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RELATÓRIO OPERAÇÃO TIRADENTES 2016

1. TÍTULO

Ação de Educação Ambiental, Ordenamento da Visitação Turística e Fiscalização
no Parque Estadual do Jalapão (PEJ).

2. INTRODUÇÃO

O NATURATINS, através da Diretoria de Biodiversidade e Áreas Protegidas e
Parque Estadual do Jalapão - PEJ, desenvolve um trabalho de controle ambiental e
monitoramento da visitação durante os feriados prolongados, onde a visitação na região
do Jalapão é intensificada.

3. OBJETIVOS

Desenvolver operação de Uso Público, Educação Ambiental e Fiscalização nos
principais atrativos do Parque Estadual do Jalapão e entorno durante o feriado de
Tiradentes, controlando, monitorando, orientando e sensibilizando os visitantes para a
preservação dos atrativos naturais, e fragilidade do ecossistema local.

4. JUSTIFICATIVA

Planejar e realizar na UC e entorno a proteção e conservação dos ecossistemas
através da Educação Ambiental, Uso Público e Fiscalização.

5. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

5.1. DESCRIÇÃO GERAL

O PEJ desenvolveu a ação de orientação, fiscalização e monitoramento da
atividade turística em parceria com a Diretoria de Biodiversidade e Áreas Protegidas,
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através do Programa Voluntário Pela Natureza, com a Diretoria de Fiscalização
Ambiental e com o Batalhão de Polícia Militar Ambiental de Palmas.
Os trabalhos das operações foram planejados através de rotas. A Rota 1
compreende a região nordeste do PEJ, sendo os fervedouros e Cachoeira do Formiga; a
Rota 2 compreende a região sul e sudeste, sendo Dunas, Rio Novo e a Rota 3,
Cachoeira da Velha.

5.2 DESCRIÇÃO DETALHADA

26 de maio
A operação de uso público e educação ambiental se iniciou com uma reunião com
todos os participantes: servidores do PEJ, voluntários, fiscal ambiental e policiais
militares ambientais.
Foi feita a instalação de três placas na base de entrada e estacionamento das
Dunas, sobre horário e normas de visitação e uso de imagens.
A visitação se iniciou a partir das 16 h, onde a equipe fez o controle de entrada e
orientou os visitantes acerca das normas de visitação.
No final das atividades do dia, a equipe se reuniu para discutir o planejamento da
operação.

27 de maio
Pela manhã uma equipe foi realizar ação de orientação e sensibilização na
Cachoeira da Velha e Prainha. A equipe prestou orientações aos visitantes quanto as
normas de visitação nos atrativos naturais e conversaram com o responsável pelo
atrativo sobre a instalação de lixeiras em locais estratégicos. Foi observado degraus
quebrados no acesso a prainha da Velha e a equipe alertou o responsável pelo atrativo
quanto a urgência do reparo a fim de evitar acidentes.
A equipe de fiscalização, no período da manhã, atendeu demandas de
fiscalização e ação preventiva nos atrativos turísticos de Mateiros, Cachoeira do
Formiga, fervedouros e campings quanto as normas de visitação e preservação dos
ambientes naturais.
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Outra equipe seguiu para as praias do Rio Novo. Apenas na Praia dos Crentes foi
encontrado um grupo e a equipe os orientou acerca do lixo produzido, som alto e outros.
As primeiras visitações nas Dunas se iniciaram por volta das 16 h, e somente no
final da tarde o fluxo de visitantes na base de entrada se intensificou, pois a maioria das
pessoas apreciam o pôr do sol. O controle de entrada, monitoramento e orientações nas
Dunas, ocorreu com o apoio de todas as equipes.

28 de maio

Pela manhã uma equipe se dirigiu para os atrativos da região nordeste do PEJ,
entre Cachoeira do Formiga, fervedouros e campings, prestando orientações sobre
as normas de visitação e normas de conduta em atrativos naturais.
O sábado de feriado de Corpus Christi foi o dia com o maior número de
visitantes, portanto as ações de fiscalização, monitoramento, controle, orientação e
sensibilização se concentraram nas Dunas.

29 de maio

No último dia do feriado prolongado, as equipes retornaram aos atrativos para
verificar como estavam os ambientes após intensa visitação. Foi observado que em
alguns atrativos tinham poucos visitantes e alguns proprietários informaram que
receberam quantidade maior de turistas em relação ao feriado de Tiradentes e que os
dias de maior fluxo foram na sexta e no sábado.
A equipe de fiscalização também fez atendimento a demandas de fiscalização.
Nas Dunas, a visitação foi bem inferior comparada aos dias anteriores.

6. RESULTADOS

Durante o feriado prolongado de Corpus Christi, foi observado que os atrativos,
em especial a Cachoeira do Formiga e Dunas, recebiam maior número de
visitantes;
Parque Estadual do Jalapão - PEJ – Criado em 12/janeiro/2001 através da Lei nº 1.203/01.
Av. Maranhão APM 09, Quadra 33, Centro, Mateiros -TO, CEP: 77.593-000
Contato: Tele fax: 63 3534-1072, e-mail: pejalapao@naturatins.to.gov.br Site: www.naturatins.to.gov.br

INSTITUTO NATUREZA DO TOCANTINS
DIRETORIA DE BIODIVERSIDADE E ÁREAS PROTEGIDAS
PARQUE ESTADUAL DO JALAPÃO

O trabalho integrado do PEJ com a Diretoria de Biodiversidade e Áreas
Protegidas através do Programa Voluntários Pela Natureza, com a Diretoria de
Fiscalização Ambiental – NATURATINS e com o Batalhão de Polícia Militar
Ambiental (BPMA) favoreceu a operação no alcance dos objetivos, pois assim foi
possível visitar quase 100% dos atrativos de Mateiros, prestando orientações aos
proprietários e visitantes sobre os cuidados com os recursos naturais e condutas
de visitação no Jalapão;
O apoio da fiscalização e do BPMA foi fundamental para coibir as práticas
irregulares de visitação e de cuidados com os recursos naturais, além de atender
demandas de fiscalização no município.
O Programa Voluntários Pela Natureza beneficiou tanto a unidade, com o
aumento de pessoas colaborando nas ações, como aos voluntários que teve a
oportunidade de conhecer o trabalho realizado pelo Naturatins através do PEJ.

7. CONCLUSÃO
A cada ano o número de visitantes tem aumentado bastante, o que se faz
necessário melhorias nos atrativos quanto as estruturas, atendimento básico, setor
alimentício, higiene, conforto e segurança.
O trabalho realizado em parceria sempre obtém resultados mais satisfatórios, foi o
que aconteceu com o a apoio que o PEJ recebeu para a realização da Operação Corpus
Christi 2016. Em conjunto com a coordenação de Diretoria de Fiscalização Ambiental,
com o Programa Voluntários Pela Natureza e com o Batalhão de Polícia Militar
Ambiental (BPMA), a unidade pode desenvolver um ótimo trabalho, atingindo todos os
objetivos propostos para a operação.

8. IMAGENS
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Instalação de novas placas de visitação nas Dunas

Apoio da equipe do BPMA nas Dunas

Visitantes na Prainha da Velha e Cachoeira da Velha
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Controle de entrada no atrativo Dunas

Equipe da Operação Corpus Christi 2016
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