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RESUMO

O Parque Estadual Sítio Fundão, localizado no município de Crato, oferece
aos seus visitantes uma gama de atividades nas quais são realizadas
simultaneamente em contato com a natureza. Por se tratar de um bem
natural de atratividade consideravelmente crescente, a gestão procura
sempre conciliar a educação ambiental e o ecoturismo a fim de se
promover a preservação ambiental. Tem-se como objetivos: analisar a
importância dessas duas ferramentas e sua influência sobre a
preservação ambiental do local; verificar a eficácia da gestão do Parque
quanto sua atuação no sentido de promover e incentivar a preservação do
local; e conhecer melhor a Unidade de Conservação (UC). Esse trabalho
possui relevante importância, pois atualmente se conhece muito pouco
sobre o referido parque ecológico. Ressaltamos também que os poucos
dados que existem se encontram desatualizados. No entanto, temos as
atividades diretas que podemos obtê-las e apresentar de uma forma mais
clara, tais como os detalhes dos serviços ambientais, equipamentos
internos, dentre outros. Para a análise de estudos do parque priorizou-se
trabalhos científicos e publicações de modo a se obter um alcance direto
às informações de interesse. Porém não foram descartados trabalhos que
abordassem a temática de modo sucinto desde que possuíssem assunto
de interesse específico. O levantamento de informações entre os gestores
da UC foi feito por meio de conversas e questionário em novembro de
2019. Constituído de questões semiestruturadas, abordando: missão;
programas de educação ambiental; ecoturismo; ocorrência de visitação;
responsável pela condução de visitantes e sua atuação; acessibilidade;
fiscalizações; atividades oferecidas aos visitantes; trilhas; importância
para a preservação ambiental. O Parque possui Plano de Manejo, o que
auxilia na otimização da gestão da UC. O Ecoturismo é desenvolvido no
local com o intuito de fomentar a educação ambiental. Durante todo o ano
são realizadas atividades, projetos e campanhas com o público. A visita
pode ser feita com os próprios monitores da Secretaria Estadual de Meio
Ambiente. Durante as visitações, estes importantes atores repassam ao
público informações relevantes acerca da UC e da Chapada do Araripe,
bem como a relevância da preservação ambiental. Também podem ser
apreciadas algumas edificações históricas que são ponto atrativo. A
principal atividade buscada pelos visitantes é a trilha, contemplando 3
trilhas principais, incluindo uma adaptada para pessoas com mobilidade
reduzida, cadeirantes, baixa visão, deficiência auditiva ou surdez. De
acordo com os registros do Parque, foram recebidos cerca 15 mil
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visitantes durante o ano de 2019. A combinação de natureza e história,
elementos bastante presentes na região do Cariri proporciona ao visitante
uma aprendizagem ao mesmo tempo em que passeia pelas trilhas. Dessa
forma a prática do Ecoturismo no local se torna preponderante, uma vez
que aliada a educação ambiental promove aos visitantes uma perspectiva
pertinente ao patrimônio histórico, natural e geológico.  Conclui-se que o
Ecoturismo e a educação ambiental tornam-se aliados valiosos no que
tange a conservação ambiental no Parque Estadual Sítio Fundão. Este
oferece atividades que proporcionam bem-estar ao visitante, além de
diversas fontes de conhecimento que se podem adquirir durante todo o
seu percurso pelo local.
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