  

 

Reuniões comunit ár ias no ent or no do par que e sede dos municípios de Mat eir os e São Félix (196 par t icipant es 
adultos). 

 

Tr einament o par a Mult iplicador es em Educação Ambient al par a pr of essor es e f uncionár ios da Escola Estadual 
Estefânio Telles das Chagas, em Mateiros.   



 
2004  

Gestão/Operacionalização 

 
Incremento da equipe funcional (1 técnica, 3 agentes de fiscalização). 

 
Conclusão do Plano de Manejo. 

 

Articulação para formação do Conselho Gestor.  

Manejo 

 

Desenvolvimento de pesquisas.  

 

INPE. 

 

IBAMA/PEQUI/EMBRAPA. 

 

BIRDLIFE INTERNATIONAL / BIOTA. 

 

Apoio à fundação da Associação Fogo-apagou da Brigada Civil de Mateiros-TO. 

 

Sugestão e elaboração de minuta resultante na aprovação e publicação da “PORTARIA DO CAPIM DOURADO” : regras para 
manejo e coleta.  

Educação Ambiental 

 

Reuniões comunitárias no entorno do parque e sede dos municípios de Mateiros e São Félix (219 participantes adultos). 

 

For mação de Mult iplicador es par a o cor po docent e das escolas municipais, na zona r ur al dos municípios de Mat eir os e São 
Félix (parcer ia com a COFEA/NATURATINS).        



2005  

Gestão 

 
Aprovação da proposta de redimensionamento junto à comunidade residente nos limites do PEJ. 

 
Aprovação do Plano de Manejo: Portaria nº146, de 25/08/05. 

 
Revisão e alteração da “Portaria do Capim Dourado”. 

 

Designação dos Conselheiros do PEJ: Resolução nº1, 25/05/05. 

 

Declaração de utilidade pública de 75 mil hectares: Decreto nº 2.356, de 24/02/05. 

 

Fir mado Ter mo de Cooper ação ent r e NATURATI NS e CONSERVATI ON I NTERNATI ONAL - CI DO BRASI L  par a apoio 
ao manejo do PEJ.  

Manejo/Operacionalização 

 

Incremento da equipe funcional (2 técnicos, 3 guardas-parque). 

 

Pesquisa: continuidade dos estudos com capim dourado. 

 

Estruturas físicas concluídas (Sede Administrativa, garagem, alojamentos, postos de fiscalização e Centro de Atendimento 
ao Turista - CAT). 

 

Mudança do escritório provisório do PEJ para o Centro de Atendimento ao Turista - CAT. 

 

Adquiridos equipamentos para implementação de três grupos de brigadistas: Convênio SEPLAN/MMA.  

Educação Ambiental 

 

Reuniões comunitárias no entorno do parque e sede dos municípios de Mateiros e São Félix  
(253 participantes adultos). 

 

Atividades com crianças e jovens nas escolas municipais na zona rural e sede do município de Mateiros.      



2006  

Gestão 

 
Elaboração e apresentação do Plano Operativo Anual – POA 2006 para Coordenadoria de Unidades de Conservação – 
CUC/NATURATINS. 

 
Treinamento em Procedimentos Fiscalizatórios para a equipe do PEJ: parceria com a Coordenadoria de Fiscalização e Agência Regional 
de Palmas – NATURATINS. 

 

Treinamento em Prevenção e Combate a incêndios florestais para a equipe do PEJ, Associação Fogo-apagou, PEL e grupos de 
voluntários de São Félix: parceria e apoio do PEL e Corpo de Bombeiros de Palmas. 

 

Instalação do Conselho Consultivo do PEJ: Portaria nº 198, de 01/06/06. 

 

Parceria com ONG´s: Projetos de desenvolvimento local para famílias do entorno do PEJ – ISPN/Associação Onça D’água.   

Operacionalização 

 

Mudança para os prédios da Sede Administrativa e inauguração pela Ministra do Meio Ambiente Marina Silva. 

 

Execução do 1º Plano de Tr abalho do Ter mo de Cooper ação NATURATI NS/ CI do Br asil: pr ovisões par a os post os de f iscalização e 
telefone na Sede Administrativa. 

 

Incremento da instalação de rádios de comunicação nos veículos. 

 

Início da obras de apoio à infra-estrutura turística: Dunas, Cachoeira da Velha, trilha da Serra do Espírito Santo e Fervedouro.  

Manejo 

 

Entrega de equipamentos de apoio à prevenção e combate a incêndios florestais para a Associação Fogo-apagou de Mateiros-TO. 

 

Pesquisa:cont inuidade dos est udos sobr e o manej o do capim dour ado e início de est udos sobr e impact os pr ovenient es da visit ação 
turística nos atrativos do PEJ – UFT/FBPN.  

 

Revisão e alteração da portaria do capim dourado, elaboração de minuta para a Assessoria Jurídica do NATURATINS. 

 

Monitoramento e combate a incêndios no PEJ e entorno. 

 

Apoio a medidas de prevenção a incêndios na zona rural e recuperação de áreas degradadas. 

 

Levantamento preliminar de riqueza e movimentação da mastofauna  na zona primitiva do PEJ – Apoio: JAGUAR FOUND.  

Educação Ambiental 

 

Treinamento para formação de  Multiplicadores em Educação Ambiental para alunos do programa EDUCON de Mateiros.  

Síntese elaborada por Angélica Beatriz Corrêa Gonçalves – CRB 300-49 / 4-D -  Inspetora de Recursos Naturais – PEJ / NATURATINS. 
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