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Relatório  

4ª Expedição em campo para realização dos Estudos de criação de  

Unidade de Conservação (UC) no município de Paranã 

 

Data: 27 a 31 de maio de 2012 

Agenda: 27/05 - Deslocamento da 1ª Equipe, de Palmas para Paranã – 07:00. 

                28/05 - Deslocamento da 2ª Equipe, de Palmas para Paranã – 11:30. 

 

Atividades Realizadas 

Dia 28/05 

 Expedição à região da Larga do Januário, acesso norte, para identificação de limites 

e registros por meio de GPS. Horário: 09:00 às 21:00. Local: Zona rural do 

município. 

 

Dia 29/05  

 Oficina de Educação para Sustentabilidade “Proseando sobre a Natureza” 

Horário: 09:05 às 13:00  Local: Salão da Igreja Assembléia de Deus, no Distrito de 

Campo Alegre. 

 Expedição em campo para identificação de limites e registros por meio de GPS de 

locais potenciais para atividades turísticas.  Horário: 14:00 às  18:30. 

 Local: Região do Engenho. 

 

Dia 30/05  

 Expedição em campo para identificação de limites e registros por meio de GPS. 

Horário: 06:00 às 17:00 Local: Região da Larga do Januário, acesso sul, pela 

região do Mocambo. 
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Dia 31/05  

 Expedição em campo para identificação de limites e registros por meio de GPS. 

Horário: 07:00 às 13:00 Local: Região das propriedades Água Boa, Luar e Serra do 

Cafarnaum. 

 

DESENVOLVIMENTO  

 

1. Expedição em campo à região da Larga do Januário, acesso sul – A equipe 

iniciou os trabalhos na tarde do dia 27, reafirmando o agendamento e preparativos da 

expedição em campo. A saída para o campo teve início às seis da manhã, do dia 28, a partir 

da fazenda Mansão das Caldas. A subida da Serra das Caldas, em direção à Larga do 

Januário, foi realizada em montaria, com os animais providenciados pelo morador local 

Josino Dias que guiou a equipe. O percurso total foi realizado entre 09:00 e 21:00, sendo 

registrados os locais percorridos por meio de GPS e câmera fotográfica. Foram 

identificados limites de propriedades, nascentes e cursos d’água, roças de subsistência e 

criação de gado bovino e suíno. Um morador foi encontrado no percurso, o senhor João 

Aparecido Lima, que tem posse de uma área de aproximadamente 45 alqueires, há seis anos 

e pratica agricultura de subsistência. Assim como o senhor João, outros dois moradores 

utilizam a área para cultivo, inclusive o guia Josino Dias. 

 

2. Oficina de Educação para Sustentabilidade “Proseando sobre a Natureza” 

Esta oficina foi coordenada pela equipe técnica do Grupo de Trabalho de Criação de 

Unidades de Conservação (GTCUC), com a abertura às 09h05min, onde foram prestados 

esclarecimentos sobre a proposta de estudos para criação de UC no município de Paranã, 

tema do presente trabalho, como estratégia de política pública em âmbito governamental, 

voltada às questões ambientais do Estado. Foi informado ao público que a mesma proposta 

já fora apresentada, ao final do ano de 2011, à Prefeita e seu secretariado e à Câmara 

Municipal de Vereadores. Também foi informado que a decisão e articulação para 
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realização desta oficina no distrito de Campo Alegre foi iniciativa do Secretário Municipal 

de Meio Ambiente, o Senhor Waller Póvoa, e do vereador Belisco, e que se trata da 

primeira apresentação realizada para a comunidade local no município de Paranã, com o 

intuito de levar a toda a população envolvida o conhecimento acerca da proposta em 

discussão. Após a abertura, a equipe técnica foi apresentada e realizou-se uma dinâmica 

para apresentação do público presente. 

 

Os assuntos abordados durante a oficina versaram sobre os seguintes temas: organização 

social, políticas públicas, recursos naturais, zoneamento ecológico-econômico, unidades de 

conservação e o andamento dos estudos para criação de UC no município de Paranã. O 

objetivo principal da oficina foi o de apresentar, por meio de uma abordagem clara e 

objetiva, acessível a toda a comunidade, os propósitos de conservação pautados na 

sustentabilidade. Para cada temática trabalhada foram realizadas discussões e dinâmicas 

que facilitaram a compreensão do assunto. 

 

Além dos esclarecimentos e respostas às dúvidas apresentadas pelo público a oficina 

culminou na indicação de um grupo de acompanhamento que terá a missão de contatar o 

GTCUC, ao longo do processo de estudos para criação da UC no município de Paranã, para 

propor novas discussões, apresentar sugestões e outros esclarecimentos e se preparar para a 

realização da consulta pública a ser futuramente realizada. O Grupo de Acompanhamento 

do Distrito de Campo Alegre ficou composto por:  

 

1. Edson Divino da Silva – Funcionário público (Contato: 3604.5024 / 3604.5015) 

2. Ardely  Bonfim Teles de Farias – Prof. Escola Estadual Floresta (Contato:3604.5017) 

3. Mário Machado – morador local (Contato: 3604.5028) 

4. Augusto Cézar B. Nunes – autônomo, morador local (Contato: 8467.0187) 
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A lista de presença circulou já ao final da oficina, onde foram coletadas trinta e três 

assinaturas, apesar do público presente no início dos trabalhos ter sido de aproximadamente 

70 participantes. 

 

É válido destacar que participaram desta oficina três funcionários do Naturatins, da 

Agência Regional de Arraias, a saber, os senhores Filemon França, Marcelo Moratori e a 

senhora Maria D’abadia de Almeida. 

 

As técnicas da SEMADES, Bruna de Almeida e Ediclea Araujo, atuaram na coordenação 

da oficina em substituição às técnicas do GTCUC, Denise Loureiro e Rosilene Reis, que 

não tiveram disponibilidade de agenda para esta expedição. 

 

3. Expedição em campo para à Região do Engenho. 

No período de 14:30 às 18:00, do dia 29/05, a equipe realizou um percurso a pé para 

registro de duas cachoeiras na região do Engenho, indicada pelo vereador Belisco como 

potencial ao desenvolvimento de atividades turísticas. O vereador Belisco disponibilizou 

registros fotográficos e gravação de vídeo, em aparelho celular, de outra região de 

cachoeiras que sugere sejam inseridas nos limites da proposta da UC. Trata-se da região do 

Catoá que a equipe não pode visitar nesta expedição. 

  

4. Expedição em campo à região da Larga do Januário, acesso sul, pela região do 

Mocambo. 

A equipe iniciou os trabalhos às 06:00, com  a expedição em veículos tracionados seguindo 

em direção à região da Larga do Januário, passando pela região do Mocambo. O percurso 

foi completado às 17:00, sendo registrados os locais percorridos por meio de GPS e câmera 

fotográfica. Foram identificados limites de propriedades, nascentes e cursos d’água, 

extensas propriedades com criação de gado bovino, outras sem qualquer atividade e áreas 

de garimpagem de minério. Foram identificadas as cabeceiras dos principais rios da região, 
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como exemplo o Rio dos Bois e Boa Ventura. No povoado denominado Mocambo 

observou-se a existência de aproximadamente 15 residências, escola púbica, posto de 

saúde, um comércio de bebidas, mantimentos e refeições. O povoado foi recentemente 

contemplado com o programa “Luz para Todos” do governo federal, que garantiu o 

fornecimento de energia elétrica residencial. A principal estrada de acesso ao local, 

partindo do Distrito de Campo Alegre, e que liga o Estado do Tocantins ao Estado de 

Goiás, na fronteira com o município de Cavalcante, estava em obras de manutenção pela 

equipe do Departamento de Estradas e Rodagens do Tocantins (DERTINS). 

 

Em todo o percurso a vegetação se destaca pela ocorrência de campos de altitude e cerrado 

rupestre, tendo registrado até 1.079m de altitude no ponto final da expedição. 

 

Nesta expedição a equipe obteve o apoio de um morador de Campo Alegre, o senhor 

Cilemar, que ao participar da oficina se colocou à disposição para guiar o grupo à região. 

 

5. Expedição em campo à região das propriedades Água Boa, Luar e Serra do 

Cafarnaum. 

A equipe iniciou os trabalhos às 07:00 e contou com a companhia e orientação do 

Secretário Municipal de Meio Ambiente, o senhor Waller Póvoa para chegada à Fazenda 

Água Boa. A partir daí fizeram um percurso em montaria, sendo registrados os locais 

percorridos por meio de GPS e câmera fotográfica. A vegetação predominante é o Cerrado 

stricto sensu e os principais pontos registrados foram realizados nas imediações do Córrego 

Lages e morro do Cafarnaum 

 

Deliberações/Encaminhamentos: 

 

Solicitação dos participantes para que a Consulta Pública seja realizada em Campo Alegre. 
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Total de Participantes na oficina 

 Aproximadamente 70 pessoas, entre adultos, jovens e crianças. Assinaram a lista de 

presença somente 33 participantes (lista em anexo). 

 

Equipe Técnica e apoio 

 

SEMADES 

Angélica Beatriz Corrêa Gonçalves – Assessora Técnica - DGMAF 

Bruna de Almeida – Bióloga - DGMAF 

Ediclea Lopes Araújo –Analista Técnica - DGMAF 

Ronam Amaral de Oliveira – Setor de Transporte 

 

NATURATINS 

Carlos Sérgio – Técnico em Geoprocessamento/Coord. de Monitoramento Ambiental 

Carlos Amaral – Setor de Transporte 

 

Anexos – Lista de presença e fotos. 

       

 

 

 

          

Percursos e registros na região da Larga do Januário
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Percursos e registros na região da Larga do Januário 
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Percursos e registros na região da Larga do Januário – acesso sul 
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Registros de ambientes naturais – Cerrado Rupestre 
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Estrada de acesso a região do Mocambo em manutenção pelo DERTINS  
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Oficina de Educação para Sustentabilidade “Proseando sobre a Natureza” 
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Expedição em campo à região das propriedades Água Boa, Luar e Serra do Cafarnaum. 
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