
Sete escolas selecionadas dos municípios 

do entorno da UHE Corumbá IV participa-

ram da Agenda 21 Escolar, em abril e maio. 

Visando sensibilizar a comunidade escolar a 

se comprometer com práticas sustentáveis 

e de cidadania, em cada escola a equipe do 

projeto da Corumbá Concessões se reuniu 

com os professores em rodas de conversa e 

levou às crianças contação de histórias, mú-

sica e teatro sobre temas ambientais.

Aumentar a renda familiar e melhorar a qua-

lidade no cultivo de alimentos agroecológicos 

na propriedade são algumas expectativas dos 

27 produtores rurais de Novo Gama cadastra-

dos no projeto Mãos Produtivas -  Comércio 

institucional de alimentos na agricultura fami-

liar. As capacitações começaram em abril e, na 

etapa atual, os participantes estão elegendo 

os membros da diretoria, entre os associados 

de três entidades rurais. O próximo passo será 

a regulamentação da documentação, que é o 

maior entrave para que eles possam concorrer 

a chamadas públicas no PAA e PNAE para a ven-

da da produção. 

Agenda 21 Escolar estimula 
práticas de sustentabilidade

Corumbá Concessões faz a
gestão de resíduos sólidos
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Na semana do Meio Ambiente, comemo-

rada em junho, a Corumbá Concessões rea-

valiou seu projeto interno de gestão de resí-

duos sólidos e concluiu que está fazendo a 

sua parte na preservação ambiental. Há 13 

anos, a empresa realiza ações educativas nos 

municípios do entorno da Usina, como blitz 

ecológicas, cursos e palestras, enquanto os 

seus colaboradores também se empenham 

em gerir os resíduos e colhem resultados.

/ Leia Mais

Valores provenientes 
da compensação 
fi nanceira, repassados 
aos sete municípios 
do entorno da Usina, 
de janeiro a maio de 
2019.
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Viveiro produz 
nativas do Cerrado

A Corumbá Concessões 

construiu um viveiro para 

produzir mudas fl oríferas e 

frutíferas do Cerrado, des-

tinadas à revegetação de 

alguns pontos com vegeta-

ção rala da Área de Preser-

vação Permanente (APP) 

do lago de Corumbá IV.
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Mãos Produtivas capacita 
produtores de Novo Gama
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/Editorial

Antes da invenção do copo plástico, no início do século 
XX, as pessoas usavam copos de papel. Com o passar 
dos anos, a sociedade transformou o plástico em peça 
descartável, como sinônimo de economia de água e 
praticidade. Mas esta inovação provocou impactos 
ambientais em todo o planeta e começam a ser mal-
vindos, por vários motivos, entre eles:

• Demora muito para se decompor - O tempo de 
decomposição de um copo descartável está entre 
250 e 400 anos, enquanto a vida útil dura cerca de 13 
segundos após o uso.

• Gasto de água - Para a produção de copos, são 
utilizados até 3 litros de água por peça, mas, para lavar 
um copo reutilizável são necessários apenas 300ml de 
água. Se um copo reutilizável for usado cinco vezes por 
dia, pode-se economizar o equivalente a 1.800 copos de 
plástico descartáveis em um ano.

• Acúmulo de plásticos – Os copos contribuem para 
acumular lixo plástico no mundo, pois, das ruas são 
levados pelo esgoto para rios e mares e vão parar no 
estômago de animais.

• A maioria não será reciclada - Hoje, o copo 
descartável é o resíduo sólido urbano menos reciclado 
ao redor do planeta. 

• Prejuízos à saúde – Os copos contêm produtos 
químicos derivados do petróleo em sua composição, 
como o estireno, Bisfenol A (BPA), ftalatos e metais 
pesados, que causam mal à saúde.

O projeto Mãos Produtivas – Comércio institucio-

nal de alimentos na agricultura familiar está sendo 

implementado pela Corumbá Concessões em Novo 

Gama, desde abril último. Este é o segundo município 

de infl uência da UHE Corumbá IV a ser benefi ciado 

pelo projeto, que visa alavancar o negócio próprio dos 

produtores rurais para a venda institucional de produ-

tos agroecológicos em escolas, com o consequente 

aumento da renda familiar. (Páginas 4 e 5).  

Na página 3, trazemos os resultados do projeto 

Agenda 21 Escolar, que foi realizado em sete escolas 

do entorno do reservatório, entre abril e maio, com ro-

das de conversas com os professores, para identifi car 

e planejar ações focadas na sustentabilidade e na ci-

dadania. O projeto também contemplou um trabalho 

lúdico de educação ambiental com os alunos, através 

de contação de histórias, música, dança e teatro de 

fantoches. 

E na semana do Meio Ambiente, comemorada em 

junho, a empresa reavaliou o projeto de gestão de re-

síduos, que é um contraponto às ações de educação 

ambiental realizadas nos municípios do entorno da 

Usina. Como um dos resultados, a Corumbá reduziu a 

geração de resíduos e os nossos colaboradores estão 

cada vez mais conscientes do seu papel na preserva-

ção do planeta. (Páginas 6 e 7)

Sempre com foco no verde, a companhia cons-

truiu um viveiro em sua Unidade de Compostagem de 

Aguapés (UCA), com capacidade para produzir 30 mil 

mudas nativas de espécies frutíferas e fl oríferas. Essas 

mudas recebem adubo orgânico feito com as macró-

fi tas retiradas do reservatório e serão destinadas ao 

plantio da área de preservação ambiental (APP) e ou-

tras ações ambientais. (Página 8). Boa leitura! 

MARCELO SIQUEIRA MENDES
Presidente da Corumbá Concessões S.A.

/ Curiosidades 
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S

ete escolas selecionadas 

dos municípios de abran-

gência da UHE Corumbá 

IV participaram do projeto 

Agenda 21 Escolar, realizado pela Co-

rumbá Concessões, nos meses de abril 

e maio. Com o objetivo de sensibilizar 

a comunidade escolar a se comprome-

ter com práticas ambientais e de cida-

dania, durante dois dias em cada esco-

la a equipe do projeto se reuniu com os 

professores em rodas de conversa e le-

vou às crianças apresentações lúdicas.

Com foco na sustentabilidade, os 

professores falaram sobre os proje-

tos que são desenvolvidos na escola, 

visando à resolução de problemas lo-

cais. As crianças ganharam brindes es-

colares e se divertiram com histórias, 

música, teatro de fantoche e outras 

brincadeiras sobre a fauna e fl ora do 

Cerrado, importância da água e pre-

servação ambiental. 

A Agenda 21 Escolar é construída 

continuamente, por meio de debates 

e propostas de ações, e pode abrigar 

outros projetos. “Nós incentivamos os 

professores a construir a Agenda 21 

através de ações que tragam melhoria 

nas relações interpessoais e no espaço 

de uso da instituição. A participação 

das escolas foi excelente e acredita-

mos ter atingido os objetivos propos-

tos”, explicou a analista ambiental da 

Corumbá, Marinez de Castro.

A diretora da E.M. João Gabriel, de 

Novo Gama, Sandra de Oliveira, dis-

Compromisso com a 
sustentabilidade

se que os professores fi caram muito 

satisfeitos em receber, pela primeira 

vez, a Agenda 21. A escola desenvol-

ve os projetos: Vivenciando, sobre 

prevenção ao uso de drogas, com os 

alunos da EJA (Educação de Jovens e 

Adultos) - e Faça Bonito, que informa 

as crianças sobre assédio sexual, estu-

pro e outros tipos de violência. “Ago-

ra, essas ações serão incorporadas à 

Agenda 21, com o apoio da Corumbá 

Concessões”, disse. 

Envolvimento dos pais

Em Silvânia, a E.M. Manoel Caetano 

também recebeu o projeto pela primei-

ra vez. “A Agenda 21 chegou na hora 

certa para somar aos projetos que já 

temos”, comentou a diretora Gerlene 

Sanches de Carvalho. Segundo ela, as 

dúvidas sobre os trabalhos ambientais 

foram sanadas durante a reunião com 

os professores, enquanto as atividades 

lúdicas divertiram a meninada e ser-

virão para elas produzirem redações 

e desenhos. A escola está localizada 

num bairro de famílias de baixa renda 

e, segundo Gerlene, as próximas ações 

vão envolver os pais dos alunos em 

projetos de geração de renda (produ-

ção de sabão, locação de brinquedos e 

fabricação de pães). 

Para a diretora da escola rural Dar-

cy Ribeiro, de Luziânia, Cirlei da Cos-

ta Meireles, a missão da instituição 

é estimular os alunos a serem espe-

lhos para a família, para que façam a 

diferença na sociedade, no futuro. A 

professora Maria Nancy de Oliveira 

disse que é grande a expectativa dela 

em relação à Agenda 21: “Nós vamos 

abranger as famílias dos alunos nos 

projetos, através de ofi cinas e pales-

tras sobre reciclagem e descarte cor-

reto de resíduos. ” 

A partir das atividades desenvolvi-

das com as crianças, foi programado 

um concurso de redação e desenhos. 

Até o dia 21 de junho, os professores 

trabalharam os temas com os alunos 

e, em setembro próximo, será realiza-

da a entrega dos prêmios aos melho-

res trabalhos.

/Agenda 21 Escolar 

Interatividade - Os contadores de história William Reis e Manu Chagas 

trabalharam a parte lúdica do projeto. William é presidente da Associação 

dos Amigos de Histórias de Brasília e falou sobre a alegria de ver o retorno 

do seu trabalho: “É uma interação maravilhosa porque a gente consegue 

perceber no brilho dos olhos e no sorriso das crianças que elas entenderam 

o recado e que vão multiplicar, em casa, o que aprenderam. ” Kalvan de Sou-

za, 8 anos, aluno da escola João Gabriel, de Novo Gama, disse que entendeu 

direitinho o recado de William Reis: “Eu achei muito legal porque ele falou 

das árvores, da água, dos bichos e dos cuidados com a natureza. Falou tam-

bém que o Cerrado está morrendo e que nós temos que cuidar muito dele. ”

Alunos da E.M. Darcy Ribeiro, Luziânia, se 

divertiram e aprenderam com os contadores 

de história William Reis e Manu Chagas
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Grupo de agricultura familiar de Novo Gama 
recebe capacitação

A

umentar a renda da famí-

lia e melhorar, signifi cati-

vamente, a qualidade no 

cultivo de alimentos agroe-

cológicos na propriedade são algumas 

expectativas dos 27 produtores rurais 

de Novo Gama, que estão cadastrados 

no projeto Mãos Produtivas -  Comér-

cio institucional de alimentos na agri-

cultura familiar. O projeto é de iniciati-

va da Corumbá Concessões, dentro do 

programa Alternativa Produtiva, e tem 

consultoria prestada pela cooperativa 

Coopindaiá, de Luziânia. 

As capacitações estão ocorrendo 

desde abril, com previsão de encerra-

mento em um ano de trabalho. Na eta-

pa atual, os participantes estão sendo 

orientados a decidir, por consenso, de-

bate e eleição, os membros da direto-

ria, a ser escolhida entre os associados 

de três entidades de produtores rurais. 

O próximo passo, segundo a analista 

ambiental da Corumbá Concessões, 

Marinez de Castro, será a regulamen-

tação da documentação, que é o 

maior entrave para que os produtores 

possam concorrer a chamadas públi-

cas para comercialização de alimentos 

através do Programa de Aquisição de 

Alimentos (PAA) e Programa Nacional 

de Alimentação Escolar (PNAE). 

O funcionamento desses progra-

mas foi tema das capacitações reali-

zadas em maio e junho. “Nós enfati-

zamos os cuidados que eles devem 

ter com as normas e regras do PAA e 

PNAE, para não sofrerem sanções e 

penalidades e, assim, perderem as lici-

tações. A documentação é o primeiro 

item da classifi cação na chamada pú-

blica, por isso, não adianta eles serem 

ótimos agricultores e produzirem os 

melhores alimentos se não estiverem 

com os documentos 100% em dia”, 

disse a analista ambiental. 

Se durante vários anos, a falta da 

regulamentação (aprovação da De-

claração de Aptidão ao Pronaf - DAP 

/Mãos Produtivas

jurídica) trouxe experiências negativas 

para os produtores de Novo Gama, 

agora, com o apoio jurídico do Mãos 

Produtivas, dentro de dois meses eles 

poderão vencer esta etapa, assegurou 

Marinez de Castro. Enquanto isso, o 

agrônomo do projeto, Diego Nonato, 

está percorrendo as propriedades para 

repassar aos produtores o resultado 

das análises de solo feitas recentemen-

te e orientá-los sobre as correções ne-

cessárias para iniciar os plantios.

Durante as capacitações, a bióloga 

do projeto, Danúbia Carrilho, explicou 

sobre o associativismo, como uma 

ferramenta importante “para que 

a comunidade saia do anonimato e 

passe a ter expressão social, política, 

ambiental e econômica, o que exige 

atitudes participativas, solidárias e de 

cooperação”. Entre os benefícios que 

o grupo passa a ter, quando organiza-

dos numa associação, estão a aprova-

ção das decisões, pela coletividade, 

e não pelos indivíduos, e a união dos 

Produtores seguem as orientações do Mãos Produtivas e, em breve, 

começarão a comercializar seus alimentos
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associados, que passam a representar 

uma força transformadora na comu-

nidade. “Para isso, eles também têm 

deveres, como participar ativamente 

da associação e contribuir fi nanceira-

mente para a manutenção da entida-

de”, explicou Danúbia.

Passada a etapa da regularização dos 

documentos, a hora da comercialização 

institucional é um dos maiores gargalos 

na agricultura familiar. Um dos motivos, 

segundo o técnico agropecuário e pre-

sidente da Coopindaiá, Luciano Andra-

de, é a dependência de terceiros, que 

podem impor preços de compra dos 

alimentos desfavoráveis aos agriculto-

res. “Felizmente houve avanços, como 

a conquista de incentivos à agricultura 

familiar nas políticas públicas e os esfor-

ços na direção de uma comercialização 

justa e solidária”, disse. 

Parcerias

“O agricultor necessita de parcerias 

que o apoiem nas difi culdades, porque 

na hora que ele pensa que está enca-

minhado e tenta comercializar seu pro-

duto, não tem para quem vender e so-

fre prejuízo”. A opinião é da produtora 

leiteira da associação rural Jacuman e 

Jeruman, Bernadete Gonçalves.

Ela comentou que a maioria dos 

produtores de leite de Novo Gama 

está vendendo suas vacas por não 

ter como e para quem vender o leite. 

Outros, segundo ela, tiveram prejuízo 

com hortaliças, recentemente. “Fo-

ram mais de três mil pés de alface per-

didos. Agora, com o apoio da Corum-

bá, que veio numa excelente hora, nós 

fi camos muito felizes, com a expecta-

tiva de produzir sabendo que iremos 

escoar os produtos”, comemorou.  

Na avaliação de Claudia Gouveia, 

produtora de fruticultura, “a capaci-

tação foi fundamental para tirarmos 

dúvida em relação aos programas de 

comercialização institucional, ajustar 

o Mãos Produtivas à nossa realidade, 

e traçar metas”. Os participantes do 

projeto tiveram um começo difícil, há 

mais de cinco anos, quando busca-

vam melhores condições de plantio 

e venda. “No início foi traumático, 

mas nós estamos cada vez mais con-

fi antes, maduros e sabemos aonde 

queremos chegar. Penso que hoje nós 

compreendemos que as três associa-

ções só são fortes se estão juntas, e 

essa união deu a nossa alavancagem”, 

resumiu a produtora. 

AgroBrasília entusiasma grupo

A visita de 20 participantes do 

Mãos Produtivas de Novo Gama à 

AgroBrasília – Feira Internacional dos 

Cerrados, em 17 de maio, foi uma 

das capacitações do projeto. Eles 

demonstraram “encantamento e en-

tusiasmo” com tudo o que viram: As 

novidades tecnológicas do agronegó-

cio e da agricultura familiar, a organi-

zação do espaço, que nesta 4ª edição 

contou com 480 expositores, a apre-

sentação de tratores e maquinários 

gigantes e, principalmente, as solu-

ções para os pequenos produtores.

 “Saímos deslumbrados da feira”, 

comentou Cláudia Gouveia, presiden-

te da Associação de Produtores Rurais 

Riacho Doce. “Nós vimos muitas no-

vidades para as grandes e pequenas 

lavouras. Tudo foi um encantamento 

só”. Ela destacou o estande da Casa 

de Farinha, uma tecnologia que segue 

o padrão de fabricação artesanal, e 

que está entre os planos de aquisição 

pela associação.

“Esse maquinário vai resolver o 

nosso problema, pois descasca, rala 

e prensa a mandioca, e o forno roda 

sozinho, enquanto na nossa sede, fa-

zemos tudo manualmente. Nós adap-

tamos o ralador de milho para ralar a 

mandioca, mas se isso economizou 

tempo, de outro lado está provocando 

acidentes, com frequência. Além disso, 

o processo para assar a farinha no for-

no, é cansativo e complicado”, comen-

tou Cláudia. Segundo estimativas da 

associação, a capacidade de produção 

da casa de farinha é cerca de 12 vezes 

maior do que o processo manual.

A plantação de girassóis, espalhada 

pela área do evento, foi um atrativo a 

mais para os visitantes, que aproveita-

ram para fazer selfi es. O evento acon-

teceu no Parque Tecnológico Ivaldo 

Cenci, em Brasília, realizado pela Coo-

perativa Agropecuária da Região do 

Distrito Federal (Coopa-DF). A comi-

tiva de Novo Gama foi acompanhada 

por representantes da Corumbá Con-

cessões e da equipe organizadora do 

Mãos Produtivas.

Grupo de Novo Gama conhece máquina de fabricar 

farinha durante visita à AgroBrasília
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Gestão de resíduos sólidos:
um caminho para preservar

/Meio Ambiente

N

a semana do Meio Am-

biente, comemorada em 

junho, a Corumbá Con-

cessões reavaliou seu 

projeto interno de gestão de resíduos 

sólidos e concluiu que está fazendo a 

sua parte na preservação ambiental. 

Desde o início da operação da UHE 

Corumbá IV, há 13 anos, a empresa 

realiza ações educativas nos municí-

pios do entorno do empreendimento, 

como blitz ecológicas por terra e por 

água, cursos e palestras e, interna-

mente, seus colaboradores também 

se empenham em gerir os resíduos, 

de forma sistematizada.

“A companhia faz o dever de casa 

por meio da gestão do seu lixo, com 

registro de bons resultados: Passou a 

gerar menos resíduos e os colabora-

dores estão, cada vez mais, conscien-

tes do seu papel em todo o processo 

de gestão”, avaliou a analista ambien-

tal, Luana Silva Santos, coordenadora 

do projeto. 

O primeiro passo, segundo ela, foi 

decidir pela não geração de alguns re-

síduos, como copos plásticos, papéis 

e guardanapos. O projeto foi apre-

sentado aos colaboradores, durante 

reunião, quando foram feitas algumas 

refl exões: “Será que realmente preci-

samos imprimir certos documentos 

que podem ser repassados e lidos por 

mensagens via email? Vamos utilizar 

rascunhos para nossas anotações? 

Quem sabe podemos substituir o 

copo descartável por um copo ou xí-

cara de vidro e usá-lo durante um dia 

de serviço?

Para agregar mais estímulo ao pro-

jeto, a companhia presenteou cada 

funcionário com o copo da marca “Me-

nos 1 lixo” - reutilizável, lavável, livre 

de Bisfenol A e ftalatos (compostos 

químicos usados na fabricação de plás-

ticos que fazem mal à saúde) e metais 

pesados, substituindo o descartável, 

que leva anos para ser decomposto na 

natureza. Outra medida adotada foi 

incentivar o uso de copos e xícaras de 

louça, com base no estudo que mostra 

ser mais ecologicamente correto lavá

-los, por gastar menos água (Leia mais 

na página 2). Nos banheiros, a indica-

ção é usar duas folhas de papel toalha 

para enxugar as mãos.

O passo mais importante foi esta-

belecer a separação dos resíduos em 

três tipos: orgânicos, recicláveis e in-

diferenciados. O reciclável é acomo-

dado em sacos azuis biodegradáveis 

disponibilizado para o Serviço de Lim-

peza Urbana (SLU), duas vezes por 

semana. O indiferenciado também é 

recolhido pelo SLU todos os dias em 

sacos de cor preta.

Sacos compostáveis

Para o descarte correto dos restos 

orgânicos, a Corumbá contratou a 

empresa “Projeto Compostar” que 

disponibiliza sacos compostáveis, 

feitos de mandioca. A gestão interna 

é essencial para o êxito do processo. 

Dessa forma, a funcionária da limpe-

za, Maria Socorro Dutra segue um 

cronograma: Fiscaliza o descarte cor-

reto, recolhe diariamente os resíduos 

e deposita os orgânicos numa bom-

bona, que é recolhida uma vez por 

semana pela empresa responsável. 

Seguindo a máxima de que “nada se 

cria, tudo se transforma”, o resíduo 

orgânico que é gerado volta para a 

empresa na forma de adubo e mudas 

de hortaliças para os colaboradores, 

como recompensas mensais.

 “Um dos grandes retornos que 

tivemos foi não nos enquadrarmos 

mais como grandes geradores, pois, 

com a separação correta, a quantida-

de de resíduos orgânicos e indiferen-

ciados agora é inferior à estipulada 

pela lei, que classifi ca como grande 

a geração de mais de 120 litros/dia”, 

comentou Luana Santos. Para ela, “a 

gestão de resíduos é um trabalho de 

formiguinha e cooperativo, e pode ser 

um exemplo para outras empresas e 

para as famílias. ”

Colaboradores Wesley Cabral e Luana Santos 

exibem os copos reutilizáveis que fazem parte do 

projeto de gestão de resíduos
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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 janeiro a maio 
de 2019 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

janeiro-19 10.067,65 14.314,22 16.621,28 86,93 19.573,58 7.709,46  178,81 

fevereiro-19 6.446,40 9.165,52 10.642,75 55,66 12.533,13 4.936,43  114,49 

março-19 4.831,16 6.868,96 7.976,05 41,71 9.392,77 3.699,54  85,81 

abril-19 7.688,12 10.931,00 12.692,78 66,38 14.947,29  5.887,30  136,55 

maio-19 11.689,70 16.620,46 19.299,22 100,93 22.727,17  8.951,57  207,62 

Total 40.723,03 57.900,16 67.232,09 351,61 79.173,92 31.184,31  723,28 

Mudança de hábitos começa em casa

Depois de planejar uma maneira de gerar menos resíduos em 

casa, a partir de um workshop sobre compostagem, realizado na 

Corumbá Concessões, a gerente de Contabilidade Rejane Reis Sal-

gado decidiu, há cinco meses, instalar uma composteira em seu 

apartamento, de 54 m², em Brasília. “Eu olhava para a minha casa e 

pensava como iria fazer para mandar menos resíduos para o aterro 

sanitário. Li muito sobre o assunto e me informei sobre como seria 

a convivência diária minha e da minha fi lha com as minhocas, que 

transformam os restos orgânicos em fertilizante”, contou Rejane. 

Antes de montar a caixa de compostagem (Minhocasa), ela co-

meçou a eliminar resíduos mudando algumas práticas diárias: Subs-

tituiu o copo descartável pelo reutilizável; o canudo de plástico pelo 

de metal; passou a reutilizar embalagens e a comprar alguns alimen-

tos a granel, para não entulhar o armário com produtos vencidos. 

“O manejo das minhocas da composteira é muito simples e não dei-

xa mal odor na casa”, diz. Ela tem poucas plantas e o fertilizante 

gerado, que rende muito, pois é diluído em uma por dez partes de 

água, é doado aos amigos. “Tenho o sentimento de que estou fa-

zendo a minha parte pelo planeta”, avaliou.

A estagiária de meio ambiente da empresa, Diovanna Quintino, 

tem história semelhante. Depois de fazer um curso de compos-

tagem, ela decidiu aplicar o conhecimento e, no início deste ano 

montou uma composteira tamanho pequeno no apartamento, de 

62 m², onde mora com os pais e duas irmãs. “No início todos estra-

nharam a ideia, sem entender como poderíamos conviver com o lixo 

e com as minhocas, mas, logo depois nos unimos nesse propósito 

ambiental, que educa as pessoas”, comentou. 

Socorro Dutra substitui 

as bombonas com sobras 

orgânicas e fi scaliza o descarte 

correto de resíduos
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A

Corumbá Concessões 

está produzindo mudas 

do Cerrado para plantar 

em alguns pontos da Área 

de Preservação Permanente (APP) do 

reservatório da UHE Corumbá IV e 

utilizar em outras ações ambientais. 

Para isso, construiu um viveiro na 

Unidade de Compostagem de Agua-

pés (UCA), localizada na BR-060, em 

Santo Antônio do Descoberto, onde 

é feita a retirada de macrófi tas (agua-

pés) do lago para transformação em 

adubo orgânico.

O viveiro mede 240 m² e tem ca-

pacidade produtiva de 30 mil mudas. 

Há 12 anos, a companhia faz a extra-

ção de aguapés do reservatório para 

evitar que elas se alastrem e che-

guem até à área de captação de água 

para a geração de energia. Há cerca 

de dois anos, a extração passou a ser 

feita por um barco ceifador, Scara-

beus, de tecnologia norte-americana, 

que otimizou o processo. “A presen-

ça de plantas fl utuantes pode indicar 

que na água há nutrientes provenien-

tes de lançamento de esgoto nos rios 

Descoberto e das Antas, daí a neces-

sidade da sua retirada”, explicou o 

analista ambiental da Corumbá Con-

cessões, João Victor Guedes. 

Por serem as macrófi tas muito ri-

cas em nutrientes, como fósforo e ni-

trogênio, elas são transformadas em 

composto orgânico, que pode ser uti-

lizado como corretivo de solo (adubo). 

“Com o viveiro e a produção de mudas, 

esse composto será utilizado para for-

talecer as mudas que serão plantadas 

Viveiro da UCA produz espécies 
nativas do Cerrado 

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

em alguns locais da APP que estejam 

com ausência de vegetação nativa”, 

informou João Guedes. Além disso, as 

mudas produzidas serão também des-

tinadas aos programas de educação 

ambiental da empresa. 

Seleção de espécies - O viveiro foi 

construído pela prestadora de servi-

ços da Corumbá Concessões, a Getaf 

(Gestão Ambiental e Florestal), que 

atua em 15 Estados brasileiros, com 

serviços de recuperação de vegetação 

em alta escala.  Segundo o engenhei-

ro fl orestal e sócio da Getaf, Vítor 

Muller, a previsão é fazer o plantio no 

próximo período chuvoso. “Como é 

/ Revegetação

Vítor Muller (camisa cinza): “Os ipês 

vão proporcionar um belo visual e 

vão atrair abelhas”

crescente o número de condomínios 

em construção próximo ao lago, bem 

como de turistas que frequentam a 

região, a escolha das espécies fl orífe-

ras e frutíferas foi pensada, também 

como atrativo visual e como alimen-

to.  “Além de proporcionarem um belo 

visual, os ipês, por exemplo, vão atrair 

as abelhas, já que as terras agricultá-

veis e de pastagem estão, cada vez 

mais, diminuindo o espaço da vegeta-

ção nativa para esses insetos e outros 

animais”, fi nalizou Muller. 
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