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Projeto Água Viva:

Cuidar das nascentes garante futuro com água
Quanto vale uma propriedade sem água?
Este questionamento foi levado aos proprietários de Alexânia pelo projeto Água
Viva, da Corumbá Concessões, e representou um motivador para que eles mudassem
a atitude em relação aos cuidados com as
nascentes. O objetivo do projeto é ensinar

ao produtor como preservar ou recuperar
nascentes para garantir água no futuro e
a produtividade. Em entrevista, o secretário municipal de Alexânia, Divino Capitinga,
fala sobre consciência ambiental e a importância das barraginhas - uma das tecnologias apresentadas.
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Projeto inova em
Corumbá de Goiás
O projeto Mala Viajante
leva as famílias dos alunos
para dentro da escola para
trabalharem com elas o incentivo à leitura.
Pag 8

O que pode e o que não pode
no lago e na APP

Sonho de prosperidade vira
realidade com o Balde Cheio

O reservatório de Corumbá IV é visitado por
muitos turistas, além dos próprios moradores
da região. A partir do enchimento do lago e do
início da operação da Usina, avança o número
de condomínios residenciais no entorno e cresce a quantidade de frequentadores da beira do
lago. Mas todos os usuários, prefeitura e empresa têm o seu papel na conservação do lago
e sua Área de Preservação Permanente (APP).
Saiba o que pode e o que não pode ser feito
para preservar o local.

Produtores que participaram do projeto
Balde Cheio, desenvolvido entre 2010 e 2013,
em sete municípios do entorno do reservatório, tiveram um salto de qualidade no negócio
da pecuária leiteira e continuam prosperando
graças às tecnologias ensinadas. Duas famílias rurais de Luziânia e Abadiânia, que descobriram a receita do empreendedorismo,
contam suas histórias de sucesso e transformação de vida a partir do projeto.
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/ Leia Mais
Valores
provenientes da
compensação
ﬁnanceira,
repassados aos
sete municípios
do entorno da
Usina, de agosto a
novembro de 2016.
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/Editorial

/ Curiosidades

A Corumbá Concessões vem desenvolvendo o projeto Água Viva: Uso e conservação
em propriedades rurais do entorno da usina,
desde 2015. Nas páginas 4 e 5, falamos sobre a segunda etapa do projeto, que consiste
no plantio de mudas do Cerrado, construção
de barraginhas e de fossas ecológicas em 16
propriedades rurais.
E por falar em projetos transformadores,
trazemos nessa edição relatos de produtores
que participaram do Balde Cheio – projeto
desenvolvido entre 2010 e 2013 - e que continuam prosperando com as tecnologias ensinadas. Leia, nas páginas 6 e 7, histórias de sucesso de famílias rurais de Luziânia e Abadiânia.
Monitorar a qualidade da água, cuidar e
ﬁscalizar a Área de Preservação Permanente
(APP) do lago de Corumbá IV fazem parte do
nosso trabalho diário. Saiba, na página 3, o
que pode e o que não pode ser feito dentro
da APP e qual é a responsabilidade de cada
um (empresa, Ibama, usuários e prefeituras)
no uso e conservação da área e do lago de
uso múltiplo.
Na página 8, divulgamos um projeto educacional inovador, realizado em Corumbá de
Goiás, o Mala viajante, que está levando as
famílias para dentro da escola para trabalharem com as crianças o incentivo à leitura.
Aproveitamos a oportunidade para desejar
um 2017 de paz, alegria e prosperidade às famílias e aos gestores municipais do entorno
da Usina. Boa leitura!
MARCELO SIQUEIRA MENDES
Presidente da Corumbá Concessões S.A.

PACUERA
O Plano Ambiental de Conservação e Uso do
Entorno de Reservatórios Artiﬁciais (Pacuera) é
um documento que orienta quanto à ocupação
e ao uso de áreas do entorno do reservatório da
UHE Corumbá IV sem prejudicar o Cerrado, a
qualidade da água e o solo. Ele também aborda
regras para regularização das estradas de acesso
ao lago, passando pela Área de Preservação
Permanente (APP).
O Pacuera e as orientações para a regularização
de acessos encontram-se no site www.
corumbaconcessoes.com.br.

/ Fiscalização do Ibama
Em 2016, a Área de Preservação Permanente (APP) do
reservatório da UHE Corumbá IV foi ﬁscalizada pelo Ibama
– Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. Os rios Alagado, Descoberto, Areias, Corumbá, Antas, o corpo do reservatório e pequenos córregos
foram vistoriados pela equipe de ﬁscalização do Ibama (Superintendência-DF), em parceria com a Corumbá Concessões.
Durante as operações, proprietários de terras vizinhas foram
orientados sobre a necessidade de respeitar a APP do lago.
Em caso de necessidade de qualquer intervenção nesta área,
como a construção ou manutenção de estradas, é obrigatória
a autorização da Corumbá Concessões, empresa gestora da
hidrelétrica.
Outras obras são expressamente proibidas na APP, como por
exemplo, construção de casas, plantação de roças, jardins, galinheiros e terraplanagem. Os casos encontrados com estas
características foram multados pelo órgão.
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/Papel de cada um

Como utilizar o lago e a APP com
responsabilidade?

O

reservatório de Corumbá IV é visitado por muitos turistas, além dos
próprios moradores da
região. Nos últimos anos cresceu o
número de condomínios residenciais,
principalmente os de veraneio. Consequentemente, aumentou o número
de turistas que vão curtir ﬁns de semana e feriados na beira do lago. O
turismo traz benefícios econômicos
e sociais porém, é fundamental que
os usuários e o poder público local
ﬁquem atentos às leis ambientais e à
regulação do uso e ocupação do solo.

acessos ao lago de Corumbá IV, registrar infrações ambientais cometidas
nos limites do lago e da APP e encaminhá-las ao Ibama (órgão ﬁscalizador
da Usina). Já ao Ibama cabe coibir e
punir crimes de desmatamento, degradação ambiental, caça a animais
silvestres e pesca predatória na região
do lago e da APP. Prefeitura e secretarias municipais são responsáveis por
disponibilizar patrulhamento policial
para a segurança das comunidades
rurais e urbanas; implantar sistema de
coleta de lixo e de esgoto, regularizar
e ﬁscalizar o parcelamento do solo.

A Corumbá Concessões é responsável por regularizar as estradas de

Denúncias de crime ambiental
ocorrido na APP do reservatório po-

O que é permitido no lago e na APP

Conserve a APP do
reservatório, ela
também te protege.
Respeite as plantas,
os animais e a cultura
dos moradores
tradicionais da região.
dem ser feitas à Ouvidoria da Corumbá Concessões, ligando no (61) 3462
5259 e/ou na Linha Verde do Ibama:
0800-618080.
É muito importante que os moradores e turistas que frequentam a região sigam as principais orientações
listadas abaixo.

O que NÃO é permitido no lago e na APP

PESCA AMADORA
(Apenas com vara e fora do período da piracema,
entre novembro e fevereiro, e fora da área de
segurança:1000m acima e 1000m abaixo da barragem)

DESMATAR, ROÇAR E
PLANTAR MUDAS
(Se quiser recuperar a APP
entre em contato com a
Corumbá Concessões)

BANHO NO LAGO
(Fora da área de segurança: 1000m acima e 1000m
abaixo da barragem)

ESTACIONAR VEÍCULOS

NAVEGAR COM JET-SKI, LANCHA, BARCO
(Com embarcação legalizada e habilitação Arrais.
Informações: www.portaldoamador.com.br. Atenção:
permitido navegar fora da área de segurança: 1000m
acima e 1000m abaixo da barragem)

CONSTRUIR ESTRADA DE ACESSO AO
LAGO (Com autorização por escrito da Corumbá
Concessões)

CONSTRUÇÃO DE PÍERES E
ANCORADOUROS (Com autorização da Marinha.
Consulte as normas em: www.dpc.mar.mil.br)

Informativo_36_v4.indd 3

ACENDER FOGUEIRA e
CHURRASQUEIRA
CAÇAR ANIMAIS
NATIVOS e PESCAR
COM O USO DE REDES
DEIXAR LIXO NO LAGO
E NA APP
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/ Projeto Água Viva

Ações ambientais salvam
nascentes degradadas

O

projeto Água Viva: uso
e conservação, que faz
parte dos Programas
Energia com Responsabilidade Socioambiental e Alternativa
Produtiva da Corumbá Concessões,
foi iniciado em 2015 com a recuperação de nascentes em Corumbá de
Goiás, Silvânia e Abadiânia. Nesta segunda etapa, que começou por Alexânia, as ações acontecem também em
Luziânia, Novo Gama e Santo Antônio
do Descoberto, por meio de plantio
de mudas para a revitalização de 16
nascentes (quatro em cada município); construção de 32 barraginhas
para a captação de água de chuva; e
instalação de 16 fossas biodigestoras.
Quanto vale uma propriedade sem
água? Este questionamento foi levado
aos proprietários de Alexânia e representou um motivador para que eles
mudassem a atitude em relação aos
cuidados com as nascentes. Segundo
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Joy Pena, coordenador de campo do
Água Viva, o projeto visa ensinar aos
produtores como preservar ou recuperar as suas nascentes para garantir
água no futuro e manter suas terras
produtivas e valorizadas. “Vários produtores têm essa intenção, mas não
sabem o que e como fazer”, ressalta.
Futuro com água
“Eu não tinha ideia de que era possível captar água da chuva para abastecer o lençol freático através dessas
bacias”, disse a secretária de obras de
Alexânia, Lúcia Carmo, que também
é produtora rural. “Por isso, além das
quatro que já temos, vamos construir
mais seis barraginhas, desta vez em
locais corretos”, comenta.
Outra ação de plantio em Alexânia aconteceu na fazenda Engenho
Velho, de Valmir Gonçalves da Costa.
A nascente estava totalmente degra-

dada, com a área do seu entorno desmatada e com acesso ao gado. Mas
a construção em pontos estratégicos
de seis barraginhas - que captaram a
água das primeiras chuvas deste ano
para o lençol freático - permitiram que
a água voltasse a brotar dentro da
primeira cova onde foi plantada uma
muda de buriti.
“Sempre quando chovia aqui, descia uma enxurrada com lama formando um rio na porta da cozinha de casa.
A partir de agora, eu e minha família
não vamos ver mais esse estrago”,
comenta satisfeito o proprietário da
fazenda, Valmir Gonçalves. “Eu não
sabia direito como cuidar de nascente, e até deixava o gado entrar na área
da mina. Agora, a área já está plantada e cercada. Entendi que fazenda
sem água não tem valor”, comenta
o produtor que já está planejando
construir mais 40 barraginhas nos 36
alqueires da propriedade.
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“Eu não tinha ideia
de que era possível
captar água da chuva
para abastecer
o lençol freático
através de bacias.
Por isso, além das
quatro barraginhas
que temos, vamos
construir mais seis,
desta vez em locais
corretos”

Lúcia Carmo Paiva planta
mudas com ajuda de crianças, para recuperar nascentes em sua propriedade

Lúcia Carmo,
produtora rural

/Entrevista

Consciência ambiental para quem quer
Conﬁra, abaixo, entrevista com o secretário de Desenvolvimento e Agricultura de Alexânia, Divino Capitinga, que acompanha o projeto Água Viva.
Ele fala sobre a importância das barraginhas e da preservação ambiental.
O que é e qual é a função de uma barraginha?
A barraginha é uma espécie de
bacia de terra, escavada por um tratorista treinado, medindo entre 350
e 800 m², e tem a função de juntar
água da chuva, transportá-la para o
subsolo para abastecer o lençol freático e enriquecer as nascentes.
Qual é a importância dessa tecnologia
para os produtores e para o município?
É muito grande. Geralmente as
barraginhas são feitas em áreas
que prejudicam a disponibilidade de
água da propriedade e por isso é im-
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portante construir acima da mina,
evitando que ela seque, e mais vantajoso construir onde o gado pode
beber água.
O senhor acredita que o projeto vai
repercutir na região?
A proprietária Lúcia Carmo tem
cerca de 150 vizinhos e eu acredito
que todos eles vão abraçar o projeto,
para aprender principalmente sobre
as fossas biodigestoras, que são uma
alternativa de saneamento básico
para a área rural, importantes para
melhorar a condição de vida, asseio
e saúde dos moradores, além de não
poluir a água.

Nem todos têm consciência da importância e urgência da preservação
ambiental para a sobrevivência do
próprio homem no planeta. Como o
senhor avalia esse processo?
Durante muitos anos fui operador
de máquina e coordenador de equipe,
nos anos 80, época em que se desmatava para plantar soja. Com as tecnologias e informações que temos hoje,
consegue-se produzir a mesma quantidade de grãos ou mais com muito
menos área desmatada. Hoje só não
tem consciência ambiental quem não
quer. Estou no movimento contrário
e preservo a natureza. Se puder, planto árvore todo dia.
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/Balde Cheio

Sonho de prosperidade vira realidade

Balde Cheio levou prosperidade
à família de Dário Rodrigues,
Ivanilde e o ﬁlho Cássio

D

izem que sonho que se sonha junto é realidade. Os produtores rurais de Luziânia, Dário Rodrigues de Paula, sua esposa Ivanilde
e os ﬁlhos deram um salto de qualidade no
negócio de pecuária leiteira. O divisor de águas foi o
projeto Balde Cheio, que a Corumbá Concessões implementou em municípios do entorno do reservatório da
UHE Corumbá IV, de 2010 a 2013, e que ainda colhe
bons resultados.
O início da família no projeto foi como Unidade Assistida (propriedades próximas às unidades demonstrativas), em 2010. À época, na fazenda de 10 hectares, a
família vivia, praticamente, da venda de queijo e requeijão fabricados artesanalmente com o leite de apenas
duas vacas que produziam cerca de 20 litros/dia. “Com o
Balde Cheio fomos melhorando a qualidade do plantel e
hoje temos 60 vacas que dão 800 litros de leite por dia,
e bezerras da quarta geração de inseminação artiﬁcial”,
comemora Dona Ivanilde. Antes o leite era vendido para
uma cooperativa em Silvânia, mas de dois anos para cá,
ﬁcou mais fácil a comercialização, com o repasse para a
Cooperativa Indaiá, de Luziânia.
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“Com o Balde
Cheio fomos
melhorando a
qualidade do
plantel e hoje
temos 60 vacas
que dão 800 litros
de leite por dia,
e bezerras da
quarta geração
de inseminação
artiﬁcial”
Ivanilde de Paula

Se um dos objetivos do Balde Cheio foi dar condições
para o homem se manter no campo, a família não precisou desse estímulo para convencer o ﬁlho mais novo,
Cássio Meireles, a permanecer na fazenda. Ivanilde conta que desde criança ele já tinha gosto pela terra”. Cássio fez o curso técnico de Agronomia e, hoje com 26
anos, está se formando no curso superior de Gestão em
Agronegócio.
Para Cássio, as tecnologias e as orientações sobre administração da propriedade rural oferecidas pelo projeto
ﬁzeram a fazenda avançar na produtividade. “No início
apanhamos um pouco, mas fomos adaptando as técnicas, ﬁzemos ﬁnanciamentos para comprar mais animais
e equipamentos, como gerador de energia, ordenha mecânica e resfriador de leite”, enumera.
Com o aumento da produtividade, a família adquiriu
um carro zero e pôde ampliar a casa. “Foi o ﬁm do sofrimento com a fabricação de queijo”, complementa Ivanilde. E para Cássio Meireles, o mais importante é que
agora ele ganha dinheiro com o agronegócio e ajuda os
pais a cuidarem da terra que será dele no futuro.
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/Balde Cheio

Garra e persistência: receita de sucesso

A

família Gonzaga, da comunidade Barro Amarelo, de Abadiânia, é vista pelos vizinhos e
pelo Balde Cheio como um exemplo de empreendedorismo na pecuária leiteira, graças à
determinação, garra e persistência com que vêm trabalhando a tecnologia do projeto até hoje. João Gonzaga,
a esposa Miraci e o ﬁlho Antônio aderiram ao programa
com o que dispunham: 20 hectares de terra de assentamento do Incra, quatro vacas próprias e outras seis emprestadas por vizinhos. A propriedade foi sede de uma
Unidade Demonstrativa (UD), que servia para orientar e
replicar as tecnologias aos produtores da região.

desenvolvesse a habilidade para fazer cálculos matemáticos, passo a passo, na administração do negócio.

Segundo Miraci Gonzaga, se antes do Balde Cheio a
produção de leite de quatro vacas era de 30 litros/dia, hoje,
com o aumento do rebanho e da produtividade, a ordenha
rende cerca de 300 litros/dia. “A atividade leiteira não é só
lucro o tempo todo, pelo contrário. Há tempos de baixa,
como vivemos em 2015 quando choveu pouco e ninguém
por perto tinha silagem para vender”, explica Miraci. Para
não deixar o negócio despencar, foi preciso que a família

Como a propriedade é pequena, eles tiveram que equilibrar bem a seleção das melhores bezerras inseminadas
com a venda de gado, e alternar as etapas do plantio de
milho para silagem visando garantir alimento para as vacas. A mudança na vida da família foi muito grande, sempre
mantendo os pés no chão. “Creio que nunca mais seremos
como antes. Com o conhecimento que adquirimos no Balde Cheio, progredimos num caminho sem volta”, ﬁnaliza.

Miraci Gonzaga, da comunidade
Barro Amarelo, de Abadiânia

/Tabela de compensação ﬁnanceira
Sete municípios goianos abrangidos pelo reservatório da UHE Corumbá IV recebem mensalmente recursos provenientes da
compensação ﬁnanceira pela utilização de recursos hídricos, pela usina, para gerar energia. Os valores repassados de agosto a
novembro de 2016 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

agosto-16

8.692,61

12.359,19

14.351,15

75,05

16.900,22

6.656,50

154,39

setembro-16

6.038,62

8.585,73

9.969,52

52,14

11.740,32

4.624,17

107,25

outubro-16

6.512,50

9.259,50

10.751,88

56,23

12.661,64

4.987,05

115,67

novembro-16

11.897,07

16.915,30

19.641,58

102,72

23.130,34

9.110,37

211,30

Total

33.140,80

47.119,72

54.714,13

286,14

64.432,52

25.378,10

588,62
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/ Educação

Mala viajante une escola, aluno e família

P

ara formar adultos que gostem de ler, é preciso
incentivar nas crianças o hábito da leitura. Com
esse objetivo principal, o projeto “Mala viajante”
foi desenvolvido, em 2016, pela Escola Municipal
Bernardo Élis, de Corumbá de Goiás, com seus alunos da
Educação infantil II. Segundo a professora e coordenadora
do projeto, Eliete Maria de Oliveira, as crianças foram estimuladas a ler obras infantis de diversos autores como algo
prazeroso e não obrigatório. Entre os temas escolhidos,
destacam-se a preservação e o respeito à natureza.
“Com o Mala viajante, conseguimos aguçar o imaginário e ampliar o vocabulário dos alunos, mesmo daqueles
que ainda não estavam alfabetizados. Outro objetivo nosso foi integrar a família à escola, envolvendo pais e irmãos
nas práticas de leitura, visando promover a aproximação
aluno-escola-família”, explica a professora.

ao universo imaginário das crianças, junto com os pais, a
prática levou os pequenos a tomarem gosto pela leitura
e a desenvolverem a consciência da preservação ambiental”, avalia. A metodologia do Mala viajante será estendida
a outras turmas da escola e inspirou a elaboração de um
novo projeto intitulado “Família e escola, união que transforma vidas”. Segundo Cleytton Silva, os dois projetos serão levados à rede de ensino (incluindo as quatro escolas
rurais) para implementação em 2017.
A Corumbá Concessões se disponibiliza a ser ponte na
divulgação de iniciativas como esta da Escola Bernardo
Élis. A empresa parabeniza os professores, alunos e pais
pelo projeto, e também a secretaria de Educação pelo incentivo às ações.

Na atividade, que acontecia a cada sexta-feira, um aluno era sorteado para levar uma mala contendo um livro
escolhido pela professora e um outro com espaço para
ele registrar em desenho a parte da história que mais lhe
agradou, contada por sua família. “Os livros passavam
uma semana com a criança que retornava à sala de aula
em companhia de seus familiares para recontar a história
ouvida e ilustrada”, explica Eliete sobre a prática do projeto. “A cada semana, era uma história contada de maneira
única por cada família, com alunos entusiasmados em ver
seus familiares participando deste momento que antes era
realizado apenas pelo professor”, comenta Eliete.
Para o secretário de Educação de Corumbá de Goiás,
Cleytton José da Silva, esse projeto foi inovador no município. “Além de alcançar o objetivo, unindo o estímulo

Ana Karla Fleury e a ﬁlha
Klara: incentivo à leitura

/Ouvidoria
A Corumbá Concessões S.A. tem um canal de comunicação entre a empresa e os
moradores dos municípios do entorno do reservatório de Corumbá IV. Contate a
empresa pelo telefone da Ouvidoria: (61) 3462-5259.

Para saber sobre outros pontos de entrega deste informativo no entorno do
reservatório, entre em contato conosco, pelo Fale Conosco no site da Corumbá Concessões ou por e-mail para
comunicacao@corumba4.com.br.

Recicle a informação. Passe este informativo para outro leitor.Este informativo é impresso em papel reciclato.
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