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OPERAÇÃO DE USO PÚBLICO DE FÉRIAS (28/07 A 01/08/20 16) 

 

 

 

 

 

Realização: 

Parque Estadual do Jalapão 

 

 

Apoio: 

Programa Voluntário pela Natureza - NATURATINS 

Supervisão de Unidade de Conservação – Parque Estadual do Jalapão – NATURATINS 

 

 

 

Relatório:  Alex Andrew, Edian Sousa e Jociele Silva. 

Voluntários – Programa Voluntários Pela Natureza 
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RELATÓRIO PROJETO VOLUNTÁRIO PEJ DO DIA 28/07 A 01/ 08/2016 

 

Durante o final de semana dos dias 28 de julho a 01 de Agosto do ano 

de 2016, a equipe de voluntários formada por três pessoas: Alex Andrew, Edian 

Sousa e Jociele Silva, chega ao Parque Estadual do Jalapão com o objetivo de 

realizar, conjuntamente com a equipe do PEJ, o planejamento das operações 

de Uso Público, participar das ações educativas nos atrativos do PEJ e apoiar 

no controle dos dados de visitação.  

No dia 28 de julho a equipe foi recebida pela Inspetora de recursos 

naturais Hellen, que apresentou as unidades do parque, falou com propriedade 

da biodiversidade encontrada no parque, assim como as comunidades que 

moram na localidade. Após passadas as informações a equipe dirigiu –se ao 

alojamento na sede administrativa para repouso.  

No dia 29 de julho nós voluntários seguimos a base das dunas para 

iniciar o acompanhamento das visitas. No período da manhã houve pouco 

movimento apenas uns 3 carros acompanhados de guias da cidade de 

Mateiros visitaram. No período da tarde a partir das 16:00 horas muitas 

pessoas começaram a chegar, nos encaminhamos então ás Dunas para 

garantir que as regras de visitação  fossem seguidas por todos. Ao fim do dia 

havia no local aproximadamente 95 turistas contemplando o pôr – do – sol. A 

descida foi tranquila, não havendo grandes problemas, somente algumas 

pessoas tentando ficar mais tempo aproveitando a belíssima vista que as 

Dunas proporcionam. 

No dia 30 de julho não houve muito movimento no atrativo, os visitantes 

iniciaram a chegada por volta das 16:20 horas, onde novamente seguimos para 

as Dunas para acompanhar e instruir os turistas, ao pôr – do  - sol haviam 

aproximadamente 35 pessoas no local. A equipe não teve nenhuma dificuldade 

com as pessoas, já que antes mesmo das 18:00 todos iniciaram a descida sem 

precisar da nossa intervenção. 

No dia 31 de julho a equipe fez monitoramento no fervedouro do Ceiça e 

na Cachoeira do Formiga, não foi encontrado muitos turistas nem problemas 
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envolvendo lixo e degradações ambientais. Durante os três dias de suporte aos 

atrativos do PEJ, pudemos perceber a variedade de pessoas que visitam o 

parque. Falamos com turistas de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, 

Curitiba, Bahia dentre outros muitos estados do Brasil. Todos maravilhados 

com as belezas encontradas ali, incomum e revigorante. 

No dia 01 de Agosto a equipe retornou para Palmas, satisfeitos com o 

trabalho prestado e honrados em poder ajudar a preservar um lugar tão rico de 

belezas naturais, contribuir com a conscientização dos frequentadores é sem 

dúvida algo gratificante que se leva para vida toda. 
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ANEXO FOTOGRÁFICO 
 

 
Visitantes nas Dunas 

 

 
Voluntários prestando orientações aos visitantes 

 

 


