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RELATÓRIO - TERCEIRA VISITA EM CAMPO 

PROCESSO DE CRIAÇÃO DA UC INTERFLÚVIO TOCANTINS-PARANÃ 

 

Dia 12/03/12 

09:30 - Deslocamento para a Sede do município de Paranã. Chegada às 14:30. 

15:00 - Reunião com a Prefeita Edymée de Cássia Tocantins; os secretários de Meio 

Ambiente, Waller Gonzaga Póvoa; de Turismo, Osmar Paulo da Silva e o presidente da 

Câmara dos Vereadores, Airton Paula de Oliveira, para discussão dos limites da UC 

proposta e registro de sugestões de áreas para inclusão aos referidos limites. 

Dia 13/03/12 

05:00 – Deslocamento para o Distrito de Campo Alegre e região do Mocambo. 

06:00 – Visita ao Sr. Josino, na zona rural, para agendamento de expedição de 

reconhecimento do Largo do Januário, na Serra das Caldas, área informada como potencial 

para inclusão aos limites da UC proposta. 

08:00 – Chegada ao Distrito de Campo Alegre. Reunião com os vereadores Bilisco e 

Conrado para discussão e registro de sugestões a respeito dos limites da UC proposta. 

09:00 as 16:00 – Expedição à região do Mocambo para averiguação e registro de extração 

de minério em área inserida nos limites da UC proposta. 

16:00 – 16:30 – Visita ao diretor do Colégio Estadual, em Campo Alegre, para propor 

agendamento para realização da Oficina de Educação para Sustentabilidade. 

17:00 – Retorno a Paranã. 
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Dia 14/03/12 

7:00 – Deslocamento para a região do Vilarejo do Rosário e região do Custódio, no trecho 

entre o lago do rio Tocantins, proveniente da UHE de São Salvador,  e a borda  da Serra das 

Caldas, para registro de coordenadas dos possíveis limites da UC proposta. 

15:00 – Retorno a Paranã. 

15:30 – Visita à diretora do Colégio Estadual Desembargador Virgílio de Melo Franco, na 

sede de Paranã, para propor agendamento para realização da Oficina de Educação para 

Sustentabilidade. 

17:00 –Visita à Sede da Associação de Artesãos Dom Bosco. 

Dia 15/03/12 

08:00 – Retorno a Palmas. 

Descrição das Atividades 

 

O objetivo central desta expedição foi reunir informações e sugestões para embasar a 

definição dos limites da UC proposta e realizar o trabalho de reconhecimento e registro de 

pontos (coordenadas geográficas) dos locais indicados. Segue abaixo a descrição detalhada 

das atividades realizadas: 

1. Reunião com a Prefeita, secretariado e presidente da Câmara dos Vereadores – 

A partir das discussões e análise das imagens de satélite foi possível reunir 

informações importantes para o planejamento da expedição às áreas de interesse. 

Foi apontada pelos participantes a importância de conhecer o Distrito de Campo 

Alegre, a região do Mocambo e outras áreas com potencial turístico, como a região 

do Engenho e a Larga do Januário. 
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2. Visita ao Distrito de Campo Alegre - O Distrito de Campo Alegre está localizado 

nas proximidades dos limites propostos para a UC, entre a Serra das Caldas e o rio 

Paranã, na porção sudoeste. A população é de aproximadamente de 3.000 (três mil) 

habitantes, de acordo com informação do vereador Belisco. Na reunião com os 

vereadores ficou evidenciado o interesse dos mesmos em aprofundar o 

conhecimento a respeito da proposta de criação da UC, suas vantagens e impactos; a 

dúvida sobre os benefícios que poderão ser gerados ou comprometidos; e a 

preocupação de que o projeto não interfira no propósito de desenvolvimento do 

município que aspira pela emancipação.  

 Foi confirmado junto aos vereadores o interesse e apoio dos mesmos para 

mobilização da comunidade para participação na Oficina de Educação para 

Sustentabilidade, que deverá ser realizada em maio, 2012, além de reunião com o 

Diretor e equipe docente do Colégio Estadual para apresentação da proposta da 

oficina. 

3.  Locais de exploração de manganês na região do Mocambo – Na região 

denominada Mocambo, na porção sudeste da área proposta, foi realizado o registro 

de pontos (coordenadas geográficas) e registro fotográfico de duas áreas de extração 

de manganês. Segundo informação de alguns poucos moradores do local (somente 

cinco residências ocupadas, aproximadamente), a área vem sendo explorada desde 

novembro de 2010 e não existe informação sobre a legalidade da atividade. Pessoas 

do local que trabalham na atividade não têm vínculo empregatício com a empresa 

exploradora do minério e recebem por produção, realizando trabalho manual e 

operação de máquinas. A empresa responsável pela exploração seria a BAGESA, do 

Estado da Bahia. Nenhum órgão público teria visitado a região até o momento, 

apesar de denúncias já terem sido protocoladas junto ao MINERATINS, DNPM e 

NATURATINS, segundo informações obtidas na prefeitura municipal de Paranã.  

 Mesmo como o movimento de êxodo da pequena comunidade que ali 

habitava o programa do governo federal “Luz para Todos” está sendo implantado no 
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local, tendo os postes já instalados e em vias de efetuar a ligação da rede elétrica. 

 A estrada de acesso ao Mocambo é extremamente precária, com eminente 

risco de acidentes, numa via de mão única, e acentuado processo erosivo me função 

da fragilidade do terreno sobre rochas, chegando a uma altitude de 1.014m de 

altitude até descer para 200m, na divisa entre os estados de Tocantins e Goiás. Os 

caminhões que transportam o produto da extração transitam por esta via ou se 

deslocam para Minaçu, em Goiás.  

 Contrastando com a exploração irregular de minério, a paisagem se destaca 

pela ocorrência de campos de cerrado e cerrado rupestre, de grande beleza cênica e 

evidências da presença da fauna associada a esses ecossistemas. É também uma 

região rica em termo de recursos hídricos, com a ocorrência de aproximadamente 

oito cachoeiras freqüentadas pelos moradores locais. 

4. Visita à região do Vilarejo do Rosário e região do Custódio - Nessas regiões, na 

porção sudoeste, ao longo da extensão do lago formado no Rio Tocantins pela UHE 

de São Salvador e a Serra das Caldas, encontra-se o Vilarejo do Rosário, atualmente 

abandonado, tendo restado apenas oito famílias que produzem maracujá para 

comercialização em mercados no Estado de Goiás. Há cerca de 40 anos, o vilarejo 

possuia uma população mais concentrada, uma escola, um telefone público com 

energia gerada por motor gerador e outros equipamentos. Atualmente existe uma 

antena e painel solar como gerador de energia elétrica. O isolamento, a falta de 

assistência e estradas precárias teria provocado o abandono do local pelos 

moradores. Outra motivação teria sido o processo indenizatório proveniente da 

desocupação obrigatória em função da implantação da UHE de São Salvador.  

 Já na região do Rio Custódio existem moradores dispersos ao longo desse 

curso d’água, em sua maioria, posseiros, ou funcionários de grandes propriedades. 

Neste rio existia uma balsa que garantia a travessia dos moradores para uma estrada 

de acesso ao município de Minaçu, Goiás e também à Serra das Traíras, ainda 

município de Paranã. Na enchente do rio, neste ano, a balsa foi levada rio abaixo e 
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atualmente, os moradores utilizam uma canoa, sob o controle de um funcionário da 

prefeitura de Paranã, que realiza a travessia diariamente. Nesse caso, o tráfego de 

veículo está impedido, restando a opção de uma travessia pelo lago da UHE São 

Salvador, feita pela Balsa Coronel Valente, realizada diariamente pela Companhia 

de Energia de São Salvador – CESS, que dá acesso ao município de Palmerópolis. 

 O trecho percorrido encontra-se em bom estado de conservação, com 

ocorrência de longos trechos de mata densa e poucas interferências antrópicas. 

5. Visita à Sede da Associação de Artesãos Dom Bosco – Esta associação, presente 

no Brasil há 40 anos, composta por voluntários italianos e brasileiros, visa auxiliar a 

formação religiosa, humana e profissional de jovens em condições humildes, 

incluindo a preparação para o trabalho artesanal como alternativa de geração de 

renda. No município de São Salvador do Tocantins mantêm o Atelier Nossa 

Senhora Auxiliadora, onde trabalham com tecelagem e, em Paranã, o Atelier São 

Francisco, onde trabalham com vitrais artísticos e esculturas em vidro fusão. Nessa 

visita foi possível conhecer a dinâmica dos trabalhos do grupo e compreender o 

potencial que representam para o desenvolvimento social e econômico dos referidos 

municípios. 

 

Encaminhamentos 

 

1. A SEMADES deverá solicitar ao DNPM levantamento específico do processo de 

autorização para exploração mineral na região de Mocambo, além de acionar os 

órgãos componentes para fiscalização da atividade. 

2. Confirmar com o Grupo de Trabalho para criação de Unidades de Conservação – 

GTCUC, os seguintes agendamentos, para o período de 21 a 25 de maio de 2012: 

(i) Oficina de Educação para Sustentabilidade na Sede do município de Paranã 

e no Distrito de Campo Alegre. A articulação para cada oficina deverá ser 
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feita, respectivamente, com o Secretário Municipal de Meio Ambiente e com 

o vereador Belisco; 

(ii) Expedição em campo ao Largo do Januário e à Serra das Traíras; 

(iii) Reunião com a diretoria e coordenação pedagógica do Colégio Estadual 

Desembargador Virgílio de Melo Franco, no dia 21/05, às 15:00. 

 

ANEXO FOTOGRÁFICO 

 

Reunião com representantes da Prefeitura Municipal e Câmara dos Vereadores 

     
       

 

 

Visita ao Distrito de Campo Alegre  

      
 

 

Prefeita Edymêe de Cássia Tocantins; secretários de Turismo, Osmar, e Meio Ambiente, 
Waller; presidente da Câmara dos Vereadores, Airton 

Reunião com os vereadores Belisco e Conrado e visita à área urbana do Distrito 
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Visita à região do Mocambo 

   
 

        
 

         

 

    

 

 

 

 

 

Subindo a serra, a 1.014m de altitude, a caminho do Mocambo 
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Extração de minério na região do Mocambo 

             
 

         
           

 
 

 

 

Registro das lavras de manganês 
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Visita à região do Vilarejo do Rosário e Custódio 

                        
 

          
 

 

              

 

 

 

 

Vilarejo do Rosário e travessia do Rio Custódio 
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UHE de São Salvador 

   

            
 

 

 

                     
 

 

 

 

     

 

 

Travessia no lago da UHE de São Salvador, em direção a Palmerópolis 
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Visita à Associação Dom Bosco – Atelier São Francisco 

 

       
 

 

 

          
 

 

 

 

 

 

 

Apresentação dos trabalhos na oficina de vitrais artísticos 
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Observações 

 

1. Concluir a expedição à região do Mocambo, em um acesso de extrema 
dificuldade, somente foi possível em função da perícia e habilidade do 
motorista Ronam Amaral de Oliveira, cujo perfil se mostrou adequado aos 
trabalhos em campo.  
 

2. As coordenadas geográficas da região de extração de minério no Mocambo 
são as seguintes: 
 
(i) Entrada da extração Lat.:13º 13' 16,46", Long.:47º 51' 38,86"  e Área da 
Extração Lat.:13º 13' 25,58", Long.:47º 51' 47,49".  
 
(ii) Área de extração próxima ao acampamento: Lat.:13º 18' 49,30", 
Long.:47º 52' 20,09" e Área da Extração Lat.:13º 18' 48,10", Long.:47º 52' 
10,36".  

 
 


