
Turismo sustentável na região 
do lago de Corumbá IV

Semana do Meio Ambiente é 
comemorada em Silvânia
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Os reservatórios artifi ciais são muito pro-

curados para lazer e turismo. Nos últimos 

anos, cresceu muito o número de visitantes 

e de condomínios residenciais no entorno do 

lago de Corumbá IV. Por isso, os segmentos 

envolvidos no setor turístico devem unir es-

forços para garantir a sustentabilidade deste 

segmento na região, protegendo o lago e a 

sua APP, entre outras ações. 

A semana do Meio Ambiente foi come-

morada pela Floresta Nacional (Flona) de 

Silvânia, de 6 a 10 de junho, com diversas 

atividades que mobilizaram a população. A 

programação constou de trilha pela mata, 

uma trilha sensitiva para aguçar os sentidos 

e melhorar a percepção da fauna e fl ora do 

Cerrado, a 12ª Cavalgada, curso e um ciclo 

de palestras.

/ Leia Mais

Valores provenientes 

da compensação 

fi nanceira, repassados 

aos sete municípios do 

entorno da Usina, de 

dezembro de 2016 a 

abril de 2017.

Plantio de maracujá 
vira um bom negócio

Dois pequenos produto-

res de Pontezinha, em Santo 

Antônio do Descoberto, par-

ticiparam de um curso sobre 

produção de maracujá, no 

fi nal de 2014. Entusiasmados 

com a possibilidade de ganhar 

uma renda extra, eles inicia-

ram o empreendimento e hoje 

provam que não há idade para 

começar um negócio próprio. 
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União de esforços 
pode fazer a 
diferença no combate 
ao Aedes aegypti

Segundo o Ministério da Saúde, os números das doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti 

tiveram uma queda até abril deste ano, em relação ao mesmo período de 2016: dengue (90,3%), zica 

(95,3%), e chikungunya (68,1%)  

Para evitar a transmissão dessas doenças, cada cidadão deve fazer a sua parte nas ações 

do município para eliminar os focos do mosquito transmissor. Silvânia abraçou a campanha 

Goiás contra o Aedes e se destacou entre as seis cidades goianas a atingirem as metas de 

combate ao Aedes. Conheça o ciclo de vida do mosquito e saiba como prevenir as doenças.
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/Editorial

/ Curiosidades

• Uma fêmea do Aedes aegypti pode gerar 
até 1.500 mosquitos durante a sua vida (30 
dias).

• O Aedes voa baixo, produz pouco 
zumbido e evita sol direto, sendo mais 
ativo pela manhã e no fi nal da tarde.

• O mosquito se alimenta de seiva de 
plantas, mas para a maturação dos ovos, 
a fêmea precisa de sangue; por isso ela é 
quem pica o ser humano.

• A picada frequentemente não dói (ou dói 
pouco) e causa pouca ou nenhuma coceira 
na pele.

(Fonte: UFRGS)

Repelente caseiro
Inseticida natural contra a dengue para utilizar em vasos de 
plantas, à base de cravo da índia:

Ingredientes: 60 cravos da índia e 1 xícara de chá de água 
fi ltrada.

Preparo: Bata os ingredientes no liquidifi cador por alguns 
segundos. A fórmula não deve ser coada e pode fi car arma-
zenada na geladeira por até 1 ano.

Como usar: O inseticida deve ser aplicado em pratinhos de 
planta e outros criatórios do mosquito a cada 4 dias. Em 
pequenas quantidades de água, utilize somente algumas 
gotas da fórmula natural. Para os pratinhos de planta, o ideal 
é usar de 3 a 5 gotinhas.   (Fonte: Inpa)

/ Dica ambiental

No fi nal de 2015, a Corumbá Concessões pro-

moveu, dentro do Programa de Educação Am-

biental, um curso sobre a produção de maracujá 

para os moradores da comunidade rural de Pon-

tazinha, em Santo Antônio do Descoberto. Eles 

aprenderam sobre o plantio de maracujá - irriga-

ção, manejo, produtividade e comercialização – 

e decidiram colocar o conhecimento em prática. 

Na página 3, apresentamos a história de quatro 

moradores que, hoje, têm no empreendimento 

do cultivo do maracujá uma renda extra familiar.

A saúde, que está muito bem atrelada a hábi-

tos e consciência ambientais, é um outro assun-

to desta edição. A matéria de capa traz os cui-

dados que devemos ter para combater os focos 

do mosquito Aedes Aegypti, transmissor da den-

gue, chikungunya e zika vírus. No Brasil, essas 

doenças já viraram epidemia entre 2014 e 2016 

mas, de janeiro até abril deste ano, os números 

de casos tiveram grande queda. A matéria des-

taca as ações de combate ao mosquito Aedes 

em Silvânia (prefeitura recebeu prêmio nacional 

por quase zerar os números da dengue), em Co-

rumbá de Goiás e na área rural de Santo Antônio 

do Descoberto. Confi ra nas páginas 4 e 5.

O turismo sustentável é um mercado aberto 

em vários países. E no lago de Corumbá IV e sua 

APP, que atrai turistas de várias cidades do en-

torno, as atividades turísticas e imobiliárias têm 

crescido muito nos últimos anos, o que exige, 

de todas as partes envolvidas – turistas, prefei-

turas, fi scalização e Corumbá Concessões – um 

senso de responsabilidade ambiental. Nas pági-

nas 6 e 8 saiba quais são os usos múltiplos per-

mitidos, o que pode e o que não pode ser feito 

nesse reservatório artifi cial. Boa leitura!

MARCELO SIQUEIRA MENDES
Presidente da Corumbá Concessões S.A.
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N

ão há idade para se iniciar 

um empreendimento e 

os pequenos produtores 

rurais de Pontezinha, em 

Santo Antônio do Descoberto, Virgí-

lio Pereira Braga, 66 anos, e José Pe-

dro Pereira de Souza, 75 anos, sabem 

disso. Eles estão mostrando à comu-

nidade que o sucesso de um negócio 

depende apenas de boa vontade e 

persistência. Foi a partir de um curso 

sobre técnicas para a produção de 

maracujá, promovido naquela comu-

nidade pela Corumbá Concessões, em 

parceria com a Emater-DF, no fi nal de 

2014, que os dois tiveram a ideia de 

plantar a fruta para comercialização, 

que hoje garante uma renda extra. 

A sugestão do curso foi do Sr. Vir-

gílio, presidente da Associação de Mo-

radores de Pontezinha. Ele reuniu os 

vizinhos interessados porque viu na cul-

tura do maracujá uma chance para unir 

ainda mais a comunidade, mas admite 

hoje, dois anos e meio depois, que só 

pensou na possibilidade de melhorar a 

renda familiar depois das aulas. “Eu par-

ticipei do curso porque estou sempre 

envolvido nos eventos da comunidade 

e da Corumbá. Todos fi caram muito en-

tusiasmados, mas só quatro iniciaram o 

negócio”, lembra o produtor. 

No curso, o técnico David Menezes, 

da Embrapa, ensinou sobre irrigação, 

manejo, produtividade e comercializa-

ção do maracujá e, para fi xar as aulas, 

posteriormente os participantes fo-

ram a campo para conhecer de perto 

o sistema de produção do maracujá 

na região do Pipiripau, em Brasília, que 

é referência no plantio de hortaliças e 

conta com muitos agricultores fami-

/Santo Antônio do Descoberto

Plantio de maracujá vira um bom 
negócio para moradores de Pontezinha

liares. Uma das propriedades visitadas 

foi a do sr. João Takagi, que planta ma-

racujá em estufa, irrigada por goteja-

mento e foi premiado, pela Emater-DF, 

por adotar práticas de manejo agrono-

micamente corretas, que resultaram 

na melhoria da qualidade e aumento 

da quantidade da produção.

Vantagens do maracujá

Sr. Virgílio conta que aprendeu 

muito e viu as vantagens que o mara-

cujá poderia representar, por ser uma 

fruta generosa que dá praticamente o 

ano todo e rende muito na forma de 

suco. Para iniciar o negócio, como a 

terra dele era pequena, ele combinou 

de trabalhar de “meia” no lote de ou-

tro morador, Leônidas Botelho. Ele 

entrou com a mão-de-obra e o amigo 

com a terra, o adubo e as 200 mudas, 

que plantaram no início de 2016. Seis 

meses depois, eles colheram oito sa-

cas de 13 quilos da primeira safra de 

frutos, “cheios e bonitos”, conta. O 

produto é vendido, desde então, na 

feira do produtor de Ceilândia, toda 

segunda e quinta-feira, por um preço 

que varia entre R$ 25 e R$ 30 a saca 

(cerca de R$ 2,00 o quilo). A cultura 

rende uma média de sete sacas por 

semana e a última colheita foi feita no 

fi nal de maio. A plantação está pas-

sando pela primeira poda, para con-

tinuar dando frutos até meados de 

2018, quando, então, novas mudas 

serão plantadas.

“Valeu muito a pena e prejuízo não 

dá”, afi rma sr. Virgílio. Para o sustento 

da família, além do maracujá, ele e a 

esposa, dona Abigail, têm uma peque-

na produção de açafrão e de queijo 

(do leite de duas vacas), que são ven-

didos na própria comunidade. O mara-

cujá tem representado, até agora, na 

avaliação dele, um aumento de 30% 

na renda da família dele e do sócio.

Abel Pereira de Souza, genro do sr. 

Virgílio, não participou do curso, mas 

foi contagiado pelo entusiasmo do so-

gro. Ele e o pai, José Pedro de Souza, 

se uniram para plantar 500 mudas de 

maracujá, numa área de meio hectare, 

onde já chegaram a colher 50 sacas 

numa só apanha. “É muito fácil cuidar 

dessas plantas e minha esposa ajuda 

na lavagem e empacotamento das 

frutas. Ainda não pensamos em au-

mentar a produção, mas se fi zermos 

isso teremos mercado, com certeza”, 

diz com entusiasmo.

Com esta entrevista, fi ca a 

terna homenagem da Corumbá 

Concessões ao Sr. Virgílio 

(26/12/1953 – 03/07/2017) e os 

sentimentos à  família.
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União de esforços pode 
fazer a diferença no 
combate ao Aedes aegypti

/ Saúde

D

e acordo com o Ministério 

da Saúde de janeiro, até 

abril deste ano, houve uma 

queda de 90,3% dos casos 

de dengue; 95,3% de Zika e 68,1% de 

chikungunya, em relação ao mesmo 

período de 2016 no Brasil. Apesar de 

a maior incidência das três doenças 

ser geralmente entre janeiro e maio, os 

esforços de prevenção e combate ao 

Aedes aegypti devem ser mantidos ao 

longo de todo o ano.

A dengue, chikungunya, e a zika 

são doenças causadas por vírus, mas 

transmitidas ao homem pelo mosqui-

to Aedes aegypti. O Aedes prolifera-se 

principalmente em recipientes onde 

se acumula água limpa (vasos de plan-

tas, pneus velhos, cisternas etc.). Por 

este motivo é fundamental que a po-

pulação e os governos municipais se 

mobilizem para evitar a reprodução do 

mosquito transmissor. 

Silvânia abraçou a campanha Goiás 

contra o Aedes, que vai até 2018, e se 

destacou, no ano passado, entre as seis 

cidades de Goiás a atingirem as metas 

de combate aos focos do mosquito. As 

visitas constantes às moradias do mu-

nicípio, ações educativas, envolvimento 

de escolas, do Corpo de Bombeiros e 

da Vigilância Sanitária fi zeram com que 

o município fosse premiado pelo Mi-

nistério da Saúde com um veículo Fiat 

Doblô por ter quase zerado os números 

da doença: foram 16 suspeitas e dois 

casos de dengue confi rmados. 

Segundo a secretária de Saúde de 

Silvânia, Kelly Gouvea, desde 2015 o 

município não registra nenhum caso de 

outras doenças transmitidas pelo mos-

quito, enquanto nesse período houve 

somente um registro de Chikungunya 

de uma pessoa que foi infectada pelo 

mosquito em outra cidade e esteve em 

visita no município.

O município tem colocado em prá-

tica um jogo que mobilizou a popula-

ção: Nas visitas diárias dos agentes, 

as casas livres de larvas do mosquito 

ganham um selo verde, colado em lo-

cal visível. Aquelas com algum foco 

ganham o selo amarelo, como alerta; 

e as que estiverem em estado críti-

co (acima de dois focos), fi cam com 

o selo vermelho. Nas visitas seguin-

tes, as casas que recebem três selos 

verdes concorrem ao prêmio e, na 

última avaliação, a moradora Eulália 

Lemes foi a ganhadora da moto com-

prada pela prefeitura, um fato que 

movimentou a cidade. A campanha 

prossegue em 2017 e o prefeito pro-

mete sortear um prêmio surpresa, 

melhor que o anterior. 

“Aqui em Silvânia é uma via de 

mão-dupla, com o poder público e 

a população abraçando as ações. Se 

todos as prefeituras e cidades fi zes-

sem como estamos fazendo, a den-

gue já estaria erradicada”, fi naliza a 

secretária. 

Prevenção como rotina

Em Luziânia, o coordenador de Ve-

tores da Funasa, Valdaire Bispo, ex-

plica que o Aedes tem grande poder 

de procriação, podendo uma fêmea 

desovar até mil ovos no seu ciclo de 

vida (média de 30 dias). Na opinião de 

Valdaire, o procedimento do fumacê 

já não é aconselhada pelo Ministério 

da Saúde, já que o veneno pode não 

atingir os mosquitos que estão atrás 

de um muro ou dentro de casa, por 

exemplo, e que acabam atacando no 

dia seguinte. Além de fazer mal ao 

meio ambiente e ao homem. 

Segundo ele, basta jogar na terra 

a água dos bebedouros do gado e de 

outras criações uma vez por semana 

(para acabar com o ciclo do mosquito), 

lavando bem com uma vassoura, água 

e sabão as bordas e o fundo. “É um 

combate mais barato, rápido e não de-

grada o meio ambiente”, fi naliza. Por-

Principais sintomas de doenças 

transmitidas pelo Aedes aegypti 

Dengue clássica: Febre alta, 

náuseas, vômitos, falta de apetite, 

moleza e cansaço, dor nos ossos, 

articulações e atrás dos olhos, 

manchas vermelhas na pele.

Chikungunya: Dor forte nas 

articulações, nos músculos e 

na cabeça, febre alta, náuseas e 

manchas vermelhas na pele.

Zika: Febre baixa, dor de 

cabeça, dores leves nos ossos e 

articulações, manchas vermelhas 

na pele, coceira no corpo e 

vermelhidão nos olhos. (Fonte: G1)

Ao perceber esses sintomas, 

procure um posto de saúde!
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tanto, é importante manter a vigilância 

e continuar, cada um, fazendo a sua 

parte no combate aos focos do Aedes.

Área rural tem ações efi cazes

Em Santo Antônio do Descoberto, 

há dez anos a área rural não registra 

nenhum caso de dengue, segundo in-

formação da enfermeira coordenado-

ra do posto de saúde que atende às 

comunidades Pontezinha, Lagoinha e 

Santa Rosa, Leonice Damasceno Kill. 

Ela credita esse resultado positivo ao 

trabalho que os dez agentes de saúde 

fazem na região com orientações so-

bre descarte correto de lixo, cuidados 

com água parada etc. 

Já a prefeitura de Corumbá de Goiás 

reforçou as ações de combate ao mos-

quito Aedes, no campo e na cidade, a 

partir de janeiro de 2016. Este ano, 

prossegue o trabalho preventivo, em 

parceria com o Corpo de Bombeiros da 

região, agentes comunitários de saúde 

Faça a sua parte na luta

contra doenças

• Evite água parada dentro e fora de 

casa, em pratinhos de vasos de planta, 

pneus, garrafas e outros recipientes.

• Aplique inseticidas em ralos (veja 

receita caseira de inseticida na página 2)

• Tampe a caixa d´água, cisterna e lixeiras.

• Cubra a piscina e trate a água com cloro.

• Mantenha o quintal e jardim sempre 

limpos.

• Descarte corretamente os resíduos 

secos e molhados.

Ovo

 A fêmea do Aedes aegypti  deposita seus  ovos 

na parede de um criadouro com água (na 

linha d´água). Os ovos são extremamente 

resistentes e podem permanecer sem 

eclodir durante todo o período seco 

(por até 450 dias), aguardando as 

chuvas. A única forma de eliminar 

os focos é lavar o recipiente 

com água e sabão, usando uma 

buchinha ou uma vassoura.

Larva

Ao entrar em contato com a 

água, o ovo vira larva, em até 3 

dias, e pode se desenvolver em 

água limpa, mas também na 

água suja, no esgoto doméstico 

e em lixo orgânico e se alimenta de 

substâncias açucaradas como néctar 

e seiva de plantas presentes na água.  

O período entre a eclosão e a pupação 

é de até 5 dias.

Pupa

De 7 a 10 dias, a larva se transforma em pupa (casulo) e adota 

uma forma de vírgula e este estágio dura 2 dias, até que o 

mosquito esteja pronto para nascer. Elas não se alimentam nessa 

fase, apenas respiram e movem-se muito. (Fonte: UFRGS)

Adulto

A pupa se transforma 

em mosquito, que 

sai do seu casulo 

pronto para voar se 

alimentar (frutos 

e alguns vegetais). 

Mas, após a cópula, 

a fêmea precisa de 

sangue para que seus 

ovos amadureçam e 

é nesse momento que 

pode ocorrer a transmissão 

de doenças para o homem. 

Depois de se alimentar com 

sangue, em três dias ela põe 

seus ovos. 
 

 
 

O Aedes Aegypti se reproduz em água parada, 

limpa ou suja, e em água acumulada 

em pneus, garrafas e recipientes 

depois das chuvas, por 

exemplo. Os quatro 

estágios da vida do 

e de combate a endemias. A meta é 

eliminar os focos do mosquito da den-

gue, em visitas aos 3.700 imóveis do 

município.

“No início do ano, no período chu-

voso, encontramos muitos focos do 

mosquito. A mídia divulga a campanha 

e os números da doença, mas muitas 

pessoas não cuidam de seus quintais 

por desleixo, achando que estão a sal-

vo de serem picados pelo mosquito 

infectado”, comenta Moisés Pereira 

de Siqueira, gerente do Núcleo de 

Controle de Vetores de Corumbá de 

Goiás. É preciso que cada cidadão faça 

a sua parte e contribua para as ações 

do município. Só assim poderão evitar 

a transmissão das doenças causadas 

pelo Aedes. A Corumbá Concessões 

acompanha os dados epidemiológicos 

dos municípios, por meio do Programa 

de Atenção à Saúde, e parabeniza os 

municípios de abrangência da Usina 

pelos resultados obtidos no combate 

ao Aedes aegypti.
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/Reservatório artifi cial

H

oje, a palavra de ordem é promover o turis-

mo sustentável, seja no campo, na praia, na 

fl oresta ou na cidade, de tal forma que os in-

vestimentos na atividade turística sejam bem 

gerenciados para atender às necessidades econômicas, 

sociais e ambientais, e, principalmente à cultura da comu-

nidade local. Muito procurados para lazer, os reservatórios 

artifi ciais são espaços públicos ou privados, destinados 

aos usos múltiplos para a sociedade, como geração de 

energia, turismo, saneamento, abastecimento e aquicultu-

ra entre outros. 

No caso do reservatório da UHE Corumbá IV, a sua água 

é a matéria-prima para a geração de energia, mas pode ser 

utilizada pela população para lazer. No entanto, a Área de 

Preservação Permanente (APP) do lago segue as leis am-

bientais previstas no Plano Ambiental de Conservação e 

Uso do Entorno de Reservatórios Artifi ciais (Pacuera da 

UHE Corumbá IV), que foi aprovado pelo Ibama, em 2012. 

Ou seja, os turistas e moradores de outras regiões que pas-

sam pela APP (de 100 metros) para chegarem ao lago têm 

que obedecer a algumas regras. 

Conforme a legislação, alguns comportamentos de vi-

sitantes na área protegida e no lago são proibidos, como 

estacionar veículos, acender fogueira, pescar com rede, ar-

pão e outros apetrechos, caçar animais, desmatar, roçar e 

plantar mudas e deixar lixo no local de lazer. Estradas de 

acesso ao lago são permitidas somente com a autorização 

por escrito da Corumbá Concessões; a construção de píe-

res e ancoradouros tem que ter a autorização da Marinha; 

e todos os outros usos do lago para tomar banho, nave-

gar com jet-ski, lancha e barco, e praticar a pesca amadora 

são permitidos fora da área de segurança: 1000m acima e 

1000m abaixo da barragem.

Turismo com responsabilidade

Devido aos inúmeros atrativos que o lago de Corumbá 

IV exerce, tem crescido a exploração turística na região, por 

parte dos proprietários lindeiros, que cobram do visitante 

uma taxa pelo acesso ao espelho d´água, e por meio de 

atividades imobiliárias – construção de condomínios, pou-

sadas, restaurantes e áreas de camping, entre outras. Essa 

expansão exige responsabilidade de todas as partes envol-

vidas para que num futuro próximo todos os segmentos 

atuem de forma harmoniosa, sem confl itos.

A Corumbá Concessões é responsável por regularizar as 

estradas de acesso ao lago, registrar infrações ambientais 

cometidas nos limites do lago e da APP e encaminhá-las 

ao Ibama (órgão fi scalizador da Usina). Cabe ao Ibama coi-

bir e punir crimes ambientais na região do lago e da APP. 

Prefeituras 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, licenciar e fi scalizar o parce-

lamento do solo. (Veja, na página 8, o que pode e o que não 

pode ser feito no lago e na APP)

Turismo sustentável e consciente na 
região do lago de Corumbá IV

Educação ambiental a famílias 

que curtem lazer no lago

Fiscalização para preservar o 

reservatório e sua APP
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 /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. Os valores repassados de dezembro de 
2016 a abril de 2017 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

dezembro-16     9.575,52 27.832,54 32.318,39 169,02  38.058,82 14.990,26 347,68

janeiro-17 1.649,26 2.344,92 2.722,86 14,24 3.206,50 1.262,95 29,29

fevereiro-17 4.440,91 6.314,11 7.331,77 38,34 8.634,05 3.400,70 78,88

março-17 2.843,70 4.043,18 4.694,83 24,55 5.528,73 2.177,61 50,51

abril-17 3.420,64 4.863,48 5.647,34 9,53 6.650,42 2.619,41 60,75

Total 31.930,02 45.398,23 52.715,18 275,69 62.078,51 24.450,92 567,11

Semana do meio ambiente é 
comemorada em Silvânia

D

iversas atividades comemorativas da semana 

do meio ambiente no município de Silvânia 

mobilizaram a população. Os eventos foram 

realizados pela Floresta Nacional (Flona), em 

parceria com a prefeitura, Universidade Federal de Goiás 

(UFG), Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) e 

a Corumbá Concessões. Nos dias 6 e 7 de junho, a unida-

de de conservação (UC) recebeu a visita de 400 alunos 

de escolas locais que assistiram a palestras, fi zeram tri-

lhas na mata e se divertiram participando de uma trilha 

sensitiva - para aguçar os sentidos e melhorar a percep-

ção da fauna e fl ora do Cerrado. Nos dias 8 e 9, membros 

do Conselho Consultivo da Flona, produtores rurais, es-

tudantes e comunitários participaram de ciclos de pales-

tras e discussões sobre o meio ambiente; e no dia 10 foi 

realizada a 12ª Cavalgada Ecológica de Silvânia, com a 

participação de 250 cavaleiros e amazonas que percorre-

ram o entorno da fl oresta. Fechando a programação da 

semana, nos dias 12 e 14 foi realizado o curso de Forma-

ção e Condução de Pomar Caseiro.

12ª Cavalgada Ecológica
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O que é permitido no lago e na APP 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)

BANHO NO LAGO 

(Fora da área de segurança: 1000m acima e 

1000m abaixo da barragem)

USO DE JET-SKI, LANCHA, BARCO

(Com embarcação legalizada e habilitação Arrais. 

Informações: www.portaldoamador.com.br)

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)

DESMATAR, ROÇAR E 

PLANTAR MUDAS

(Se quiser recuperar a APP 

deve entrar em contato com 

a Corumbá Concessões)

ESTACIONAR VEÍCULOS

ACENDER FOGUEIRA e 

CHURRASQUEIRA

CAÇAR ANIMAIS 

NATIVOS e PESCAR 

COM O USO DE REDES

DEIXAR LIXO NO LAGO 

E NA APP

Conforme a matéria da página 6, 

para que haja um turismo sustentá-

vel e consciente, é necessário que os 

novos moradores e frequentadores 

conheçam a região e respeitem re-

gras. Para evitar degradações na Área 

de Preservação Permanente, além de 

registrar infrações ambientais come-

tidas nos limites do lago e da APP e 

encaminhá-las ao Ibama, a Corumbá 

Concessões regulariza estradas de 

acessos ao lago de Corumbá IV. 

Para iniciar o processo de regulari-

zação de acessos da sua propriedade, 

Atenção turistas e moradores do 
entorno do Lago Corumbá IV!

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

Denúncias de crime ambiental 

ocorrido na APP do reservatório 

podem ser feitas à Ouvidoria da 

corumbá Concessões (veja no box 

ao lado) e/ou pela Linha Verde do 

Ibama: 0800-618080.

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.

/Ouvidoria

é necessário entrar no site da empre-

sa: www.corumbaconcessoes.com.br 

e clicar em “Regularize seu acesso” 

(na página principal)

   Lá você encontra as informações 

de como será feita a regularização. 

As regras, principalmente sobre o nú-

mero de acessos por propriedade e a 

distância que deve existir entre eles, 

encontram-se no Pacuera, também 

disponível no site. 

O apoio da prefeitura municipal é 

fundamental nesta tarefa: ao regula-

rizar e licenciar condomínios, o órgão 

precisa informar aos proprietários que 

os condomínios devem ser planejados 

com a previsão de uso das estradas 

mais antigas da APP. Ou seja, o condo-

mínio deve se adequar à APP e não o 

contrário. 

Ao incentivar o turismo, a prefeitu-

ra também precisa disponibilizar pa-

trulhamento policial para a segurança 

das comunidades rurais e urbanas; im-

plantar sistema de coleta de lixo e de 

esgoto, regularizar e fi scalizar o parce-

lamento do solo.
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