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RELATÓRIO OPERAÇÃO FÉRIAS 2016

1. TÍTULO

Ordenamento da Visitação Turística e blitz-educativas junto aos visitantes 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 fiscalização durante o período de férias, onde a visitação na região do
Jalapão é intensificada.

3. OBJETIVOS

Desenvolver operação de Uso Público, Educação Ambiental e blitz-educativas
junto aos visitantes nas dunas do Parque Estadual do Jalapão e nas praias às margens
do Rio Novo durante os dias 08, 09 e 10 de Julho, controlando, monitorando, orientando
e sensibilizando os visitantes para a preservação dos atrativos naturais, e fragilidade do
ecossistema local.

4. JUSTIFICATIVA

Realizar na Unidade de Conservação e entorno a proteção e conservação dos
ecossistemas através da Educação Ambiental, Uso Público e Fiscalização.

5. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

5.1. DESCRIÇÃO GERAL
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O PEJ desenvolveu a ação de orientação, fiscalização e monitoramento da
atividade turística em parceria com a Diretoria de Biodiversidade e Áreas Protegidas,
através do Programa Voluntário Pela Natureza. As atividades foram desenvolvidas nos
seguintes atrativos: Dunas e praias às margens do Rio Novo.

5.2 DESCRIÇÃO DETALHADA

08 de julho
As operações de uso público e educação ambiental se iniciaram pela manhã com
orientações aos turistas nas praias às margens do Rio Novo.
Pela parte da tarde as atividades foram retomadas com orientações aos turistas
na base Dunas, quando o fluxo de turistas aumentou, para o trabalho de controle de
entrada e saída até o anoitecer.
No final da tarde a equipe de voluntários se deslocaram até às Dunas para
orientar os visitantes sobre as regras de visitação e fiscalizar o uso do local.

09 de julho
Primeiramente a equipe visitou as praias localizadas às margens do Rio Novo
dentro do PEJ, onde foi possível visualizar sinais de visitação turística.
Ainda na parte da manhã a equipe visitou um acampamento nas margens do Rio
Novo. Esse acampamento era formado por um grupo familiar que estava realizando
atividades no período das férias. A equipe orientou proprietários de atrativos quanto ao
acondicionamento correto de lixo.
No mesmo período mais duas praias foram visitadas e nelas não havia turistas.
No período da tarde parte da equipe prosseguiu com o auxílio na instrução aos
turistas na base das dunas e outra parte nas dunas realizando blitz-educativas junto aos
visitantes.

6. RESULTADOS
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Durante o final de semana do período das férias, foi observado que os atrativos,
em especial as Dunas, recebiam maior número de visitantes;
O trabalho integrado do PEJ com a Diretoria de Biodiversidade e Áreas
Protegidas através do Programa Voluntários Pela Natureza favoreceu a operação
no alcance dos objetivos, pois assim foi possível visitar auxiliar na visitação das
dunas, e ainda algumas praias às margens do Rio Novo, prestando orientações
aos visitantes sobre os cuidados com os recursos naturais e condutas de visitação
no Jalapão;
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

Conforme os dados do registro de entrada das Dunas, a cada ano o número de
visitantes tem aumentado bastante. Portanto, a necessidade de melhorias nos atrativos,
é imprescindível, quanto às estruturas, atendimento básico, setor alimentício, higiene,
conforto e segurança.
O trabalho realizado em parceria costuma obter resultados mais satisfatórios,
como o que aconteceu com o a apoio que o PEJ recebeu para a realização das
operações em finais de semana do mês de férias. Em conjunto com a coordenação de
com o Programa Voluntários Pela Natureza a unidade pode desenvolver um ótimo
trabalho, atingindo todos os objetivos propostos para a operação.

8. DEPOIMENTOS
•

•

“O Programa de voluntariado proporcionou a experiência de conhecer o trabalho do
Naturatins na região, melhorando a formação da consciência dos servidores participantes.
Além disso, facilita o acesso à região por um baixo preço, pois disponibiliza alojamento e
transporte.” (Pablo)
“O programa de voluntariado no Parque Estadual do Jalapão proporcionou a oportunidade
de conhecer as ações da equipe para a manutenção e preservação desse local. Por meio da
vivência, em apenas três dias, aprendi o quão importante é o trabalho da equipe do PEJ na
preservação do Cerrado juntamente com a população local. Mesmo com as dificuldades
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enfrentadas no dia-a-dia todos os funcionários demonstraram competência e muita
perseverança. Particularmente, sei que não sairei dessa experiência como a iniciei. O clima,
a natureza e os colegas deixaram um pouco de si na minha bagagem de vida. Agradeço a
todos pelo acolhimento, em especial à Hellen, que teve a paciência de compartilhar seus
conhecimentos e nos conduzir aos destinos de trabalho; e à Aline pela competência em
administrar o PEJ com tanta dedicação.” (Patrícia).
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