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  No dia 12/02/2021, CCBE acionou empresa 
especializada para coleta, transporte e rerrefino do 
resíduo oleoso acondicionado no depósito de 
resíduos Classe I da UHE Amador Aguiar I. Essa 
atividade ambientalmente correta, recicla o óleo 
usado transformando-o em óleo novo, possibilitan-
do assim seu reuso. O meio ambiente agradece!
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CCBE REALIZA COLETA DE DESTINAÇÃO 
ADEQUADA DOS RESÍDUOS OLEOSOS DE UHE AMADOR AGUIAR I

MEIO AMBIENTE

   Em comemoração ao Dia Mundial da Água - 22 de 
março, a equipe Socioambiental do CCBE promoveu 
a palestra  “Água: Sua importância e relação com as 
usinas do CCBE” voltada para os colaboradores do 
CCBE, RIP SERVIÇOS INDUSTRIAIS E SERVE BEM.  

   A palestra abordou diversos temas como os usos 
múltiplos da água, outorgas de direito de uso da 
água dos aproveitamentos hidrelétricos e poços 
tubulares e resultados de monitoramentos da 
qualidade da água dos reservatórios.

   Por fim, foi apresentado os principais impactos 
ambientais, econômicos causados pelo Mexilhão 
Dourado, encontrado no rio Araguari próximo a UHE 

PALESTRA
DIA MUNDIAL DA ÁGUA

Amador Aguiar II no início de 2020. Foram descri-
tas as ações de educação ambiental, de controle e 
prevenção adotadas pelo consórcio para mitigar 
os impactos causados pela espécie. 
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especializada para coleta, transporte e rerrefino do 
resíduo oleoso acondicionado no depósito de 
resíduos Classe I da UHE Amador Aguiar I. Essa 
atividade ambientalmente correta, recicla o óleo 
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TAMANDUÁ-BANDEIRA
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CONHECENDO O
CERRADO
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    Na edição passada conhecemos um pouco sobre o tamanduá mirim, desta vez vamos saber um pouco 
mais sobre o tamanduá bandeira (Myrmecophaga tridactyla), pertencente à mesma família Mymecophagi-
dae. Dependendo da região recebe vários nomes populares como: tamanduá bandeira, tamanduá-açu, 
tamanduá-cavalo e papa-formigas.

    A espécie possui uma cauda muito peluda em formato de bandeira e o focinho fino e longo com a boca 
pequena, desprovida de dentes, que abriga uma língua cumprida e viscosa de aproximadamente 15 cm. 
Sua coloração varia em tons de preto e cinza. Pode pesar até 50 Kg. Este animal alimenta-se exclusiva-
mente de invertebrados que ingere diretamente de cupinzeiros e formigueiros que são abertos utilizando 
suas guarras, que também são utilizadas como defesa contra predadores. 

    O bioma cerrado é o habitat preferido, percorrendo regiões com vegetação de médio porte e pastos até 
áreas de florestas com sombreamento e maior umidade, onde pode descansar e regular a temperatura 
corporal. Com hábitos diurnos e noturnos, é um animal solitário na maior parte do tempo, podendo ser 
avistado em pares na época do acasalamento. 
    
    No Triângulo Mineiro ainda é possível observar estes animais em regiões mais conservadas. Entretanto, 
ameaças como atropelamento, queimadas, e ataques de cachorros domésticos colocam a espécie em 
perigo de extinção, considerada como vulnerável em Minas Gerais, Brasil e no mundo.



    No dia 16 de março de 2021, os colaboradores da Coordenação Socioambiental do do CCBE realizaram 
treinamento via videoconferência, para conhecer as atualizações do Software IUS Natura Cal® Versão 4.0.

    O IUS Natura Cal® Versão 4.0 é um software usado pelo CCBE para auxiliar no sistema de gestão de 
requisitos ambientais, auxiliando na verificação e validação de todas as obrigações legais dos empreendi-
mentos.
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ATUALIZAÇÃO

REPOSICIONAMENTO DO LOG BOOM, BOIAS E PLACAS NO CANAL 
DE FUGA DA UHE AMADOR I
 

    No dia 07 de março de 2021, o CCBE realizou 
atividade de reposicionamento de estruturas 
do log boom, substituição de boias de 
sinalização náutica e placas de advertência na 
entrada do canal de adução da UHE Amador 
Aguiar I. A atividade ocorreu conforme planeja-
do e o equipamento liberado dentro do prazo 
estabelecido pelo Centro de Operação do 
Sistema (COS).

EQUIPE SOCIOAMBIENTAL REALIZA
TREINAMENTO IUS NATURA CAL® 

VERSÃO 4.0

RENOVAÇÃO DOS CERTIFICADOS DE OUTORGAS POÇOS TUBULARES
   
No dia 03 de março de 2021, foram emitidos novos certificados de outorga dos poços artesianos das 
usinas Amador Aguiar I e II com validade de 10 anos.
   A Outorga é o instrumento legal que assegura ao usuário o direito de utilizar os recursos hídricos, no 
entanto, essa autorização não dá ao usuário a propriedade de água, mas, sim, o direito de seu uso.
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    CCBE REALIZA EVENTO ON LINE
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    No dia 07 de março de 2021, o CCBE realizou 
atividade de reposicionamento de estruturas 
do log boom, substituição de boias de 
sinalização náutica e placas de advertência na 
entrada do canal de adução da UHE Amador 
Aguiar I. A atividade ocorreu conforme planeja-
do e o equipamento liberado dentro do prazo 
estabelecido pelo Centro de Operação do 
Sistema (COS).

Abril Verde - Conscientização e prevenção de acidentes de trabalho 

   No dia 20 de abril, o Consórcio Capim Branco Energia (CCBE) promoveu evento online com tema Abril 
Verde, um movimento nacional voltado para conscientização e sensibilização das empresas no que se 
refere a saúde e segurança do trabalho e prevenção de acidentes. O evento contou com a participação 
dos colaboradores do CCBE, ALIANÇA GERAÇÃO DE ENERGIA, SERVE BEM, COLABORE E RIP SERVIÇOS 
INDUSTRIAIS.

   Aproveitando a temática do evento, Rene Bastos, gerente do CCBE, iniciou o evento, parabenizando 
toda a equipe pela importante marca de 1.500 dias sem acidentes de trabalho na UHE Amador Aguiar I 
e 4 anos sem acidentes de trabalho na UHE Amador Aguiar II. Não seria possível sem o empenho, cuida-
do, cumprimento de normas e boas práticas adotadas por cada colaborador do consórcio e empresas 
terceiras.   

   Durante o dia, foram realizadas palestras online de suma importância para os valores e diretrizes da 
empresa.

   A palestra Saúde mental em tempos de pandemia, apresentada pela médica Dra. Maria Christina trouxe 
para o público diversas informações, estudos publicados sobre os efeitos negativos causados pandemia 
do COVID 19 para as pessoas e a importância dos cuidados da nossa saúde mental para enfrentarmos 
essas mudanças em nosso cotidiano. 

   Cuidado com a mãos, palestra ministrada pelo técnico de segurança Ildo Nogueira, trouxe a importância 
de uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) para proteger um dos nossos membros mais 
importantes e a vezes pouco valorizado, que são nossas mãos.

   Na sequência, a Palestra motivacional com o coach Carlos Silva, trouxe o conceito da persistência 
aliado a exemplos práticos e motivadores para vencer nossos desafios pessoais e profissionais.

   Na sequência, foi apresentada a palestra Engajamento com a segurança do trabalho que trouxe de 
maneira didática e interativa como devemos ter envolvimento com a segurança do trabalho para 
trabalharmos em equipe e prevenir acidentes.

   A última palestra foi ministrada pelo Bombeiro Militar Silvio. Com um astral ímpar, energia particular e 
muita experiência salvando vidas como militar, falou de forma descontraída e envolvente sobre Conscien-
tização e prevenção de acidentes.



CCBE - Usinas Amador Aguiar I e II
VALORES PAGOS (R$) COMO COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS (Fonte ANEEL)

Consórcio Capim Branco Energia

DIRETOR PRESIDENTE: Guilherme Bretas Nunes de Lima
DIRETOR DE OPERAÇÃO: Sandro Magno de F. e Horta
GERENTE DO CONSÓRCIO: Rene Bastos Vilhena
COORD. SOCIOAMBIENTAL: Guilherme Coelho Melazo
EDIÇÃO E REDAÇÃO: Equipe Socioambiental do CCBE
FOTOGRAFIA:  Divulgação CCBE, creditadas

 PROJETO GRÁFICO:  Giancarlo França - Quinttana 

www.ccbe.com.br

LEI Nº 8.001/1990 2006 a 2020

MUNICÍPIOS

Le
ge

nd
as

:
*M

M
E-

 M
in

is
té

rio
 d

as
 M

in
as

 e
 E

ne
r

gi
a

**
FN

D
C

T –
 F

un
do

 N
ac

io
na

l d
e 

D
es

en
vo

lv
im

en
to

 C
ie

nt
ífi

co
 e

 
Te

cn
ol

óg
ic

o
**

*A
N

A
: A

gê
nc

ia
 N

ac
io

na
l d

a 
Á

gu
a

Esse informativo é produzido pelo 
Consórcio Capim Branco Energia 

(CCBE), concessionário das usinas 
hidrelétricas Amador Aguiar I e 

Amador Aguiar II . 
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Desde o início de operação das Usinas Hidrelétricas Amador Aguiar I e Amador Aguiar II até 28/02/2021, o CCBE 
recolheu como Compensação Financeira pela Utilização de Recursos Hídricos (CFURH) mais de R$ 170,0 milhões, dos 
quais, R$ 68,0 milhões  foram direcionados aos municípios de Araguari, Indianópolis e Uberlândia. A CFURH foi criada 
pela Lei nº 7.990, de 28 de dezembro de 1989 e, definida pela Lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998 e pela Lei nº 8.001, 
de 13 de março de 1990. Trata-se de um percentual que as concessionárias de geração hidrelétrica pagam pela 
utilização de recursos hídricos, que equivale a 6,75% do valor da energia produzida.
A Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) gerencia a arrecadação e a distribuição dos recursos entre os benefi-
ciários: estados, municípios e órgãos da administração direta da União. Do total geral arrecadado, 88,89% (equivalente 
a 6,00% do valor da energia gerada) são destinados aos beneficiários acima, sendo distribuído da seguinte forma: 40% 
dos recursos são destinados aos municípios diretamente atingidos pelos reservatórios das usinas hidrelétricas, os 
estados têm direito a outros 40%, enquanto que os órgãos MMA,MME e FNDCT tem 8,89%.
Os outros 11,11% (equivalente a 0,75% do valor da energia gerada) são destinados ao Ministério do Meio Ambiente 
(MMA) para aplicação na implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e do Sistema Nacional de Gerencia-
mento de Recursos Hídricos. Confira os valores recolhidos pelo CCBE, até o até o mês de fevereiro de 2021, na tabela a 
seguir:

85.023,51
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O Trecho de Vazão Reduzida (TVR), localizado entre a barragem e a Casa de Força da UHE Amador Aguiar I, é uma 
área de segurança onde existem diversas restrições, inclusive, para atividades de lazer. Esse trecho está sujeito a 
variações no nível da água, especialmente durante o período chuvoso, em função de possíveis manobras para 
operação do vertedouro. Cabe salientar que, segundo determinação do Instituto Estadual de Florestas (IEF), o TVR é 
território proibido para pesca, ficando os infratores sujeitos às penalidades da lei, que prevê multa, apreensão do 
material e prisão.

CAPIM 
BRANCO

informativo

2021 ACUMULADO

2006 a 2020 2021 ACUMULADO

3436

SEGURANÇA E
ALERTA

COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA UTILIZAÇÃO DE
RECURSOS HÍDRICOS - CFURH


