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Com o enchimento do reservatório da 

UHE Corumbá IV, em 2005, uma nova APP 

foi formada e passou a ser a proteção do 

lago, tornando-se também abrigo e prote-

ção para a fauna e a flora. Para tirar dúvi-

das de ribeirinhos e turistas sobre o que 

pode e o que não pode ser feito na APP, a 

Corumbá Concessões disponibiliza o Plano 

Ambiental de Conservação e Uso do Entor-

no de Reservatórios Artificiais – Pacuera.

Com o objetivo de fi scalizar o reservatório e a Área de Preservação Permanente (APP) 

da UHE Corumbá IV, o Ibama realizou, em agosto, a Operação Pacuera 3. Os fi scais 

apreenderam 130 redes de pesca e registraram 10 autuações por danos ambientais.

A proteção que vem 
da Área de Proteção 
Permanente - APP

Alunos dos viveiros-escola 
descobrem um Cerrado que 
explode em sementes

Projetos ambientais do Agrinho 
concorrem a premiação anual
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Participantes do projeto Viveiros-Escola, que 

está sendo realizado em três municípios do en-

torno do reservatório da UHE Corumbá IV, apren-

deram a coletar e benefi ciar sementes de pau-

terra, embiruçu, sucupira, entre outras espécies 

nativas. Nas saídas de campo do último módulo, 

os alunos descobriram um pouco da riqueza do 

Cerrado que explode em sementes.

O tema do Programa Agrinho – Responsabili-

dade Social e Meio Ambiente – está sendo traba-

lhado por mais de oito mil professores, na forma 

de projetos e ações ambientais. Cerca de 410 

professores de 199 municípios goianos foram ca-

pacitados e se tornaram multiplicadores na rede 

de ensino de suas cidades. Escolas do entorno de 

Corumbá IV concorrem à Premiação Agrinho. 

Paradas ecológicas 

Ações educativas 
orientam
sobre o uso do 
reservatório

Com o objetivo de orien-

tar turistas e moradores 

vizinhos ao reservatório de 

Corumbá IV sobre o uso do 

lago e o descarte correto 

do lixo durante o lazer, a 

Corumbá Concessões reali-

zou 15 paradas ecológicas, 

de novembro de 2012 a se-

tembro deste ano. Confor-

me balanço das atividades, 

cerca de 1.700 pessoas fo-

ram abordadas no período.
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O lago de Corumbá IV , com seus usos múltiplos, e a APP protegem todo o ecossistema

Entrevista

Pesquisador da Embrapa, 

Alberto Santana, fala sobre a 

importância da agricultura fa-

miliar no Brasil.
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Leia Mais

Municípios do entorno 

de Corumbá IV recebem o 

programa Campo Saúde, 

com atendimento médico 

gratuito.
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O INFORMATIVO UHE CORUMBÁ IV É UMA 

PUBLICAÇÃO TRIMENSAL DA CORUMBÁ CONCESSÕES 

S.A., GESTORA DO EMPREENDIMENTO  – PROGRAMA 

DE COMUNICAÇÃO SOCIAL.

A tradição das Cavalhadas, 
que representa a luta entre 
mouros e cristãos, chegou 
ao Brasil no século 17. Em 
Corumbá de Goiás, a festa 
atrai milhares de visitantes 
todos os anos, em setembro.

/ Dicas de Turismo

A região do reservatório da usina de Corumbá IV proporciona aos turistas 

diversas oportunidades de lazer. Em função do Dia Mundial do Turismo 

(27 de setembro), oferecemos algumas dicas aos turistas que visitam o 

local em busca de tranquilidade e harmonia com o meio ambiente:

/Editorial

E

sta edição do Informativo UHE Corumbá IV traz, 

como matéria de capa, novas informações sobre o 

Pacuera de Corumbá IV, um importante instrumen-

to para nortear as prefeituras, moradores e os empreende-

dores sobre o uso múltiplo do reservatório e os cuidados 

com a Área de Preservação Permanente (APP). 

Outro destaque desta edição é o balanço das Paradas 

Ecológicas, que fazem parte do Programa de Educação Am-

biental (PEA), desenvolvido pela Corumbá Concessões nos 

sete municípios de abrangência da usina. Com estas ações 

educativas, realizadas nas principais estradas de acesso ao 

reservatório, turistas e moradores vizinhos da usina foram 

orientados sobre o uso correto do lago e sobre a importân-

cia da sua APP como proteção do ecossistema.

O projeto Viveiros-Escola que a Corumbá Concessões 

está desenvolvendo em três municípios foi muito bem rece-

bido pelos participantes e os resultados do curso começam 

a aparecer. Com a inauguração da unidade demonstrativa 

de Corumbá de Goiás e a realização do módulo sobre coleta 

de sementes, o projeto está a todo vapor. 

As sementes já estão germinando nos viveiros-escola e 

o conhecimento está sendo replicado nos quintais dos alu-

nos, com a construção de 28 unidades assistidas.

Outra matéria fala sobre a parceria da Corumbá Conces-

sões no Programa Agrinho, com destaque para projetos ins-

critos no concurso de 2013 por escolas de Luziânia, Silvânia 

e Alexânia. Boa leitura! 

MARCONI MELQUÍADES DE ARAÚJO 
Diretor-presidente da Corumbá Concessões S.A.

O Cerrado 
é um dos 

principais 
destinos de 
ecoturismo 

do Brasil.

• Leve uma sacolinha plástica para descartar seu 

lixo sem poluir o lago e seu entorno;

• Caso se depare com algum animal silvestre, 

mantenha distância. Alguns animais atacam 

quando se sentem ameaçados. Além disso, 

você é o visitante e eles são os moradores. Res-

peite-os;

• Divirta-se, mas não ultrapasse os limites da boa 

convivência. Evite falar alto ou exagerar no vo-

lume de seu aparelho de som – isso incomoda 

animais, moradores e outros turistas.
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Mais de 8 mil 
professores de Goiás 
desenvolvem projetos 
ambientais do Agrinho

Multiplicação 

Atuação incentiva 
sociedade a promover 
mudanças

O 

tema deste ano do Programa Agrinho – 

Responsabilidade Social e Meio Ambiente 

– está sendo trabalhado por mais de oito 

mil professores, na forma de projetos e ações am-

bientais. De março a junho, 410 professores de 199 

municípios goianos inscritos no programa foram ca-

pacitados e se tornaram multiplicadores na rede de 

ensino de suas cidades. 

Até agora, os multipli-

cadores já trabalharam 

com 8.250 professores 

em toda a rede de ensino 

de Goiás, devendo chegar 

a 10 mil docentes capaci-

tados. Para dar uma ideia 

da extensão do programa, 

a coordenadora Luiza Bre-

tas, cita que em Luziânia 

cinco professores conse-

guiram capacitar quase 

483 professores (de um 

total de 800 de toda a 

rede), atingindo 19.320 

alunos. 

A professora Marísia 

Bárbara da Silva, da escola 

municipal Geraldo Napo-

leão de Souza, de Silvânia, 

participa do Agrinho há 

três anos e já capacitou 

108 professores. Ela diz 

que a escola conseguiu 

preservar um fl amboyant, 

de mais de 50 anos, que 

serve de sombra e cenário 

para atividades de leitura, 

lazer e eventos. “No proje-

to de ampliação da escola 

Professores e alunos de Alexânia estão mobi-

lizados em vários projetos inscritos no Concurso 

Agrinho 2013. “Atuação” é um deles. O projeto, 

desenvolvido por alunos da escola municipal Irenize 

Laurindo de Souza com envolvimento da sociedade, 

teve três eventos realizados em setembro, nos dias 

13, 14 e 21: Feirão de Mudas, com troca de alimen-

tos por mudas, para ajudar comunidades carentes; 

Adote uma árvore, que reuniu alunos e moradores 

para arborizar a avenida JK; e Passeio ciclístico, que 

encerrou o projeto e comemorou o Dia da Árvore. “O 

nome Atuação foi ideia dos meninos e o nosso lema 

é incentivar a sociedade a promover uma mudança 

no mundo”, disse a professora Isabel Travassos Mo-

reira, coordenadora do projeto.

Outro projeto inscrito no Agrinho é o Inspiração, 

da escola rural Parque Alvorada 4, de Alexânia, que 

visa envolver a sociedade para resgatar o respeito ao 

idoso, a partir da energia e mobilização dos alunos. 

A proposta é levar aos 21 idosos do Lar dos Bem Vi-

vidos uma série de atividades como música, visitas e 

jogos, além de mudanças para tornar o espaço mais 

alegre e colorido. 

teríamos que cortar a ár-

vore, que é o patrimônio 

da escola, mas consegui-

mos deslocar a obra para 

o outro lado e a árvore fi -

cou”, disse Marísia.

Também em Silvânia, 

três projetos da Escola 

Municipal Crispim Mar-

ques Moreira, da comu-

nidade Água Branca, 

concorrem à premiação 

Agrinho. Um deles, Res-

gate e vida, tem como 

base o projeto Viveiros

-Escola que a Corumbá 

Concessões está reali-

zando no local. Entre os 

vários desdobramentos, 

a professora Fernanda 

Rodrigues, que coorde-

na o projeto com os alu-

nos do 7º ano, destaca o 

concurso de fotografia, 

cujas fotos vencedoras 

são de locais degradados 

do Cerrado. “Com as mu-

das que estamos produ-

zindo, vamos recuperar 

esses lugares”, disse.

/Educação Ambiental
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A proteção que vem da Área de 
Proteção Permanente - APP 

Com o enchimento do reservatório da UHE Corum-

bá IV, em 2005, uma faixa de 100 metros - a partir 

da cota máxima de operação – foi formada para a 

proteção do lago, que abrange os sete municípios de infl uên-

cia da usina. É a conhecida Área de Proteção Permanente 

(APP), com uma área de aproximadamente 9.000 hectares, 

que além de proteger o lago, serve de abrigo para os animais 

silvestres e para a conservação da diversidade de plantas.

Ao saber que a APP do lago de Corumbá IV é uma área 

particular amparada pela legislação ambiental, uma das dú-

vidas mais frequentes de ribeirinhos e turistas é sobre o que 

pode e o que não pode ser feito na APP, nas áreas próximas 

e no próprio lago. 

O Plano Ambiental de Conservação e Uso do Entorno de 

Reservatórios Artifi ciais (PACUERA) da Corumbá IV – docu-

mento de planejamento previsto na Resolução CONAMA 

Nº302 –, aprovado em outubro de 2012 pelo Instituto Brasi-

leiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (Iba-

ma), oferece informações que visam ordenar e garantir o uso 

correto do entorno, preservando a APP e o meio ambiente e 

possibilitando o desenvolvimento sustentável da região. 

/Meio Ambiente



5Setembro de 2013 - Ano III, nº 25

Acessos ao lago Fiscalização
De acordo com a analis-

ta ambiental da Corumbá 

Concessões, Vanêssa de 

Freitas, o Pacuera é um 

documento de consulta 

para o uso do entorno, 

juntamente com o Plano 

Diretor do município. Mas, 

em casos de uso da APP, 

ele é uma exigência. “O 

documento pode ser con-

sultado sempre que for 

iniciado algum empreendi-

mento, como por exemplo, 

projetos de turismo e lazer, 

e construção de condomí-

nios”, sinalizou Vanêssa.

Para a construção de 

novos acessos ou a norma-

tização de acessos já exis-

tentes, o interessado deve 

consultar o Pacuera (dispo-

nível nas prefeituras e no 

site da Corumbá: www.co-

rumbaconcessoes.com.br), 

preencher um formulário 

que também está disponí-

vel no site e encaminha-lo 

ao escritório da empresa, 

juntamente com o projeto 

técnico de construção ou 

adequação do acesso pre-

tendido. “O projeto será 

avaliado e, caso seja apro-

vado, será assinado um 

contrato, gratuito, entre 

o ribeirinho e a Corumbá. 

Cabe lembrar, que o pro-

prietário será responsável 

pela manutenção do aces-

so”, explica a analista.

Se o reservatório da 

usina tem usos múltiplos, 

é particular e é protegido 

pela legislação ambiental, 

como é feita a fi scalização 

da APP? Vanêssa de Freitas 

explica que à exceção da 

abertura de acessos para o 

gado, na APP não é permiti-

do construir, desmatar, dei-

xar lixo e colocar fogo. “O 

lago pode ser usado para 

lazer, desde que as ativida-

des estejam de acordo com 

as leis da Marinha, entre ou-

tras, que estão muito bem 

detalhadas no Pacuera”. 

Para fi scalizar as ações 

no lago e na APP, equipes 

do Ibama realizam ope-

rações frequentes na re-

gião, abrangendo os sete 

municípios, com a ajuda 

dos fi scais da bacia. É bom 

lembrar que o Pacuera tam-

bém orienta as prefeituras 

e qualquer interessado em 

outros projetos para o en-

torno do reservatório. 

Ibama realiza operação 
Pacuera 3 na APP

Campo Saúde leva dia 
de saúde e cidadania à 
população rural

Equipes do Ibama - 

DF apreenderam 130 

redes de pesca no 

lago da UHE Corumbá 

IV e registraram 10 

autuações por danos 

ambientais à APP da 

usina. 

A operação Pacuera 

3 foi realizada de 12 a 

18 de agosto, com o 

objetivo de fiscalizar 

o reservatório e a APP, 

com prioridade para 

danos ambientais, 

caça e pesca predató-

rias.

Os fiscais do Iba-

ma percorreram, por 

água e por terra, toda 

a extensão do reser-

vatório, nos sete mu-

nicípios. Eles fizeram, 

também, vistoria de 

processos adminis-

trativos de infrações 

anteriores, para ver se 

os infratores autuados 

haviam cumprido o 

embargo (no caso de 

obras irregulares na 

APP), se estavam per-

sistindo no dano am-

biental e se estavam 

recuperando a vegeta-

ção na área degradada. 

A operação Pacuera 

teve o apoio dos fis-

cais da bacia, que re-

passaram ao Ibama 26 

ocorrências, das quais, 

40% resultaram em 

autuação.

Silvânia, Corumbá de Goiás, Alexânia e Luziânia foram be-

nefi ciadas, este ano, com um dia dedicado à saúde e à cida-

dania, em 16 de março, 17 de maio, 10 e 23 de agosto, res-

pectivamente. O programa Campo Saúde, numa iniciativa do 

Sistema Faeg/Senar, em parceria com a prefeitura, sindicato 

rural e a Corumbá Concessões, levou às famílias desses muni-

cípios atendimento médico gratuito em várias especialidades 

e ofereceu outros serviços na área de saúde. 

Mais três municípios serão
benefi ciados com o programa

A Corumbá Concessões participa do Campo Saúde com 

a doação de 200 pares de óculos e fi nancia todos os 

atendimentos oftalmológicos nos eventos realizados nos 

municípios do entorno do reservatório da UHE Corumbá 

IV. Até o fi nal do ano, o programa será levado, também, a 

Abadiânia, Novo Gama e Santo Antônio do Descoberto.
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/ENTREVISTA 

C
erca de 90% do alimento que vai para 

a mesa do brasileiro, hoje, vem da agri-

cultura familiar, segmento que evolui para a 

produção de orgânicos. Em entrevista para o 

Informativo UHE Corumbá IV, o pesquisador 

Alberto Santana, PhD em Desenvolvimen-

to Agrícola Rural da Embrapa, fala sobre a 

importância deste segmento, a participação 

crescente de jovens e o novo papel da mulher. 

Agricultura familiar tem posição de 
relevo na produção de alimentos

Informativo UHE Co-

rumbá IV- Como está a 

agricultura familiar hoje 

no Brasil?

Alberto Santana – Esta 

é uma boa oportunidade 

para falar sobre este setor, 

quando a Embrapa está co-

memorando 40 anos. Hoje, 

a Embrapa se orienta muito 

mais para desenvolver tec-

nologias para a agricultu-

ra familiar do que para as 

grandes empresas do agro-

negócio. 

Informativo – Mas há al-

guns anos não era assim...

Alberto – Não, não era. 

No Brasil começou-se com 

a cultura exportadora. Nós 

exportávamos café, cacau, 

milho etc. e importávamos 

alimentos. Quer dizer, nós 

comíamos os alimentos 

que os outros produziam 

porque a agricultura ainda 

estava numa fase de sub-

sistência. O que é isso? É 

a família que planta e se 

alimenta sem produzir ex-

cedente para comerciali-

zar. Na medida em que a 

agricultura foi avançando 

e a Embrapa começou a 

desenvolver tecnologias 

que exigiam algum tipo de 

recursos em investimentos 

e em custos de produção, 

esse processo favoreceu 

mais o grande produtor e a 

agricultura de exportação. 

Foi aí que a agricultura fa-

miliar assumiu uma impor-

tância fundamental para 

a sociedade brasileira, no 

momento em que produz 

hoje, basicamente 90% da 

produção de alimentos.

Informativo – Como 

está o jovem hoje na agri-

cultura familiar? 

Alberto – Hoje há um 

grande incentivo para que 

o agricultor, principalmente 

para que o jovem fi que no 

campo. O jovem tem a sua 

expertise, tem o que apren-

deu de seus pais, sabe o 

que e como produzir, sabe 

viver no campo. E quando 

parte para a cidade ele vai 

se deparar com um meio 

que exige outras condições 

que ele não tem. Então, ele 

é muito mais produtivo e 

efi ciente no campo. Hoje a 

agricultura familiar está em 

condições de gerar renda 

o que permite a ele ter ex-

cedentes para usufruir no 

campo das mesmas condi-

ções oferecidas pela cidade.  

Informativo – Qual é o 

papel da mulher, hoje, na 

Agricultura Familiar?

Alberto – Antigamente 

a mulher trabalhava com 

o marido no campo. Ela 

pegava na enxada e traba-

lhava também na casa para 

atender à família. Hoje ela 

assume um papel muito 

diferente e está dividindo 

as responsabilidades na ex-

ploração e processamento 

dos produtos. A mulher 

está se especializando em 

pegar a produção, clas-

sifi cá-la e transformá-la 

para colocá-la no mercado 

com preços mais vantajo-

sos porque agrega valor à 

produção e atinge o que 

queremos: o aumento da 

renda no campo.

Informativo – Como está 

a produção de orgânicos 

neste setor?

Alberto – A agricultura 

familiar evolui preponderan-

temente para a produção de 

orgânicos. 

Tanto no Nordeste como 

no Sul do país está gerando 

renda, aumentando o poder 

de aquisição das famílias. No 

Sul, a maioria dos produtores 

de orgânicos são jovens, que 

permanecem no campo.

Informativo – Mas o cus-

to da produção e o preço 

para o consumidor conti-

nuam altos...

Alberto – Hoje a Embra-

pa se ocupa basicamente 

em conseguir fornecer ao 

agricultor tecnologias ca-

pazes de produzir alimento 

orgânico a custo mais bai-

xo. Em pouco tempo tere-

mos sistemas produtivos 

mais baratos em termos 

de custo para o produtor e, 

consequentemente, melhor 

preço para a população. 
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/ Geração de renda

Coleta de sementes 
do Cerrado motiva 
participantes
do Viveiros-Escola

Cerrado explode 
em sementes

“Eu gostei quando soube que o curso 

de viveiros vinha para Corumbá de 

Goiás e achei muito bom aprender a coletar as 

sementes do Cerrado, porque desde criança 

sou apaixonada por árvores”. O depoimento 

é de Roseli Alves de Morais, moradora da co-

munidade Aparecida de Loyola, de Corumbá 

de Goiás, após uma saída de campo do projeto 

Viveiros-Escola, do módulo Coleta e beneficia-

mento de sementes, implementado pela Co-

rumbá Concessões. 

O mesmo curso é realizado, também, nas 

comunidades Água Branca (Silvânia) e Santa 

Rosa (Santo Antônio do Descoberto). 

O projeto foi iniciado em janeiro deste ano. 

Em cada município foi construída uma Unida-

de Demonstrativa (UD), ao lado de escolas 

rurais que são referência para os moradores e 

que funciona como um laboratório para a co-

munidade observar e praticar a produção de 

mudas e sementes nativas do Cerrado. 

Segundo a agrônoma Tereza Correa, técnica do projeto, 

as ofi cinas estão muito participativas, com alunos de 13 a 

85 anos de idade. Coletores profi ssionais deram dicas prá-

ticas de como apanhar sementes de pau-terra, embiruçu, 

ipê, jatobá, sucupira e barbatimão, entre outras. No campo, 

com ajuda de GPS, os alunos aprenderam a fazer o georefe-

renciamento das árvores – para facilitar a localização numa 

segunda coleta – e a classifi car as sementes coletadas. “Nas 

três comunidades os alunos estão muito entusiasmados ao 

ver os primeiros resultados da germinação das sementes 

plantadas em saquinhos. Agora, eles descobriram o quanto 

o Cerrado explode em sementes”, comenta Tereza.

Além das UDs, os participantes do curso estão replican-

do os conhecimentos e 28 famílias construíram viveiros em 

seus quintais - as unidades avançadas (UAs), com o apoio 

técnico do projeto. Um deles é José Ricardo da Silva, de San-

ta Rosa. “A ofi cina aumentou o nosso conhecimento sobre 

o Cerrado, que agora aplicamos no nosso viveiro”, disse.

 /Tabela de compensações fi nanceiras

PERCENTUAL DE 
REPASSE % 14,69% 20,88% 24,25% 0,13% 28,55% 11,25% 0,26%

ENERGIA REF. 
MÊS/ANO

ABADIÂNIA ALEXÂNIA LUZIÂNIA NOVO GAMA
STO. ANTÔNIO 
DESCOBERTO

SILVÂNIA
CORUMBÁ DE 

GOIÁS

jul/13 11.631,22 16.537,31 19.202,67 100,43 22.613,47 8.906,79           206,58 

ago/13 11.980,58 17.034,04 19.779,46           103,44 23.292,71 9.174,32           212,79 

Total 23.611,80 33.571,35 38.982,13 203,87 45.906,18 18.081,11 419,37

/Educação Ambiental
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/ Fotolegenda

/Painel do leitor
Fiscalização da APP

Em relação ao lago Corumbá IV, pelo menos 

na região onde tenho feito visitas com minha 

equipe dos Guardiões do Cerrado, vejo que 

pessoas não estão nem aí para a devastação 

que estão fazendo para si e para outros. 

Gostaria que as pessoas passassem a res-

peitar a APP, contribuindo com as fi scaliza-

ções da Corumbá Concessões, principal-

mente quando se trata de acampamento 

ao redor do lago. As placas proibindo a 

pesca com rede e descarte de lixo estão lá, 

Nota da redação:

A Corumbá Concessões agradece os cuidados dos Guardiões do Cerrado e informa 

que diariamente os fi scais da bacia, funcionários da empresa, monitoram o lago 

Corumbá IV e sua APP. Estas ocorrências são encaminhadas ao Ibama, órgão respon-

sável pela fi scalização do reservatório, que realiza operações de fi scalização no re-

servatório e na APP, com o objetivo de notifi car as irregularidades e autuar os crimi-

nosos ambientais. Além disso, em seu Programa de Educação Ambiental, a empresa 

faz campanhas de conscientização aos turistas que frequentam o reservatório. Para 

a regularização de acessos já existentes na APP ou a construção de novos é necessá-

rio procurar a Corumbá Concessões, que dará todas as orientações ao interessado.

A UHE Corumbá IV está localizada em pleno Cerrado e, por isso, valoriza o patrimônio 

ambiental da região. As árvores do Cerrado são um dos principais cartões-postais do 

nosso bioma. Adaptadas às condições climáticas da região, possuem características 

singulares, como seus troncos tortuosos e raízes profundas. Na foto, o Ipê-do-cerrado 

(Tabebuia ochracea) é uma das espécies mais conhecidas e admiradas da nossa fl ora.

mas ninguém obedece. Li um artigo no In-

formativo UHE Corumbá IV, nº 23, sobre a 

fi scalização do Ibama na APP e sobre o uso 

da água para lazer e turismo. 

Tenho um lote na região de Abadiânia e 

necessito com urgência fazer um acesso 

para os proprietários do condomínio, sem 

prejudicar a APP. Vou procurar a Corumbá 

Concessões para me orientar.

Marco Aurélio Baldez
coordenador da patrulha

Guardiões do Cerrado

/Educação ambiental 

Paradas ecológicas 
envolveram 1.700 
turistas e moradores 
do entorno 
Com o objetivo de orientar turistas 

que frequentam a beira do reserva-

tório de Corumbá IV e moradores 

dos municípios do entorno sobre 

o uso do lago e sobre o descarte 

correto do lixo durante o lazer, a 

Corumbá Concessões realizou 15 

ações de caráter educativo, de no-

vembro de 2012 a setembro deste 

ano. As Paradas Ecológicas fazem 

parte do Programa de Educação 

Ambiental (PEA) da empresa e, con-

forme balanço das atividades, cerca 

de 1.700 pessoas foram abordadas 

no período.

As ações foram realizadas por agen-

tes ambientais, com apoio da patru-

lha de Resgate Ambiental, de Luziâ-

nia. Ao serem abordados, turistas e 

moradores que passaram pelas prin-

cipais estradas de acesso ao reser-

vatório receberam kits ecológicos 

(lixo car ecológico feito de garrafa 

pet reciclada; saco de lixo biodegra-

dável; e cartilhas sobre resíduos só-

lidos, prevenção de incêndios etc.). 

No geral, os moradores vizinhos 

do reservatório reclamam do lixo 

que os turistas deixam nos locais 

de lazer e ao longo das estradas. 

No entanto, na avaliação de Temí-

zia Lessa, técnica da Radar Brasil, 

executora do PEA, não se pode 

atribuir aos turistas toda a respon-

sabilidade pelo comportamento, 

pois, a grande maioria das prefeitu-

ras não faz o serviço de coleta na 

área rural. “As paradas ecológicas 

são importantes por serem ações 

educativas e não punitivas e são 

destinadas aos dois segmentos - 

turistas e proprietários da região, 

como uma forma de tirar dúvidas e 

esclarecer sobre o uso do reserva-

tório”, ressalta. 


