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Identificar os principais impactos ambientais associados ao modo
de ocupação no entorno do lago da Usina Hidrelétrica de Corumbá
IV (UHE Corumbá IV).

Entrevistas; observação de campo; revisão bibliográfica.

A ocupação do solo no entorno do lago da UHE de Corumbá
IV gerou mudanças no uso do solo e as terras, antes agrícolas,
foram loteadas e transformadas em condomínios de segundas
residências, hotéis, pousadas e outros espaços voltados ao
turismo. Esse modelo de ocupação gera insegurança ecológica e
risco ambiental ao corpo hídrico.

- Situa-se entre metrópoles
(120 km de Brasília e a
92km de Goiânia);

- Município de Alexânia
(Fundação: 1961; Área :
847,893 km² ; População:
26.135 mil).

Usos do lago para lazer

Fonte: Google, 2016.

Fonte: Google, 2016.

Barragem da UHE Corumbá IV

- Economia: agronegócio
(agropecuária); indústria;
serviços; e turismo.

- Rio Corumbá (1.200 metros
de altitude);
- Percorre o trajeto de
567,5km;

- Vegetação: é composta por
Cerrado;
- Objetivo da UHE: geração
de energia e uso múltiplo;
- Geologia: superfícies
Regionais de Aplainamento;
16º04’12” Lat. Sul; 48º 31’12” Long. Oeste.

- Geomorfologia: terrenos
movimentados adjacentes às
Superfícies Tabulares
Erosivas, que originam
escarpas e morros.

- 1998 a 1999: realização de
estudos
de
viabilidade
técnica;
- 2001 a 2006: início;
finalização; e inauguração
da obra no alto curso;
Fonte: Google, 2016.

- 2007: produção de 129,6 mw
(abastecimento de 250 mil
habitantes => 15% de BSB);
Lago da UHE Corumbá IV sob relevo movimentado.

- Foi
construída
e
é
administrada
por
uma
empresa privada.

Fontes: Google, 2016.

propriedades rurais com
agropecuária;
- Após 1985: venda de terras
parceladas em chácaras/pequenas
propriedades e continuação de
atividades agropecuárias
tradicionais;
- Após 1999: mudança uso do solo
(aquecimento setor imobiliário;
desmembramento das
pequenas/médias propriedades
rurais; lotes vendidos; novas
instalações: turismo; lazer; e
descanso).

Ocupação territorial no entorno do Lago da UHE 1985 a 2016.

- Até 1970: área de grandes

- Geossistema: “é um sistema natural, complexo e integrado
onde há circulação de energia e matéria e onde ocorre
exploração biológica, inclusive aquela praticada pelo homem”
Troppmair, 2006; Sotchava, 1960; Bertalanffy, 1968.
Assim: a região sul de Alexânia é constituída por sistemas
físicos vivos e abertos com grandeza horizontal e vertical.
Composta por vegetação, solo, relevo e ambiente hídrico que,
interligados, formam uma totalidade a trocar continuamente
matéria, energia e informação com o ambiente. E seus arranjos
visam alcançar o equilíbrio ecológico, produzindo as necessárias
condições à reprodução da vida da fauna e flora, que resulta no
equilíbrio ecológico e do microclima local.

Margens do Lago

Morros e Margens do Lago
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TIPOS DE USO
DO SOLO
Pequenas
propriedades ou
chácaras com
atividades
agropecuárias.

IMAGENS

IMPACTOS
AMBIENTAIS

RISCOS ASSOCIADOS

Substituição parcial da BAIXO RISCO. As culturas associadas
cobertura vegetal
protegem o solo da erosão e asseguram
original por frutíferas,
alimentos e habitats às espécies da fauna.
hortaliças e grãos.

Loteamentos das
terras e implantação
de estradas e
infraestruturas
urbanas.

Eliminação da cultura
produtiva tradicional;
retirada da cobertura
vegetal; e
impermeabilização do
solo.

ALTO RISCO. Solo em terreno
movimentado, exposto à erosão laminar e
lixiviação; carreamento de massa; redução
de habitat e alimentação da fauna; redução
da diversidade da flora.

Edificação de
Condomínios
fechados horizontais
com segundas
residências.

Impermeabilização do
solo; descaracterização
da paisagem original.

ALTO RISCO. Redução da infiltração;
rebaixamento do lençol freático; elevação
da temperatura local; erosão laminar;
carreamento de massa; lixiviação.

Aplainamento do
terreno e edificação
de condomínios
fechados verticais
com segundas
residências.

Edificação de
Parques Aquáticos.

Aterramento e
interrupção dos canais
naturais de drenagem;
descaracterização da
paisagem original; e
impermeabilização do
solo.
Redução e eliminação
de APPs do lago;
Aumento da
evaporação;
descaracterização da
paisagem original; e
impermeabilização do

ALTO RISCO. Redução da infiltração;
rebaixamento do lençol freático; erosão;
lixiviação; eliminação flora e da fauna;
ruptura de elementos do sistema natural
(infiltração e evaporação).

ALTO RISCO. Erosão; lixiviação;
carreamento de massa; eliminação flora e
fauna.



Modelo exclusivista; concentrador; atende às populações de
Alexânia, Brasília, Goiânia e Anápolis com maiores poder
econômico;



Privatiza o uso múltiplo da água;



Degradação ambiental e risco ecológico do lago;



Desarticulação dos arranjos produtivos locais;





A estiagem e os baixos índices pluviométricos (2015 e 2016), em
Brasília, gera necessidade de readequação do Plano de Uso da
água do lago, que poderá ser destinado apenas ao abastecimento
humano;
Há necessidade de maior controle e gestão públicos na ocupação
do entorno do lago e do uso da água, voltados ao bem comum.

