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REALOCAÇÃO DA FAZENDA CAVACO  

 
As obras de realocação da Fazenda Cavaco para 
a área urbana de Dores de Guanhães 
começaram no dia 22 de junho de 2016. 
A sede do bem cultural está sendo realocada 
para um terreno localizado na Av. Limoeiro. 
Depois de terminada a obra, o patrimônio 
servirá como mais um espaço de lazer e 
educação para a população de Dores de 
Guanhães e será repassado a Prefeitura 
Municipal. 
No dia 28 de junho foi feita a inauguração da 
placa comemorativa do início das obras. 
Estiveram presentes representantes da 
Guanhães Energia, autoridades municipais entre 
elas o prefeito Roberto Sérgio, alunos da rede 
municipal de ensino além dos representantes da 
construtora Keller, responsável pela obra de 
realocação.  
 

 
Placa comemorativa do início das obras de relocação da 

Fazenda Cavaco. 
 

 

A Guanhães Energia com o início das obras 
cumpre mais uma etapa da compensação para 
com o município de Dores de Guanhães. 
Os moradores que quiserem, podem visitar o 
local para o acompanhamento das obras.  
Estão sendo seguidas todas as técnicas de 
construção originais baseadas no projeto 
executivo aprovado pelo COMPAC municipal.  

 
Inauguração da placa que marcou o início das obras 

 

PROJETO CIDADE LIMPA  

 

No dia 23 de junho de 2016, a Guanhães Energia 
participou como parceira e apoiadora do Evento 
promovido pela Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente de Dores de Guanhães, “Programa 
Cidade Limpa”. 
O evento aconteceu na Escola Municipal Bueno 
Bruzzi de Dores de Guanhães com os alunos, 
professores e direção, nos turnos matutino e 
vespertino, através de uma Gincana Educativa 
entre os alunos, que foi baseada no vídeo que os 
mesmos assistiram sobre “Gerenciamento de 
Resíduos”. Também foi realizada uma Blitz 
Educativa nas ruas do centro do muncípio. 
                    

 PCHs Guanhães Informa   é uma atividade do Programa de Comunicação Social dos 
Empreendimentos Hidrelétricos da Guanhães Energia. 

 
 

 

 

PCH Dores de Guanhães 
PCH Jacaré 
PCH Senhora do Porto 
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O projeto tem o objetivo de conscientizar a 
população sobre o Gerenciamento de Resíduos 
em suas residências, como meio de facilitar a 
separação dos mesmos na Usina de Resíduos do 
município. 

 
Palestra sobre reciclagem na Escola José Bueno Bruzzi. 

   

 
Gincana com os alunos da escola. 

 

PATRIMÔNIO ESPELEOLÓGICO 
A região de Dores de Guanhães apesar de não 
estar localizada em uma área cárstica, apresenta 
um relevante patrimônio espeleológico 
(cavidades naturais). Este patrimônio está sendo 
estudado e será preservado pela Guanhães 
Energia como forma de compensação. 
De acordo com o Decreto nº 99.556, de 1º de 
outubro de 1990, alterado pelo Decreto nº 
6.640, de 7 de novembro de 2008, art. 1º, 
parágrafo único, cavidade natural subterrânea é 
“todo e qualquer espaço subterrâneo acessível 
pelo ser humano, com ou sem abertura 
identificada, popularmente conhecido como 
caverna, gruta, lapa, toca, abismo, furna ou 
buraco, incluindo seu ambiente, conteúdo 
mineral e hídrico, a fauna e a flora ali 
encontrados e o corpo rochoso onde os mesmos 
se inserem, desde que tenham sido formados 
por processos naturais, independentemente de 
suas dimensões ou tipo de rocha encaixante” 
Esses espaços têm características próprias e 
abriga uma população bem adaptada a esses 
ambientes.  
Deve-se ter consciência da importância da 
preservação desses espaços para a manutenção 
do equilíbrio ecológico local. 
 

 
Cavidade das Andorinhas uma das maiores presentes 

na região de inserção dos empreendimentos 
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PATRIMÔNIO ESPELEOLÓGICO 
A região de inserção da PCH Fortuna II apesar 
de não estar localizada em uma área cárstica 
apresenta algumas cavidades naturais que 
estão sendo estudadas e serão compensadas 
pela Guanhães Energia.  
De acordo com o Decreto nº 99.556, de 1º de 
outubro de 1990, alterado pelo Decreto nº 
6.640, de 7 de novembro de 2008, art. 1º, 
parágrafo único, cavidade natural 
subterrânea é “todo e qualquer espaço 
subterrâneo acessível pelo ser humano, com 
ou sem abertura identificada, popularmente 
conhecido como caverna, gruta, lapa, toca, 
abismo, furna ou buraco, incluindo seu 
ambiente, conteúdo mineral e hídrico, a 
fauna e a flora ali encontrados e o corpo 
rochoso onde os mesmos se inserem, desde 
que tenham sido formados por processos 
naturais, independentemente de suas 
dimensões ou tipo de rocha encaixante” 
Esses ambientes têm características próprias 
e abrigam uma população bem diferenciada 
daquela do ambiente externo. Deve-se ter 
consciência da importância da preservação 
desses espaços para a manutenção do 
equilíbrio ecológico. 

  

ENCONTRO COMUNITÁRIO NO 
SALÃO DE SÃO BENTO 

No dia 07/06/2016 realizou-se nas 
dependências do Salão Comunitário da 
comunidade São Bento, mais um encontro 
com o “Grupo de Convivência das Mulheres”, 
ministrado pela equipe técnica do Posto de 
Atendimento Social PCH Fortuna II, estiveram 
presentes 18 mulheres da comunidade e 
houve a participação da Sra. Mara Lúcia de 
Menezes, Coordenadora da Pastoral da 
Criança, na cidade de Virginópolis, que 
ministrou uma palestra sobre “Os Aditivos 
Alimentares”.  

 
Palestra sobre aditivos alimentares, ministrada pela 

Sra. Mara Lucia 

Após a palestra, foi apresentado um vídeo, 
falando um pouco sobre “O Meio Ambiente”, 
e a equipe do deu exemplos de produtos 
recicláveis, refletindo ainda, sobre o conceito 
de reciclagem, que serve apenas para os 
materiais que podem voltar ao estado 
original e ser transformado novamente em 
um produto igual em todas as suas 
características. Já o reaproveitamento ou 
reutilização consiste em transformar um 
determinado material já beneficiado em 
outro.  
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Foi realizada uma oficina de artesanato feito 
com material reciclado tendo como objetivo, 
cuidar do planeta, diminuindo a poluição 
gerada por plásticos, vidros, e outros 
materiais que podem ser reciclados (virar 
outra coisa), além de estimular a capacidade 
de usar a criatividade e imaginação para dar 
uma nova função e forma a estes materiais. 
 

 
Oficina de artesanato “Porta Objetos” 

 

É importante ressaltar que ao reciclar, não só 
se preservam as gerações futuras, como 
também proporciona a criação de novas 
peças, que são compostas por materiais antes 
impensáveis. 

PRESERVAÇÃO DE NASCENTES 
Em várias propriedades rurais estamos 
assistindo à diminuição da quantidade de 
água disponível principalmente nas nascentes 
e olhos d’água.  
Nascentes não são apenas os conhecidos 
olhos-d’água ou minas existentes nas áreas 
rurais e as áreas que as contornam, mas sim, 
todo um sistema constituído pela vegetação, 
pelo solo, pelo relevo e pelos demais 
componentes das áreas de recarga a 
montante. 

 

 
 

PROTEJA OU RECOMPONHA AS 
NASCENTES 

Além de compreender a importância vital das 
nascentes, é fundamental reconhecer a sua 
fragilidade diante das agressões às quais 
estão sujeitas, principalmente, em 
decorrência das atividades humanas. As 
queimadas, o desmatamento, a erosão do 
solo e o pisoteio de animais são alguns 
exemplos dessas agressões. Neste sentido, as 
nascentes precisam ser adotadas, protegidas 
e, se for o caso, reabilitadas e recompostas. 
De acordo com a legislação em vigor são 
consideradas como Áreas de Preservação 
Permanente (APPs) as áreas no entorno das 
nascentes e olhos-d’água perenes, num raio 
mínimo de 50 metros. 
Para proteção e recomposição de nascentes 
são recomendadas medidas simples e de 
baixo custo. A primeira e principal medida é 
cercar a área no entorno da nascente ou 
olho-d’água. Caso exista vegetação nativa na 
APP da nascente, a cerca deverá contornar 
toda a área coberta por vegetação nativa, 
num raio mínimo de 50 metros do olho-
d’água. A segunda etapa é a recomposição da 
vegetação nativa com plantio de mudas 
nativas. 

  
Esquema de proteção do Programa Nacional de 

Proteção de Nascentes (SENAR) 

 


