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Veja como em cinco anos a vida do produ-

tor José Ricardo da Silva mudou. Ele conse-

guiu comprar o seu pedaço de terra e ainda 

tornou a sua propriedade autossustentável, 

seguindo as regras de preservação ambiental 

e promovendo um ciclo de produção e reapro-

veitamento na chácara. Um verdadeiro exem-

plo de empreendedorismo e respeito ao meio 

ambiente.  Rosilene Alves Temóteo é outra 

produtora que levou os ensinamentos do pro-

jeto Viveiros-Escola para o seu dia a dia e vive 

em harmonia com a natureza.

Pequeno produtor
gera renda com
qualidade de vida

Dia do Meio Ambiente: Tempo 
de promover ações de impacto 
positivo no planeta

Passo a passo da geração de 
energia elétrica: da água até
o consumidor final
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O Dia Mundial do Meio Ambiente, come-

morado em 5 de junho, é dedicado a esti-

mular ações e conscientização em prol do 

meio ambiente. A Corumbá Concessões 

lança o desafio aos leitores: conhecerem 

e refletirem sobre a pressão que cada um 

exerce sobre os recursos naturais e calcu-

larem a sua Pegada Ecológica.

Cerca de 95% da energia elétrica pro-

duzida no Brasil é proveniente  de usinas 

hidrelétricas, como a UHE Corumbá IV, que 

tem a água como matéria prima para gerar 

energia limpa e renovável. Entenda como 

se dá a produção e o caminho da energia 

elétrica, desde a usina hidrelétrica até a 

sua casa.

/ Leia Mais

Regularização 
de acessos ao 
reservatório da 
UHE Corumbá IV

Confi ra a tabela 
de compensação 
fi nanceira, de 
março a maio de 
2014. 

Proprietário de terra vi-

zinho do reservatório de  

UHE Corumbá IV que ti-

ver interesse em construir 

acesso ao lago ou regula-

rizar o já existente deve 

consultar o Pacuera, que 

pode ser encontrado no 

site da Corumbá Conces-

sões ou nas prefeituras 

dos municípios do entor-

no. Deve, também, preen-

cher um formulário e en-

caminhá-lo ao escritório 

da empresa. 
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O INFORMATIVO UHE CORUMBÁ IV É UMA 

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DO PROGRAMA DE 

COMUNICAÇÃO SOCIAL DA CORUMBÁ CONCESSÕES 

S.A., GESTORA DO EMPREENDIMENTO.

•  As escolhas que fazemos em nosso 

dia-a-dia, o meio de transporte 

que utilizamos ou os produtos 

que compramos interferem no 

esgotamento dos recursos naturais.

• Os alimentos que escolhemos também 

podem causar impactos maiores ou 

menores no meio ambiente. 

• Para cada 1 kg de carne bovina 

produzida são necessários 15.415 

litros de água. Já para produzir 1 kg de 

frango são necessários 4.325 litros.

/ Dica Ambiental

/Editorial

Incentivar o homem do campo a valorizar o lugar onde 

vive é um dos objetivos dos programas e projetos imple-

mentados pela Corumbá Concessões nos sete municípios 

do entorno do nosso reservatório da UHE Corumbá IV. 

Contribuir para que a vida dos moradores dos municípios 

de infl uência da Usina, principalmente os da área rural, 

melhore a cada dia fi nanceiramente, mas com qualidade e 

dignidade, é outra proposta da empresa. 

Esta edição do Informativo UHE Corumbá IV traz como 

matéria de capa entrevistas de dois pequenos produtores 

de Corumbá de Goiás e de Santo Antônio do Descoberto 

sobre geração de renda e qualidade de vida no campo. Eles 

são benefi ciados por projetos da empresa, como o Vivei-

ros-Escola, e mostram como a relação harmoniosa com a 

natureza, o aproveitamento dos recursos que a terra dá e 

a disposição para o trabalho podem levar à prosperidade. 

O Dia Mundial do Meio Ambiente é outro assunto desta 

edição, que divulga a comemoração da data em dois muni-

cípios de abrangência da usina. Este é um dia de refl exão, 

de lembrarmos a importância de preservar os recursos na-

turais do planeta para que as atuais e futuras gerações 

desfrutem de uma vida mais equilibrada e justa. A matéria 

lança, ainda, um desafi o aos leitores: conhecer e calcular a 

Pegada Ecológica, uma questão que não é nova, mas que 

tem grande importância hoje e para o futuro.

Outro assunto que trazemos é o funcionamento da 

UHE Corumbá IV, em matéria que mostra o passo a passo 

da geração de energia, desde o momento em que a água 

passa pelas turbinas, até o ponto fi nal do processo, quan-

do a luz chega às residências. Boa leitura!

MARCONI MELQUÍADES DE ARAÚJO 
Presidente da Corumbá Concessões S.A.

• Consuma alimentos da estação (frutas, verduras, 

legumes e cereais), especialmente da agricultura 

orgânica. Assim você ajuda a reduzir o uso de 

agrotóxicos.

• Prefura alimentos produzidos na sua cidade 

ou região e reduza o consumo de produtos 

industrializados. Isso ajuda a diminuir gastos 

de combustíveis e de energia com transporte e 

refrigeração, entre outros.

• Reduza o consumo: Antes de adquirir um produto, 

refl ita sobre a sua real necessidade. No caso de 

eletrodomésticos, evite trocar o antigo ainda em 

boas condições apenas porque o modelo novo 

vem com novas funções, talvez desnecessárias.
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/ Dia do Meio Ambiente

Tempo de promover ações 
de impacto positivo no 
planeta

Para a Corumbá 
Concessões, 
todos os dias são 
dedicados ao meio 
ambiente.

Acesse  www.corumbaconcessoes.com.br/

e descubra qual o seu impacto no meio ambiente

por meio do cálculo da pegada ecológica.

N

o dia 5 de ju-

nho comemo-

ramos o Dia 

Mundial do 

Meio Ambiente. A data é 

uma das principais agen-

das das Nações Unidas de-

dicada a estimular ações e 

conscientização global em 

prol do meio ambiente. 

Para a Corumbá Conces-

sões, todos os dias são de-

dicados ao meio ambiente. 

Desde o início de operação 

da usina de Corumbá 4, em 

2006, a empresa executa 

o Programa de Educação 

Ambiental (PEA) nos sete 

municípios de sua abran-

gência, voltados, principal-

mente, para promover a  

conscientização ambiental 

da população. Todos os ou-

tros Programas Ambientais 

da empresa têm, também, 

um caráter sustentável.

Este ano, a prefeitura de 

Silvânia promoveu diversas 

atividades durante a Sema-

na do Meio Ambiente, em 

parceria com a Floresta Na-

cional de Silvânia (Flona), 

o Instituto Chico Mendes 

(ICMbio) e a Universidade 

Federal de Goiás (UFG), e 

contou com o apoio da Co-

rumbá Concessões. Foram 

realizadas duas mesas re-

dondas com palestras so-

bre o tema geral “Agrotó-

xicos e o meio ambiente”.

A prefeitura de Santo An-

tônio do Descoberto tam-

bém comemorou a data 

com a exposição “O ciclo 

do lixo”, visando à cons-

cientização da população 

sobre a necessidade de 

participar do programa 

de gestão de resíduos; 

e uma Parada Ecológica, 

na estrada de acesso ao 

reservatório de Corumbá 

IV, com abordagens edu-

cativas ecológicas aos 

turistas e moradores da 

região sobre a preserva-

ção da Área de Preserva-

ção Permanente (APP). 

Agenda 21 Escolar

    O projeto Agenda 21 Es-

colar de 2014, encerrado 

em maio, atendeu 1.530 

alunos de nove escolas da 

rede pública dos municí-

pios benefi ciados, que par-

ticiparam de 180 ofi cinas. 

Eles aprenderam sobre im-

pacto ambiental, a separar 

o lixo seco do orgânico, a 

reciclar resíduos sólidos e 

construíram brinquedos 

com material reciclável. 

Projeto faz parte do Pro-

grama de Educação Am-

biental da Corumbá Con-

cessões.

Acesse a sua Pegada 
Ecológica 

O departamento de 

Meio Ambiente da Co-

rumbá Concessões está 

incentivando as pessoas a 

conhecerem e refl etirem 

sobre a pressão que cada 

um exerce sobre os recur-

sos naturais da Terra. 

Nosso estilo de vida 

deixa marcas no planeta. 

Calcule a sua pegada eco-

lógica.

A Pegada Ecológica é 

uma metodologia que cal-

cula o impacto ambiental 

que cada pessoa realiza no 

planeta ao utilizar os recur-

sos naturais.

O cálculo é simples e 

rápido e pode ser feito no 

próprio site da Corumbá 

Concessões. Na parte in-

ferior esquerda da página 

principal existe um link 

para a calculadora da Rede 

Clima e INCT (Institutos 

Nacionais de Ciência e Tec-

nologia). 

Existem várias outras 

calculadoras na internet, 

como a da página da WWF 

(World Wildlife Fund), por 

exemplo. Os interessados 

podem enviar o resultado 

fi nal de seu cálculo para 

o e-mail: comunicacao@

corumba4.com.br , dando 

sugestões sobre o que 

pode ser modifi cado em 

seu padrão de consumo 

para termos um planeta 

mais sustentável. Não 

se esqueça de dizer qual 

calculadora utilizou.

/Meio Ambiente
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C

inco anos foram sufi cientes para José Ricardo da 

Silva consolidar pequenos empreendimentos em 

sua propriedade, tornando-a autossustentável. A 

chácara fi ca na comunidade Santa Rosa, em Santo 

Antônio do Descoberto, a um quilômetro do reservatório da 

Corumbá IV. 

Zé Ricardo, como é chamado, segue regras de preservação 

ambiental, promovendo um ciclo de produção e reaproveita-

mento na chácara. Mas a vida do produtor não foi sempre 

tão próspera. Aos 23 anos, mudou-se para os arredores de 

Brasília e em pouco tempo conseguiu comprar seu pedaço de 

chão, terra nua, em Santa Rosa. 

Sempre com o apoio da família – a esposa Aurelina e os dois 

fi lhos Gabriel, 14, e Andressa, 12 –, prosperou. Zé Ricardo fala 

sobre a vida de pequeno produtor. Confi ra a entrevista: 

Informativo UHE Corumbá IV – Você participa, desde o 

ano passado, do projeto Viveiros-Escola, que a Corumbá 

Concessões implementa em Santa Rosa e tem uma unidade 

avançada (UA). Como está a produção de mudas?

Zé Ricardo – Eu já participei de outros projetos da Corumbá 

e entrei nesse curso porque gosto de plantar e pretendo ven-

der mudas no futuro. Além disso, eu incentivei a participação 

dos meninos e da esposa, como uma forma de passarmos 

para eles a consciência ambiental de respeito à natureza. Eu 

/ Entrevista

já plantei cerca de 800 mudas do Cerrado. 

Informativo – Você tem todas as contas do seu negócio de 

cabeça. Qual é o segredo?

Zé Ricardo – Se eu não planejar tudo na ponta do lápis não 

consigo lucro. Eu aproveito oportunidades: compro adubo 

antes da época do plantio, quando ele tem preço elevado, e a 

ração eu compro junto com outros produtores da associação 

local, a preço de custo. Aqui não jogamos nada fora, tudo se 

transforma e vira dinheiro.

Informativo – Quais são suas metas?

Zé Ricardo – Já me inscrevi num curso de inseminação artifi -

cial, pois pretendo ter vacas com melhor qualidade genética. 

Pretendo plantar mais uns 20 pés de baru, que podem virar 

um bom dinheiro no futuro, e estou terminando a construção 

de uma loja comercial na beira da estrada, para aluguel.

Informativo – O que é qualidade de vida?

Zé Ricardo - É viver nesse pedacinho de céu com minha fa-

mília, cuidar dos bichos, ver as mudas que plantei crescerem, 

dar educação de qualidade aos meus fi lhos e poder cuidar da 

saúde de todos. A gente é feliz aqui, vivendo em harmonia 

com a natureza, devolvendo o que ela nos dá. E colocando 

amor naquilo que fazemos, tudo sai bem feito.

Arquivo CCSA

Pequeno produtor
gera renda com

qualidade de vida
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Ciclo de transformação

Qualidade de vida no campo 

Arquivo CCSA

De 11 vacas, Zé Ricardo tira leite para fabricar 3 

mil queijos caseiros por ano (considerados os me-

lhores da região) e soro para alimentar as 20 cabe-

ças de suínos. Os porcos ele vende para as festas 

de Natal e Ano Novo. Com o esterco do gado ele 

aduba a plantação e alimenta um minhocário, de 

onde saem húmus para as plantas e minhocas para 

venda. 

Os 40 pés de limão Taiti geram 3 toneladas/ano. 

Pés de manga, acerola, banana e abacate são para 

o consumo da familia, enquanto jabuticabas viram 

geleia para vender e presentear amigos. De cinco 

safras de milho, Zé Ricardo vende 30 mil espigas/

ano e faz silo das plantas restantes para alimentar 

o gado. 

Cerca de 2 mil pés de mandioca rendem 25 to-

neladas/ano. A água usada no sítio corta o quintal 

e é puxada por gravidade. Há ainda árvores de in-

teresses ornamental e comercial, como baru, ipê, 

jatobá, angico, ingá e pau-d’óleo. 

A pequena produtora Rosilene Temó-

teo participa  do  Viveiros-Escola, em 

Aparecida de Loyola (Corumbá de 

Goiás). Confi ra a entrevista:

coletar semente e a preparar substrato. 

As mudas que produzimos estão se de-

senvolvendo bem. 

Informativo – Qual é o seu foco?

Rosilene – São as plantas ameaçadas 

de extinção. Eu moro perto de uma 

mata ciliar e, quando vejo que lá tem 

poucas árvores, eu coleto semente das 

mais velhas e faço mudas para recupe-

rar a área. Eu prefi ro plantar o angico 

e uma espécie que tá praticamente 

extinta, o olho-de-cabra. Até antes do 

curso eu não sabia como cultivar essas 

duas. Eu aprendi como fazer germinar 

a semente, um processo muito lento. 

É um desafi o. Vou plantar as mudas na 

propriedade e na mata ciliar onde sem-

pre tem um vãozinho pra gente colocar 

sementes... E tenho o foco paisagístico, 

para venda de mudas ornamentais. 

Informativo – O que é qualidade de 

vida?

Rosilene - É conviver com a natureza, 

ter saúde e dividir o espaço com todos. 

Eu tenho horta em casa e vejo que tira-

mos da natureza e ela ainda nos devol-

ve em saúde. E ter saúde é consumir as 

frutas ao natural ou com o suco, porque 

senão Deus tinha deixado nascer caixi-

nhas e garrafas de suco nas árvores.

Informativo – Como o projeto Viveiros

-Escola contribui para a sua vida?

Rosilene – Ensina a valorizar e preser-

var a natureza. O projeto veio comple-

tar aquilo que a gente aqui do interior 

tem no sangue, que é o convívio com o 

verde. O viveiro do meu quintal tá indo 

bem,  é  cuidado pela família – eu, meu 

marido e dois fi lhos. Nós aprendemos a 

Arquivo CCSA
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Como funciona uma usina 
hidrelétrica?

1 Usina de energia 2 Conjunto
gerador

3 transformador

4 Torres de
transmissão˜ 5 Subestação˜

6 Linhas de
distribuição˜

7 Cidade

8 Sua casa

C

erca de 95% da energia elétrica produzida no Bra-

sil é proveniente  de usinas hidrelétricas, como a 

UHE Corumbá IV, que tem a água como matéria 

prima para gerar energia limpa e renovável, sem 

poluir o meio ambiente.

Uma usina hidrelétrica produz energia elétrica por meio do 

aproveitamento do potencial hidráulico de um rio. Mas para 

isso é necessário que este rio tenha seu curso normal inter-

rompido com a construção de uma barragem e a formação 

de um reservatório, como é o caso da UHE Corumbá IV.  O 

volume de água acumulado na barragem é necessário para 

que a energia seja gerada ao passar pelas turbinas. 

O vertedouro tem a função de permitir a saída da água 

sempre que o nível do reservatório ultrapassa o limite reco-

mendado. Em períodos de chuva, o processo de abertura de 

vertedouros busca evitar enchentes na região do entorno da 

usina hidrelétrica. Mas, por outro lado, para o empreendimen-

to o ideal é que não haja necessidade de abrir as comportas, 

Cerca de 95% da energia elétrica produzida no 
Brasil é proveniente  de usinas hidrelétricas. 
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Sistema interligado

Toda a energia gerada no Brasil pelas usinas hi-

drelétricas, termelétricas, eólicas (energia dos ven-

tos), nucleares e solares é ligada a um sistema único 

chamado Sistema Interligado Nacional (SIN), que 

é operado e coordenado pelo Operador Nacional 

do Sistema Elétrico (ONS). Isso significa que o SIN 

 /Tabela de compensação fi nanceira
Sete municípios goianos abrangidos pelo reservatório da UHE Corumbá IV recebem mensalmente recursos provenientes da 
compensação fi nanceira pela utilização de recursos hídricos, pela usina, para gerar energia elétrica. Os valores repassados de março a 
maio de 2014 (veja tabela abaixo) são proporcionais ao tamanho de cada área abrangida.

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

março - 14    9.989,99 14.203,81   16.493,07 86,25 19.422,59 7.649,99        177,43 

abril -14   27.214,32  38.693,43   44.929,75       234,97   52.910,23 20.839,80        483,35 

maio -14    19.435,68    27.633,73    32.087,53       167,81 37.786,96    14.883,18        345,20 

Total 56.640,00  80.530,97  93.510,36       489,04 110.119,77 43.372,98    1.005,99 

transmite e distribui energia elétrica onde houver 

necessidade, através de sistema computacional. A 

energia gerada pela Usina Hidrelétrica de Corumbá 

IV é distribuída em Brasília, pela CEB Distribuição, e 

corresponde a 15% do total da demanda da cidade, o 

equivalente ao abastecimento de 250 mil habitantes.

ou vertedouros, pois isso signifi ca perdas devido ao não apro-

veitamento daquela água na produção de energia elétrica.

Os sistemas de captação e adução são formados por tú-

neis ou condutos metálicos (tubos de metal) que têm a fun-

ção de levar a água até a casa de força. É na casa de força que 

estão localizadas as turbinas, formadas por uma série de pás 

ligadas a um eixo que é conectado ao gerador. 

Durante o seu movimento giratório, as turbinas transfor-

mam a energia cinética (do movimento da água) em energia 

elétrica, por meio dos geradores que produzirão a eletricidade. 

A UHE Corumbá IV tem a água como matéria 
prima para gerar energia limpa e renovável 

Após a água passar pela turbina hidráulica, na casa de força, 

ela é devolvida ao leito natural do rio, através do canal de fuga. 

Transmissão de energia

A energia gerada é levada através de cabos condutores 

dos terminais do gerador até ao transformador elevador, 

para aumentar a voltagem visando atingir a condição ideal de 

transmissão de energia e, assim, evitar desperdício. As linhas 

de transmissão são formadas por cabos e torres.

Quando chega às cidades e às áreas rurais essa voltagem 

é rebaixada nas subestações de energia – para se adequar à 

voltagem dos aparelhos domésticos e industriais, proporcio-

nando segurança, qualidade de vida e conforto para a popu-

lação – e chega até as casas através das linhas de distribuição 

de energia (postes).

1 Usina de energia 2 Conjunto
gerador

3 transformador

4 Torres de
transmissão˜ 5 Subestação˜

6 Linhas de
distribuição˜

7 Cidade

8 Sua casa
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Recicle a informação. Passe este informativo para outro lei-

tor. Este informativo é impresso em papel reciclato.

/ Fotolegenda

/Painel do leitor

As abelhas têm um papel fundamental na polinização. Ao coletar o néctar 

das fl ores elas levam o pólen de uma planta a outra, auxiliando na reprodu-

ção das plantas e garantindo o desenvolvimento de alimentos de melhor 

qualidade. Vamos preservar essas operárias da natureza! 

Acesso ao reservatório

   Proprietários vizinhos do reservatório 

de Corumbá IV interessados em 

construir acessos ao lago ou regularizar 

os já existentes devem estar cientes de 

que estão fazendo uma intervenção 

em APP, que é uma área de preservação 

permanente, particular da usina.

        O proprietário deve consultar o Pacuera 

(Plano Ambiental de Conservação e Uso 

do Entorno de Reservatórios Artifi ciais), 

encontrado nas prefeituras dos 

municípios do entorno e no site :

www.corumbaconcessoes.com.br, 

preencher o formulário (no site) e 

encaminha-lo ao escritório da empresa, 

juntamente com o projeto técnico de 

construção ou adequação do acesso 

pretendido.

  Esse projeto será avaliado e, caso 

seja aprovado, será assinado um 

contrato, gratuito, entre o ribeirinho e 

a Corumbá Concessões. Cabe lembrar 

que o proprietário será responsável pela 

manutenção do acesso.

Para saber sobre outros pontos de 

entrega de exemplares no entorno 

do reservatório, entre em contato 

conosco, por meio do Fale Conosco no 

site da Corumbá Concessões ou por 

e-mail para comunicacao@corumba4.

com.br .

Prezada jornalista Ana Guaranys, 

Eu e minha família já participamos de vários projetos promovidos pela Corumbá Con-

cessões. Nós participamos do Balde Cheio e podemos dizer sem errar, que foi marcante 

para a nossa propriedade, para a família e também para os vizinhos, pois fomos escolhi-

dos como Unidade Demonstrativa. 

Aproveito a oportunidade para dizer que o Informativo da Corumbá Concessões é lido 

e apreciado por mim e pela minha família, mas não está chegando aqui na comunidade. 

Por isso, peço duas coisas: informação sobre os projetos que estão sendo realizados e 

como posso conseguir os últimos exemplares do jornal.

Noé Rabelo
(produtor rural de Luziânia)

Prezado Sr. Noé Rabelo,

Obrigada pelo carinho da mensagem! Atualmente, a Corumbá Concessões está desen-

volvendo um projeto de geração de renda chamado Viveiros-Escola, capacitando pes-

soas para a produção de mudas de espécies nativas do Cerrado. Citamos também o 

Programa de Educação Ambiental (PEA) que funciona de forma contínua por meio de 

Paradas Ecológicas e de ofi cinas nas comunidades e escolas rurais. Além dos Programas 

que visam garantir a informação dos ribeirinhos, a valorização e preservação do Cerrado 

e a qualidade da água do reservatório, a empresa está sempre apoiando ações socioam-

bientais no entorno

Em sua região, o senhor pode obter os exemplares anteriores do Informativo UHE 

Corumbá IV na Central das Associações de Produtores Rurais de Luziânia (Capru).

Ouça o programa 
Ondas da Corumbá IV 
também pelas emissoras de 
rádio repetidoras:

• Serra 87,9 FM

(Corumbá de Goiás)

• Capivary 87,9 FM (Abadiânia)

• Vida FM (Silvânia)

• Vida FM 

(Santo Antônio do Descoberto)
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