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Pontos a serem abordados:

- O que é o ICMBio, suas atribuições e sua relação com o 
MMA – Ministério do Meio Ambiente

- Histórico de criação do Parque Nacional da Chapada das 
Mesas e seus aspectos legais

- Caracterização dos ambientes do Parque Nacional da 
Chapada das Mesas

- Elementos de gestão do Parque com uma finalização no 
foco turismo



Ministério do Meio Ambiente - MMA

Presidência da República

MMA Ministério da Educação Ministério da Justiça

ICMBio IBAMA ANA



ICMBio
Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade

Lei n. 11.516 de 28 de agosto de 2007

Fica criado o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - Instituto 
Chico Mendes, autarquia federal dotada de personalidade jurídica de direito 
público, autonomia administrativa e financeira, vinculada ao Ministério do Meio 
Ambiente, com a finalidade de:
I - executar ações da política nacional de unidades de conservação da natureza, 
referentes às atribuições federais relativas à proposição, implantação, gestão, 
proteção, fiscalização e monitoramento das unidades de conservação instituídas 
pela União;
II - executar as políticas relativas ao uso sustentável dos recursos naturais 
renováveis e ao apoio ao extrativismo e às populações tradicionais nas unidades de 
conservação de uso sustentável instituídas pela União;
III - fomentar e executar programas de pesquisa, proteção, preservação e 
conservação da biodiversidade e de educação ambiental;
IV - exercer o poder de polícia ambiental para a proteção das unidades de 
conservação instituídas pela União; e
V - promover e executar, em articulação com os demais órgãos e entidades 
envolvidos, programas recreacionais, de uso público e de ecoturismo nas unidades 
de conservação, onde estas atividades sejam permitidas.



334 Unidades de Conservação
14 Centros de Pesquisa Especializados
Academia da Biodiversidade
11 Coordenações Regionais

171.000.000 de hectares protegidos (9% do território nacional)



PARQUE NACIONAL DA CHAPADA DAS 
MESAS

Criado pelo Decreto s/nº do dia 12 de dezembro de 2005;

Fica localizado no sudeste do estado do Maranhão, nos municípios de
Carolina, Riachão e Estreito;

 Possui uma área de 160.046ha, dividida em duas glebas;

 Sua área está totalmente inserida no Bioma Cerrado.



Parque Nacional da Chapada das Mesas





DE ONDE VIEMOS?

HISTÓRICO DA CRIAÇÃO DO PNCM

1973 - Primeira proposta de criação do Parque Nacional das Mesas de
Carolina Projeto RADAM Brasil – área de 210.000 ha. Projeto RADAM já
demonstra preocupação com o uso indiscriminado do fogo em área de
solos tão suscetíveis a erosão;

1998 - Polígono de Carolina - MA (103-C) considerado como área de
extrema prioridade para conservação da biodiversidade pelo MMA.

1999 - Prefeitura de Carolina junto com a sociedade civil organizada
solicitam ao MMA a criação de um Parque Nacional no município, com a
intenção de barrar licenciamento de PCHs no rio Farinha;





DE ONDE VIEMOS?

HISTÓRICO DA CRIAÇÃO DO PNCM

Em 2003, em decorrência do início dos estudos para implantação 
da UHE Estreito a sociedade civil de Carolina  envia nova solicitação 
de criação de UC na área;

Em 2005 tem início os estudos para implantação da UC;

Foram realizadas vistorias e sobrevôo na área;

Consulta às entidades agroextrativistas para a exclusão das áreas
de coleta de frutos;

Realização de audiência pública no município de Carolina;

Em 12 de dezembro de 2005 é publicado no DOU o decreto de
criação do PNCM

















Atributos

Grande diversidade biológica devido a sua posição entre
três grandes Biomas: Cerrado, Amazônia e Caatinga;

 Grande beleza cênica devido às especificidades
geomorfológicas regionais;

Proteção de importante manancial hídrico com mais de 400
nascentes;

Proteção de sítio arqueológico com inscrições rupestres –
Morro das Figuras

Potencial regional para desenvolvimento de atividades
ecoturísticas - Pólo Chapada das Mesas - MTUR







Legislação
Lei 9.985/2.000 – Sistema Nacional de Unidades de Conservação

Art. 7o As unidades de conservação integrantes do SNUC dividem-se em dois grupos, 
com características específicas:

I - Unidades de Proteção Integral;

II - Unidades de Uso Sustentável.

§ 1o O objetivo básico das Unidades de Proteção Integral é preservar a natureza,
sendo admitido apenas o uso indireto dos seus recursos naturais, com exceção dos
casos previstos nesta Lei.

Art. 11. O Parque Nacional tem como objetivo básico a preservação de ecossistemas
naturais de grande relevância ecológica e beleza cênica, possibilitando a realização de
pesquisas científicas e o desenvolvimento de atividades de educação e interpretação
ambiental, de recreação em contato com a natureza e de turismo ecológico.

§ 1o O Parque Nacional é de posse e domínio públicos, sendo que as áreas
particulares incluídas em seus limites serão desapropriadas, de acordo com o que
dispõe a lei.



Lei 9.985 de 18 de julho de 2.000
Sistema Nacional de Unidades de Conservação – SNUC

Art. 7o As unidades de conservação integrantes do SNUC dividem-se 
em dois grupos, com características específicas:
I - Unidades de Proteção Integral;
II - Unidades de Uso Sustentável.
§ 1o O objetivo básico das Unidades de Proteção Integral é preservar 
a natureza, sendo admitido apenas o uso indireto dos seus recursos 
naturais, com exceção dos casos previstos nesta Lei.
§ 2o O objetivo básico das Unidades de Uso Sustentável é 
compatibilizar a conservação da natureza com o uso sustentável de 
parcela dos seus recursos naturais.

Art. 8o O grupo das Unidades de Proteção Integral é composto pelas 
seguintes categorias de unidade de conservação:
I - Estação Ecológica;
II - Reserva Biológica;
III - Parque Nacional;
IV - Monumento Natural;
V - Refúgio de Vida Silvestre.



Contexto Local

Os municípios de Carolina, Riachão e Estreito tem sua
história de colonização ligada ao avanço das frentes
agropastoris vindas do interior da Bahia no início do século
XIX. A região era conhecida como “Pastos Bons”;

Regime de criação de gado consorciado, alternando
períodos nas pastagens naturais do Cerrado com outros em
pastos plantados, no período de estiagem;

Economia baseada principalmente na criação extensiva de
gado, no setor de serviços e em menor escala na produção
agrícola;



Contexto Local

 Baixo IDH;

 Especulação imobiliária em decorrência da expansão da
fronteira agrícola da soja e eucalipto;

 Construção da UHE de Estreito com perda de importantes
áreas de Cerrado, perda de conectividade;



“CONFLITOS / DESAFIOS”

• 150 famílias morando no interior do PNCM;

• 70 % dos moradores são proprietários

• Não há terras devolutas na área

• Ocupação consolidada há mais 100 anos

• Roça de subsistência e criação extensiva de gado;

• Uso do fogo em larga escala para atividades agropastoris;

• Situação fundiária complexa;

• Criadores de gado de fora da UC utilizam a área para pastagens;

• Caça e pesca praticada por moradores e visitantes;

• Vários acessos para o interior da UC;

• Proposta de recategorização para RESEX;

• Principais atrativos turísticos em áreas privadas;





SITUAÇÃO FUNDIÁRIA SEGUNDO OS 
MORADORES

SITUAÇÃO FUNDIÁRIA SEGUNDO OS MORADORES:
 70% dos moradores afirmaram ser proprietários;
 19% dos moradores afirmaram ser posseiros;
 11% dos moradores apenas trabalham na área;

TAMANHO DAS PROPRIEDADES VISITADAS*:
27.5% das propriedades dos moradores tem < 100 hectares
 25% das propriedades dos moradores tem entre 101 e 250 hectares
 19,5% das propriedades dos moradores tem entre 251 e 600 hectares
 14% das propriedades dos moradores tem entre 601 e 1000 hectares
 14% das propriedades dos moradores tem mais de 1000 hectares
*A soma da área das propriedades com moradores é de 48.000 hectares



HISTÓRICO DA GESTÃO DO PNCM

2006 a 2008: Equipe gestora busca sensibilizar as comunidades
para a criação do Parque Nacional da Chapada das Mesas e inicia
levantamento fundiário. Em 2007 contratação da I Brigada de
Combate aos Incêndios Florestais;

2009: Censo dos moradores, atividades de prevenção e combate a
incêndios, ações de fiscalização;

2010 a 2011: Oficinas junto às comunidades para a realização do
diagnóstico sócio-econômico-ambiental e formação do conselho
consultivo, atividades de prevenção e combate a incêndios, ações
de fiscalização;

2012: Implantação do sistema de autorização direta,
levantamento de dados para Termos de Compromisso;.atividades
de prevenção e combate a incêndios, ações de fiscalização;
;



HISTÓRICO DA GESTÃO DO PNCM

2013: Criação do Conselho Consultivo do Parque Nacional da
Chapada das Mesas e posse dos Conselheiros;

2013: Início das Queimas Prescritas, relacionadas ao Manejo
Integrado do Fogo;

2016: Nenhuma detecção de incêndio captado por satélite,
mesmo sendo realizadas queimas por moradores e pela gestão do
Parque Nacional (aproximadamente 45 mil hectares de área
atingida por fogo – área de queima prescrita, incendiada,
autorizada)

2018: Primeira propriedade indenizada;

2019: Aprovação do Plano de Manejo.
;



PLANO DE MANEJO

Documento técnico mediante o qual, com
fundamento nos objetivos gerais de uma
unidade de conservação, se estabelece o seu
zoneamento e as normas que devem presidir o
uso da área e o manejo dos recursos naturais,
inclusive a implantação das estruturas físicas
necessárias à gestão da unidade.



TURISMO E BEM-ESTAR SOCIAL

Condições atuais

• Apenas dois pontos (atrativos ) explorados.

Tendências

• Aumento da visitação de forma ordenada.

• Pesquisas direcionadas, avaliação da fragilidade dos atrativos.

Ameaças

• Roubo de madeira.

• Agricultura e pecuária no topo dos morros.

• Visitação descontrolada.

• Fogo.

Necessidades de dados e/ou sistema de informação geográfica (SIG)

• Mais informações quilombola, canto do Remanso, festa da Juçara.

Necessidades de planejamento

• Mapeamento de atrações do Parque.

• Promover cadeias produtivas de base sustentável.

• Elaboração do plano de uso público (visitação).

• Implantação do turismo de base comunitária (TBC) com capacitação.

• Estratégia de divulgação e valorização do Parque.

• Capacitação do trade turístico e do Conselho de Turismo (CONTUR).

• Plano de ordenamento territorial (envolvendo o entorno), políticas públicas.

• Plano de proteção atualizado.

1. Turismo e Bem-estar Social



Valor e Recurso Fundamental ou 

Questão-chave
Necessidade de Dados e Sistema de Informação Geográfica (SIG)

Prioridade (alta, 

média, baixa)

Chapada das Mesas (Relevo e 

Povos Antigos)
Estudo e manejo do impacto da visitação. Alta

Turismo e Bem-estar Social Mapeamento de atrativos. Alta

Conselho Consultivo Inativo Atualização de atores interessados. Alta

Chapada das Mesas (Relevo e 

Povos Antigos)

Estudos para conhecimento sobre espécies de fauna e flora associadas às

chapadas.
Média

Biodiversidade Ecotonal 

(transição)

Levantamento das fontes de emissão de agrotóxicos para o Parque e o impacto

negativo sobre os polinizadores.
Média

Turismo e Bem-estar Social Pesquisas direcionadas para avaliação da fragilidade dos atrativos (viabilidade

ambiental).
Média

Equipe Reduzida do Parque Levantamento de potenciais parceiros para suprir a falta de pessoal. Média

Chapada das Mesas (Relevo e 

Povos Antigos)
Estudo da intensidade e dos impactos de uso inadequados. Baixa

Produção de Água Mapeamento da cobertura vegetal. Baixa

Chapada das Mesas e Povos 

Antigos (Sítios Arqueológicos)
Pesquisa arqueológica (datação, origem, significado etc.). Baixa

Chapada das Mesas e Povos 

Antigos (Sítios Arqueológicos)

Levantamento das possibilidades de parcerias com universidades para pesquisas e

reconhecimento.
Baixa

Turismo e Bem-estar Social / 

Cultura Sertaneja

Levantamento de dados sobre conhecimento tradicional: gastronomia regional,

festas tradicionais, modo de produção, medicina tradicional.
Baixa

Cultura Sertaneja
Estudo das políticas públicas e legislação aplicável ao modo de produção

tradicional.
Baixa

Prioridade Relacionada as Necessidades de Dados:



Valor e Recurso Fundamental ou 

Questão-chave
Necessidade de Planejamento

Prioridade (alta, 

média ou baixa)

Chapada das Mesas (Relevo e 

Povos Antigos) / Biodiversidade 

Ecotonal (transição) / Produção de 

Água / Turismo e Bem-estar Social

Plano de uso público (visitação). Alta

Turismo e Bem-estar Social / 

Cultura Sertaneja
Planejamento de turismo de base comunitária na região. Alta

Conselho Consultivo Inativo
Planejamento para a formalização do conselho consultivo:

portaria, homologação e plano de ação.
Alta

Chapada das Mesas (Relevo e 

Povos Antigos)/ Biodiversidade 

Ecotonal (transição)/Produção de 

Água/Turismo e Bem-estar Social

Plano de proteção atualizado. Média

Turismo e Bem-estar Social
Plano de desenvolvimento das cadeias produtivas em bases

sustentáveis.
Média

Chapada das Mesas e Povos 

Antigos (Sítios Arqueológicos)
Plano de cultura para conhecimento tradicional. Média

Turismo e Bem-estar Social
Plano de resgate do modo de produção tradicional e retorno à

sustentabilidade.
Média

Equipe Reduzida do Parque Plano de captação de recursos para apoio às ações do Parque. Média

Falta de Regularização Fundiária
Plano de consolidação territorial: termo de compromisso,

indenização.
Média

Falta de Regularização Fundiária
Plano de comunicação para esclarecer/promover a consolidação

territorial.
Média

Turismo e Bem-estar Social Plano de comunicação. Baixa

Conselho Consultivo Inativo Planejamento [de] capacitação [sobre o] papel do conselho. Baixa

Prioridades Relacionadas ao Planejamento:







ZONA PRIMITIVA

A zona Primitiva (ZOP) é aquela onde tenha ocorrido pequena

ou mínima intervenção humana, contendo espécies da flora e

da fauna ou fenômenos naturais de grande valor científico.

Deve possuir características de transição entre a zona Intangível

e a zona de Uso Extensivo. O objetivo geral do manejo é a

preservação do ambiente natural e ao mesmo tempo facilitar as

atividades de pesquisa científica e educação ambiental,

permitindo-se a visitação de baixo impacto, ou seja, formas

primitivas ou rústicas de recreação e lazer.

ZONEAMENTO DO PARQUE



Normas

1. As atividades permitidas na ZOP são proteção, pesquisa, monitoramento ambiental e visitação de baixo grau de intervenção.

2. As atividades permitidas devem prever o mínimo de intervenção (impacto negativo) sobre os recursos, especialmente no caso da

visitação.

3. É permitida a instalação de infraestrutura física, quando estritamente necessária às ações de busca e salvamento, contenção de erosão e

deslizamentos, segurança do visitante, bem como outras indispensáveis à proteção do ambiente da zona.

4. Para as atividades de pesquisa, onde se comprove a necessidade de fixação de equipamentos e instalações para o bom desenvolvimento

do trabalho, tal previsão deve constar do projeto de solicitação da autorização da pesquisa e devem ser retirados da área, uma vez

findados trabalhos e quando não for do interesse da UC.

5. É permitida a abertura de novas trilhas e picadas necessárias às ações de busca e salvamento, prevenção e combate aos incêndios, entre

outras similares, imprescindíveis para a proteção da zona e para pesquisa.

6. Caso seja necessário abrir novas trilhas e/ou picadas para o desenvolvimento das atividades acima mencionadas, essas deverão ocorrer

de modo a minimizar seu impacto.

7. É permitida a instalação de sinalização indicativa ou de segurança do visitante, devendo ser de natureza primitiva.

8. A visitação de baixo grau de intervenção deve priorizar as trilhas e os caminhos já existentes, inclusive aqueles pouco visíveis, devido à

recuperação, com a possibilidade de abertura de novas trilhas, quando inexistentes ou para melhorar o manejo e a conservação da

área.

9. É permitido pernoite tipo bivaque ou acampamento primitivo.

10. O uso de fogueiras é permitido somente em casos excepcionais, quando indispensáveis à proteção e à segurança da equipe da UC e de

pesquisadores.

11. É permitido o uso de fogareiro portátil nas atividades permitidas nessa zona. Não sendo permitido deixar nenhum resíduo no local.

12. O uso de animais de carga e montaria é permitido pelos residentes, até que sejam indenizados, em casos de prevenção e combate aos

incêndios, busca e salvamento, bem como no transporte de materiais para áreas remotas e de difícil acesso, em situações excepcionais

para a proteção, pesquisa e manejo da visitação.

13. O trânsito motorizado, desde que compatível com as características do ambiente, será facultado para viabilizar as atividades de proteção,

pesquisa, manejo, monitoramento ambiental e aos residentes, até que sejam indenizados.



A visitação de baixo grau de intervenção corresponde às formas

primitivas (rústicas) de visitação e recreação que ocorrem em áreas

de alto grau de conservação, possibilitando ao visitante

experimentar algum nível de desafio, solidão e risco. Os encontros

com outros visitantes são improváveis ou ocasionais. A

infraestrutura, quando existente, é mínima e tem por objetivo a

proteção dos recursos naturais e a segurança do visitante. É

incomum a presença de estradas e atividades motorizadas.

Bivaque é o pernoite ao ar livre, com ou sem uso de equipamentos

de campismo (barracas, tendas, saco de dormir etc.) e sem nenhuma

estrutura permanente associada. Toda a estrutura de acampamento

só estará armada, enquanto estiver sendo utilizada para pernoite.

Acampamento primitivo é quando o pernoite pode ser realizado com

a utilização ou não de infraestrutura mínima e ações de manejo para

assegurar a proteção dos recursos naturais (como demarcação de

áreas para instalação de tendas, sanitário seco, tábuas para fixação

de barracas etc.)





ZONA DE USO EXTENSIVO

A zona de Uso Extensivo (ZUEx) é aquela constituída em sua

maior parte por áreas naturais, podendo apresentar algumas

alterações humanas. Caracteriza-se como uma transição entre

a zona Primitiva e a zona de Uso Intensivo. O objetivo do

manejo é a manutenção de um ambiente natural com mínimo

impacto humano, apesar de oferecer acesso do visitante e

facilidade para fins recreativos e educativos.



Normas

1. As atividades permitidas na ZUEx são a proteção, a visitação, a pesquisa e o

monitoramento ambiental.

2. A construção e a instalação de infraestrutura e outras facilidades (inclusive trilhas) são

permitidas para as atividades de proteção, visitação, pesquisa e monitoramento ambiental.

3. Poderão ser instalados equipamentos e facilidades para a interpretação dos recursos

naturais e histórico-culturais, bem como para a recreação, sempre em harmonia com a

paisagem.

4. Poderão ser instalados sanitários públicos como, por exemplo, aqueles com câmara

anaeróbica cujos usos e concentração de pessoas demandam esse tipo de facilidade.

5. O uso de fogueiras é permitido em casos excepcionais, quando indispensáveis à proteção e à

segurança da equipe da UC e de pesquisadores.

6. É permitido o uso de fogareiros portáteis nas atividades permitidas nessa zona.

7. O uso de animais de carga e montaria é permitido nessa zona, inclusive nas atividades de

visitação, e quando se tratar do uso pelos residentes, até que sejam indenizados .

8. No caso da visitação, o uso de animais de montaria ficará restrito a percursos em estradas,

definidas pela UC nos planos específicos e em outros instrumentos da visitação.

9. O uso de veículos terrestres é permitido para as atividades de proteção, pesquisa,

monitoramento ambiental e visitação, nos locais definidos nos planos específicos e outros

instrumentos, bem como nas atividades dos residentes ainda não indenizados, observadas

as limitações indicadas no presente PM.





ZONA DE USO INTENSIVO

A zona de Uso Intensivo (ZUI) é aquela constituída por

áreas naturais e/ou alteradas pelos seres humanos. O

ambiente é mantido o mais próximo possível do natural,

devendo conter centro de visitantes, museus, mirantes,

observatórios e outras facilidades e serviços. O objetivo

geral do manejo é o de facilitar a recreação intensiva e a

educação ambiental em harmonia com o meio

ambiente natural.



Normas

1. As atividades permitidas na ZUI são a visitação, a pesquisa, o monitoramento ambiental e a

proteção da UC, inclusive podendo conter sua gestão, quando ambas as instalações e os serviços

ocorrerem juntos.

2. A construção e a instalação de infraestrutura e outras facilidades permitidas são aquelas

indispensáveis às atividades de manejo e gestão.

3. As trilhas, caminhos e estradas deverão ter boa qualidade e, preferencialmente, ter pavimentação

de baixo impacto.

4. Poderão ser instalados sanitários públicos como, por exemplo, do tipo câmara anaeróbica nas áreas

mais isoladas.

5. As fogueiras são proibidas no contexto da visitação.

6. O preparo de alimentos deve ser feito em fogareiros portáteis.

7. O uso de animais de carga e montaria é permitido nessa zona, inclusive nas atividades de visitação e

quando se tratar do uso pelos residentes, até que sejam indenizados.

8. No caso da visitação, o uso de animais de montaria ficará restrito a percursos em estradas, definidas

pela UC nos planos específicos e outros instrumentos da visitação.

9. O uso de veículos, terrestres e aéreos, é permitido nas atividades de manejo e gestão, inclusive no

caso dos residentes ainda não indenizados.

10. Todo visitante, pesquisador e funcionário é responsável por trazer seu resíduo sólido (lixo orgânico

e inorgânico) de volta e depositá-lo em local adequado.

11. A coleta e a destinação dos resíduos sólidos (lixo orgânico e inorgânico) gerados são de

responsabilidade dos operadores nas suas respectivas áreas.



NORMAS GERAIS - VISITAÇÃO:

1. O visitante e os pesquisadores deverão assinar termo de responsabilidade e de

riscos sobre os procedimentos e condutas durante suas atividades no Parque,

devendo reconhecer os riscos inerentes que a atividade apresente, conforme sua

natureza e avaliação do órgão gestor do PNCM.

2. Os visitantes deverão ser informados sobre as normas de segurança e condutas no

Parque.

3. A instalação de placas ou quaisquer formas de comunicação visual ou de

publicidade e propaganda deverá manter relação direta com as atividades de gestão

ou com os objetivos do Parque, sem prejuízo para os casos que se aplicarem às

áreas não indenizadas.

4. Até que o Parque disponha de projeto de sinalização, é permitida a instalação de

placas indicativas, de orientação e para a segurança dos visitantes, pesquisadores e

funcionários.

5. É permitido aparecer o crédito a parceiros das iniciativas do PNCM na sinalização de

visitação e interpretativa, desde que atenda as orientações institucionais.

6. Todo resíduo gerado no Parque deverá ser destinado para local adequado.

7. O comércio e o consumo de alimentos e bebidas serão permitidos nas áreas de

visitação no Parque, em locais pré-definidos, conforme planejamentos específicos.



PRÓXIMOS PASSOS

• Reativação do Conselho Consultivo;

• Elaboração dos Planejamentos Específicos;

• Realização de Pesquisas para subsidiar a 
Gestão do Parque.



CONSELHO CONSULTIVO

• Auxilia a gestão da unidade;

• Envolve os diversos setores da sociedade civil
e governamental, partilhando as
responsabilidades nas tomadas de decisões;

• Dá transparência ao processo de gestão.



PRÓXIMOS PASSOS

• Continuidade dos processos de regularização 
fundiária, conforme legislação (necessário 
apoio da Prefeitura, Defensoria Pública, MPE, 
MPF, Justiça Federal, Incra, SEMA-MA, SPU...).





Demandas de Pesquisa
Turismo

1. Levantamento das potencialidades turísticas do PNCM –
novas trilhas, atrativos, roteiros;

1. Estudos de capacidade de suporte;

1. Estudos de viabilidade de turismo de base comunitária;

1. Adequação dos serviços de turismo prestados;

1. Formação de mão-de-obra qualificada – guias, monitores



Demandas de Pesquisa
FOGO

Impactos do fogo (apoio às ações de Manejo Integrado do 
Fogo)

a) Flora

b) Fauna

c) Solo



Demandas de Pesquisa

Educação
1. Assistência técnica rural;

1. Produção de material de educação ambiental adequado a 
realidade local;

1. Melhoria nas instalações das escolas rurais;

1. Qualificação dos professores;



Parque Nacional da Chapada das Mesas – Qual o 
nosso papel como gestores e como sociedade?

Fazer cumprir seus objetivos de criação:

1- Preservar um ecossistema de grande relevância ecológica e 
beleza cênica, 

2- Possibilitar a realização de pesquisas científicas;

3- Desenvolver atividades de educação ambiental;

4- Promover a recreação em contato com a natureza através do 
turismo ecológico;

E assim, promover a integração e o desenvolvimento local e 
regional, através do desenvolvimento, científico, cultural, 
ambiental, turístico e econômico.

Se tornando enfim um patrimônio de toda comunidade local!



OBRIGADO !

Chefe do Parque: Deijacy Rego

deijacy.rego@icmbio.gov.br / (99) 3531-2144

João Paulo Morita

Analista Ambiental – ICMBIO

EMAIL: joao.morita@icmbio.gov.br

TEL: (61) 2028-9277
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