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APRESENTAÇÃO

PRESENTATION

We, at Kinross, believe that sustainable 
mining is only possible if we align our operation 
with respect for the community we are involved in 
and also if we take the sustainability concept very 
seriously. Our work is based on the partnership 
relation with the city of Paracatu’s development, 
balancing our operational activities with socio-
environmental issues relevant to the community. 
It is an approach that is in lockstep with our 
corporate values, which place always in the first 
place the responsibility with people and with the 
environment.

Values that guide our initiatives in all areas, 
from the mining and processing of the ore to the 
recovery activities  of used areas and revegetation 
with native plants. Therefore, projects that deal 
with water consumption in the company cannot 
escape from this rule.

Twenty-five years ago, when we designed the 
mining and processing of Kinross Paracatu, the 
water was considered as an abundant and available 
natural resource, especially in Brazil. Nevertheless, 
we always seek to act consciously and use the 
resource in a sustainable way. However, at that 
moment it would probably be an exaggeration to 
predict a water scenario such as the current one. 
But what seemed exaggerated in the past became 
undeniable reality in the present. Therefore, what 
could be done?

Nós, da Kinross, acreditamos que mineração susten-
tável só é possível se aliarmos nossa operação ao respeito 
à comunidade em que estamos inseridos e levarmos muito 
a sério o conceito de sustentabilidade. Nosso trabalho é 
pautado na relação de parceria com o desenvolvimento da 
cidade de Paracatu, equilibrando nossas atividades opera-
cionais com questões socioambientais relevantes à comuni-
dade. Abordagem que está em sintonia com nossos valores 
corporativos, que posicionam a responsabilidade com as 
pessoas e com o meio ambiente sempre em primeiro lugar.

Valores que orientam nossas iniciativas em todas as áreas, 
desde a lavra e processamento do minério até as atividades 
de recuperação das áreas utilizadas e revegetação com plan-
tas nativas. Portanto, os projetos que tratam do consumo de 
água na empresa não podem fugir a essa regra.

Há 25 anos, quando projetamos a lavra e o beneficiamento 
da Kinross Paracatu, água era tida como um recurso natural 
abundante e disponível, sobretudo no Brasil. Mesmo assim, 
sempre buscamos atuar de forma consciente e usamos o 
recurso de forma sustentável. Porém, naquele momento 
provavelmente soaria exagero prever um cenário hídrico 
como o atual. Mas o que parecia exagerado no passado se 
converteu em realidade inegável no presente. Portanto, o 
que fazer?
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Temos enfrentado com maturidade e consciência a necessi-
dade de revisão constante de nossos processos produtivos, 
com a premissa de que a água é um recurso de disponibili-
dade limitada, um bem social a que todos têm direito, sem 
privilégios. E que pressupõe uma questão de cidadania, de 
dever social.

E essa visão tem pautado a construção de parcerias junto 
com a sociedade, que elevam nosso compromisso de buscar 
resultados operacionais com respeito ao meio ambiente e às 
pessoas do lugar onde atuamos.

Acreditamos firmemente que há saídas para a crise hídrica 
e a escassez de água. E isso passa pela união de todos os 
atores sociais. Este livro é o testemunho dessa crença que é 
da Kinross, mas também do Instituto Estadual de Florestas 
(IEF/MG), do Movimento Verde de Paracatu (Mover), e, mais 
importante ainda, dos produtores rurais que participam do 
Projeto de Proteção das Nascentes e Veredas da Bacia do Rio 
Paracatu.

Obra que renova a disposição de todos nós, que somos Kin-
ross, em exercer continuamente a mineração sustentável.

Gilberto Azevedo
Vice-presidente da Kinross Brasil Mineração 

e gerente-geral em Paracatu

We have faced with maturity and awareness 
the need for constant revision of our productive 
processes, with the premise that water is a limited 
availability resource, a social asset to which all 
are entitled, without privileges. And, in addition, it 
presupposes an issue of citizenship and social duty 
matter.

And this point of view has guided the building 
of partnerships with society, which raise our 
commitment to seek operational results with 
respect to the environment and the people of the 
area in which we operate.

We strongly believe that there are solutions to the 
water crisis and water shortages. And this goes 
through the union of all social actors. This book is 
testimony to this belief that is from Kinross, but 
also from the State Forestry Institute (IEF/MG), 
of the Verde Movement of Paracatu (Mover), and, 
even more important, the rural producers who 
take part in the Paracatu River Basin Springs and 
Paths Protection Project.

A work that renews the willingness of all of 
us, who are Kinross, to continuously pursue 
sustainable mining.

Gilberto Azevedo
Vice President of Kinross Brasil Mineração 

and general manager in Paracatu
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A narrativa contida neste livro pode ser entendida 
como a prestação de contas de um projeto voluntário rea-
lizado há sete anos, mas também como homenagem ao es-
forço de muita gente em prol de um legado socioambiental 
ao futuro.

A união entre Kinross, Mover, IEF, pequenos produtores e 
outros parceiros em torno de um objetivo único, a proteção 
dos mananciais da Bacia do Rio Paracatu, demonstra a im-
portância de darmos as mãos na busca por soluções a de-
safios comuns. E também aponta que é possível realizar um 
trabalho transformador com orçamento enxuto, seriedade 
e muita dedicação.

Vivemos e atuamos em uma região que produz muita água, e 
serve de fonte de abastecimento para outras regiões do Bra-
sil. Fomos privilegiados pela abundância, mas também deve-
mos ser responsáveis por manter esses recursos jorrando.

Paracatu é um município que cresceu muito nas últimas dé-
cadas, tanto em termos populacionais quanto em termos 
produtivos, multiplicando seu consumo de água. Nessa 
conta entram a agricultura mecanizada e sua enorme ne-
cessidade de irrigação, além de atividades industriais como a 
nossa, que também precisam captar um expressivo volume 
de água para produzir.

The narrative contained in this book can 
be understood as the rendering of accounts of a 
voluntary project carried out seven years ago, 
but also as a tribute to the efforts of many people 
in favor of a socio-environmental legacy to the 
future.

The junction between Kinross, Mover, IEF, small 
producers, and other partners all around a single 
objective, the protection of the watersheds of the 
Paracatu river basin, exposes the importance of 
joining hands aiming the search for solutions to 
common challenges. Likewise, it points out that it 
is possible to carry out transformative work with 
tight budget, seriousness and a lot of dedication.

We live and work in a region that produces lots 
of water, and serves as a supply source for other 
regions of Brazil. We have been privileged by 
abundance, but we must be responsible also for 
keeping those resources flowing.

Paracatu is a municipality that has grown a great 
deal in recent decades, both in population and in 
productivity, multiplying its water consumption. 
This account includes mechanized agriculture and 
its enormous need for irrigation, in addition to 
industrial activities such as ours, which also need to 
seize an expressive volume of water to work.

APRESENTAÇÃO

PRESENTATION
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Esse cenário de competição pelos recursos hídricos, aliado 
aos rigores climáticos das longas estiagens, despertou em 
todos nós, moradores, trabalhadores, ambientalistas, um 
sentido de urgência pela conservação dos mananciais. Para 
a Kinross, é fundamental ter água sempre. Assim, temos in-
vestido em processos e tecnologias que nos levam em dire-
ção ao consumo sustentável, como é detalhado aqui nesta 
obra.

No entanto, o trabalho mais relevante, sem dúvida, é a cons-
cientização sobre o valor de se preservar esses recursos 
naturais. Pois não adianta sermos diligentes dentro da em-
presa se a relação da sociedade com o meio ambiente ainda 
não é positiva.

O Projeto de Proteção das Nascentes e Veredas da Bacia do 
Rio Paracatu, de fato, não é apenas sobre cercamentos ou 
medições de vazão. É muito mais sobre ensinar às pessoas 
que a água faz parte de um sistema frágil, delicado, que pre-
cisa de cuidados para continuar a fluir do solo, nos rios. E que 
se as fontes secarem a terra irá morrer, o pequeno produtor 
não terá do que viver e nenhum de nós conseguirá produzir 
ou se manter.

Essa relação de causa e efeito é o que faz mais sentido para 
a maioria dos participantes, e é por onde buscamos sensibi-
lizá-los com a educação ambiental. Hoje, já é possível ouvir 
o pequeno produtor falar que nunca imaginou que fosse tão 
importante proteger sua nascente ou vereda. Há uma nova 

percepção sendo gestada, mais ampla, que afirma ser posi-
tivo manter uma relação mais amigável com a natureza, não 
mais pautada em benefícios econômicos, mas na certeza de 
que assim se ganha mais.

Para mim, essa é a principal medida de que o projeto vem 
dando certo e tem alcançado seu objetivo maior. Contudo, 
sabemos que se trata de uma mudança cultural e que preci-
samos contar com o tempo. Nossa estimativa é executá-lo 
por mais alguns anos, para que todo esse aprendizado se 
consolide em uma nova maneira de conviver com a água.

É a missão a que nos propomos desde o início e que está re-
latada neste livro. Espero que, ao fim dele, você tenha subsí-
dios suficientes para levar essa ideia mais longe, ajudando a 
resguardar nosso próprio futuro, como homens e mulheres 
do Cerrado brasileiro.

Alessandro Nepomuceno
Diretor de Sustentabilidade e Licenciamento

da Kinross-Paracatu

This scenario of competition for water resources, 
coupled with the harsh climate conditions with 
long droughts, has awakened in all of us, residents, 
workers, environmentalists, a sense of urgency 
for spring’s conservation. For Kinross, it is vital to 
consistently have water. Thus, we have invested 
in processes and technologies that lead us toward 
sustainable consumption, as detailed here in this 
book.

However, the most relevant work, doubtless, is the 
awareness of the value of preserving these natural 
resources, for it is useless to be diligent within 
the company if the relationship of society and 
environment is not yet positive.

The Paracatu River Basin Springs and Paths 
Protection Project, in fact, is not just about 
enclosures or flow measurements. It’s much 
more about teaching people that water is part 
of a fragile, delicate system that needs care to 
keep flowing from the ground, in rivers. And if the 
sources dry up, land will die, the small producer 
will have nothing to live on and none of us will be 
able to produce or maintain ourselves.

This cause-effect relationship is what makes the 
most sense for the majority of participants, and 
it is through this that we seek to sensitize them 
to environmental education. Today, it is possible 
to hear the small producer saying that he never 
imagined that it was so important to protect his 
spring or path. There is a new perception being

gestated, broader, that affirms to be positive 
maintaining a friendlier relation with nature, no 
more based on economic benefits, but in the 
certainty that in this way it is possible to gain more.

For me, this is the main measure that the project 
has been working well and has achieved its highest 
goal. However, we know that it is a cultural change 
and that we need to rely on time. Our estimate is to 
do it for a few more years, so that all this learning 
will be consolidated in a new way of living with 
water.

It is the mission that we propose from the beginning 
and which is reported in this book. I hope that, at 
the end of it, you have enough subsidies to take this 
idea further, helping to safeguard our own future, 
as men and women of the Brazilian Cerrado.

 
Alessandro Nepomuceno

Kinross-Paracatu Sustainability
and Licensing Director
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PREFÁCIO

PREFACE

QUANTO VALE A SOMBRA DE UM BURITI?

Uma vez perguntaram ao professor Hugo Werneck, 
um dos fundadores do ambientalismo brasileiro, sobre o 
que ele achava da nossa tentativa, em vão, de se mensurar 
o valor dos serviços ambientais que a natureza nos presta 
gratuitamente. 

Homem simples, humilde e sábio, antes de responder, Hugo 
provavelmente elevou seu pensamento até o “Grande Ser-
tão: Veredas”, de Guimarães Rosa. Reviu, como num filme em 
preto-e-branco, a vegetação típica do nosso Cerrado, cada 
dia mais virando Semiárido, ao contrário da Mata Atlântica 
que ali existia. E contraperguntou, mais filósofo e religioso 
impossível: “Tem como estimarmos quanto vale a sombra 
de um Buriti?”.

Esta é a contribuição maior do livro “Nascentes e Veredas da 
Bacia do Rio Paracatu – Proteção e Conscientização”, que a 
Kinross nos brinda com fotos e textos belíssimos. E uma de-
dicação e reconhecimento profundos de seus funcionários, 
parceiros e as comunidades ao redor, tamanha crença no ho-
mem do Noroeste mineiro, quase chegando a Goiás: multipli-
car ao invés de responder, multiplicar a pergunta de Hugo. 

Aí está a dialética e grande contribuição desta mineração 
responsável, da qual sou testemunha, à questão que mais 
deveria preocupar a humanidade e pode significar a salva-
ção, ainda que tarde, da espécie humana sobre o planeta hí-
drico que se esvai, secando suas próprias retinas: a questão 
ambiental, ecológica e de sobrevivência sob o sol que nos 
esquenta cada dia mais. 

HOW MUCH A BURITI SHADOW WORTH?

Professor Hugo Werneck, one of the 
founders of Brazilian environmentalism, was once 
asked about what he thought of our attempt, in 
vain, to measure the value of the environmental 
services that nature gives pro bono. 

A simple man, humble and wise, before answering, 
Hugo probably raised his thoughts to the “Grande 
Sertão: Veredas”, by Guimarães Rosa. He reviewed, 
as in a black-and-white film, the typical vegetation 
of our Cerrado, every day more becoming Semiarid, 
unlike the Atlantic Forest that once existed there. 
And he replied, in the most philosopher and 
religious form: “Can we estimate how much a Buriti 
shadow worth?”.

This is the greatest contribution of the book 
“Springs and Paths of Paracatu River Basin – 
Protection and Awareness”, which Kinross offers 
us with beautiful photos and texts. And a deep 
dedication and recognition of its employees, 
partners and surrounding communities, such a 
belief in men from the Northwest of Minas Gerais, 
almost in Goiás: multiply rather than answer, 
multiply Hugo’s question.

Here is the dialectic and great contribution of 
this mining company, of which I am a witness, 
responsible to the question that should concern 
even more the humankind and may mean the 
salvation, albeit late, of the human species on 
the water planet that vanishes, drying up its own 
retinas: the environmental, ecological and survival 
issue under the sun that warms us more every day.
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É como se pudéssemos ler, antever o nosso destino em suas 
páginas: “O desaparecimento das veredas significaria um 
enorme impacto para a vida no Cerrado, ameaçando não 
apenas a fauna e a flora, mas também o homem e seu modo 
de vida na região”.

Profunda demais a lembrança recorrente de Guimarães 
Rosa, ao longo de todo o livro, diante da declarada finitude da 
abundância hídrica: por aqui até “o vento é verde”, tamanha 
clemência e esperança. Bonito e poético também a Kinross 
nos lembrar de que o Cerrado é como “uma fotografia do 
passado”. É o caso dos Buritis que ainda margeiam, teimosa-
mente e já poucos, os cursos d´água mais intermitentes que 
eternos.

Quanto tempo ainda temos, se o risco hídrico é real e precisa 
ser enfrentado por todos? 

A empresa continua fazendo essa pergunta em meio a 1.176 
hectares de áreas de nascentes. Terrenos úmidos que ela 
cercou e protege, em parceria com um total já conquistado 
de 116 proprietários rurais, 80 quilômetros de cercas cons-
truídas e 200 olhos d´água que gradualmente voltam a bro-
tar e umedecer a paisagem do município de Paracatu.

É o que explica, ao invés de responder, Alessandro Nepomu-
ceno, diretor de Sustentabilidade: “Ao entender a água como 
um recurso importante não só no presente como no futuro, 
a mentalidade muda e isso é uma quebra do paradigma que 
persiste na cabeça das pessoas, de que a água nunca acaba. 
Estamos falando de algo mais profundo, que é a mudança 
de cultura”.

Nepomuceno tem razão, como depõem, de forma conta-
giante, os seus vários parceiros, colegas de trabalho e gente 
do campo. Todos os envolvidos, enfim, com a difícil, mas 
possível, volta da água. Da natureza que havia e persiste, he-
roicamente, em todo o grande sertão. 

Hoje, se perguntássemos ao professor Hugo, in memoriam, 
tal como a sombra de um Buriti, “quanto vale este livro da 
Kinross?”, ele provavelmente não iria nos responder. Mas 
certamente perguntaria: “Com quantos olhos d´água mesmo 
já podemos contar?”.

Hiram Firmino
Jornalista e ambientalista,
editor da Revista Ecológico

It is like if you could read, and foresee our destiny 
in its pages: “The paths disappearance would 
mean a tremendous impact for the life in Cerrado, 
threatening not only the fauna and flora, but also 
man and his way of life in the region”.

Throughout the book, the recurring memory of 
Guimarães Rosa is too deep in face of the declared 
water abundance finitude: around here even the 
“wind is green”, such mercy and hope. Beautiful and 
poetic is also Kinross reminding us that Cerrado is 
like “a photograph of past”. This is the case of the 
Buritis which are still stubbornly surrounding the 
area, while, on the other hand, the few waterways 
are more intermittent than eternal.

If the water risk is real and needs to be confronted 
by everyone, how much time do we have?

The company continues to ask this question amid 
1,176 hectares of spring areas. Wet lands that it 
fenced and protected, in partnership with a total of 
116 landowners, 80 kilometers of built fences and 
200 water eyes that gradually sprout again and 
moisten the Paracatu landscape.

Instead of answering the question, Alessandro 
Nepomuceno, Director of Sustainability, explains: 
“By understanding water as an important resource 
not only in the present but also in the future, the 
mentality changes and this is a breakdown of the 
paradigm that persists in people’s minds , that the 
water never ends. We are talking about something 
deeper, which is the change of culture. “

The various partners, fellow workers and people in 
the field enthusiastically state that Nepomuceno is 
right. Everyone involved, finally, with the difficult, 
but possible, recovery of the water. It is from the 
nature that was and remains heroically across the 
whole grande sertão.

Today, if we could ask Professor Hugo, in 
memoriam, as well as the shadow of a Buriti, “how 
much this Kinross book worth?”, He would probably 
not answer us. But he would certainly ask: “How 
many water eyes can we already count on?”. 

Hiram Firmino 
Journalist and environmentalist,
editor of the Ecológico magazine 



22  KINROSS – PARACATU   23



  25

O VALOR DE PROTEGERMOS O 
BERÇO DAS ÁGUAS DO BRASIL

Água é fonte de vida. Essa expressão recorrente nas 
culturas humanas, em todos os tempos, aparece nas mais 
variadas narrativas – cujos testemunhos chegaram a nós – 
para expressar ideia de origem e finitude. Sem água, a vida 
como conhecemos seria impossível.

Poderíamos, então, por analogia, afirmar que o Cerrado 
brasileiro é fonte de vida, pois dá origem às bacias dos rios 
Xingu, Tocantins, Araguaia, São Francisco, Parnaíba, Gurupi, 
Paraguai e Jequitinhonha. Esse ambiente, cujas descrições 
científicas são superlativas, abriga também três aquíferos 
brasileiros, Urucuia, Bambuí e Guarani, este último, um dos 
maiores do mundo em extensão e volume.

Não é por acaso que a região vem sendo descrita como o 
berço das águas do País – nesse sentido, tão importante 
quanto a Amazônia.

Além de funcionar como “Caixa d’água do Brasil”, o Cerrado 
também é a mais rica savana do planeta e o segundo maior 
bioma brasileiro. No Guia do Cerrado2, seus autores estimam 
que 11 mil espécies vegetais convivam nesse ambiente, das 
quais 4,4 mil são endêmicas, ou seja, originam-se no próprio 
bioma.

THE VALUE OF PROTECTING THE CRADLE OF BRAZILIAN WATER

Tudo o que vive é como um rio.
(...) águas em movimento, fluindo entre duas 
margens, águas correndo como o próprio tempo.

O rio recorda-nos que nunca podemos 
escapar à nossa nascente1.

All that lives is like a river.

(...) moving waters, flowing between two 
banks, water running like time itself.

The river reminds us that we can never escape to our source1.

Water is life source. This recurrent 
expression in human cultures, at all times, appears 
in the most varied narratives - whose testimonies 
have come to us - to express the idea of origin and 
finitude. Without water, life, as we know, would be 
impossible.

We could, then, by analogy, ratify that the Brazilian 
Cerrado is a life source since it boosts to the 
basins of Xingu, Tocantins, Araguaia, São Francisco, 
Parnaíba, Gurupi, Paraguai, and Jequitinhonha 
rivers. This environment, whose scientific 
descriptions are superlative, also harbor three 
Brazilian aquifers, Urucuia, Bambuí, and Guarani, 
the latter being one of the largest in the world in 
extension and volume.

It is not a coincidence that the region has been 
described as the cradle of the country’s waters - in 
this sense, as important as the Amazon.

In addition to functioning as a “Brazilian Water 
Reservoir”, the Cerrado is also the richest savannah 
on the planet and the second largest Brazilian 
biome. In the Guia do Cerrado2, the authors 
estimate that 11 thousand species of plant coexist 
in this environment, of which 4,400 are endemic; 
that is to say, they were originated in the biome 
itself.
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BIOMA CERRADO
Considerado o segundo maior bioma brasileiro, 
o Cerrado é também um dos maiores hotspots5 
de biodiversidade do planeta.

CERRADO BIOME
Considered the second largest Brazilian biome, 
the Cerrado is also one of the largest biodiversity 
hotspots5 on the planet.

O fato de oito das doze bacias hidrográficas do País nasce-
rem no Cerrado não é fruto de um simples acaso geográfico. 
Tanto o seu relevo quanto a sua posição no território brasi-
leiro são decisivos para isso. Localizado no Planalto Central, 
grande platô nacional com altitudes consideráveis e concen-
tração de grande número de nascentes, o bioma reúne as 
características necessárias para transformar-se em um dis-
persor natural de recursos hídricos, uma gigantesca fonte 
de irrigação que verte água do centro para outras regiões 
do Brasil.

Um bom exemplo é o Rio São Francisco. O Cerrado abriga 
praticamente a metade do leito do “Velho Chico” e cerca de 
90% de suas nascentes. Águas que alcançam aproximada-
mente uma em cada 10 cidades brasileiras3. 

Por isso, segundo a ONG WWF Brasil4, o Cerrado é responsá-
vel pela produção de grande parte da energia do País. “Sete 
em cada 10 litros das águas que passam pelas turbinas da 
usina de Tucuruí (PA) vêm do Cerrado, bem como a metade 
da água que alimenta Itaipu (PR) e quase 100% do montante 
de Sobradinho (BA)”, ou seja, “nove em cada 10 brasileiros 
consomem eletricidade produzida com águas do Cerrado”. 

Mas os rios levam apenas a porção mais visível dos recursos 
hídricos do bioma. Há um ciclo invisível que age para manter 
volumosos estoques subterrâneos que alimentam as bacias 
hidrográficas.

As águas das chuvas infiltram-se no solo com auxílio das 
raízes das plantas nativas e abastecem tanto os lençóis freáti-
cos quanto os aquíferos.

The fact that eight of the twelve river basins of the 
country are born in the Cerrado is not the result 
of a mere geographic chance. Both the relief and 
its position in the Brazilian territory are crucial 
for this. Located on the Central Plateau, a vast 
national plateau with considerable altitudes and 
which concentrate a large number of springs, the 
biome has the necessary characteristics to become 
natural water resources dispersant, a massive 
source of irrigation that sheds water from the 
center to other regions of Brazil. 

A good example is the São Francisco River. The 
Cerrado is home to almost half the “Velho Chico” 
riverbed and about 90% of its springs. Those 
waters reach approximately one in 10 Brazilian 
cities3.

Therefore, according to WWF Brazil4, the Cerrado 
is responsible for the production of a significant 
amount of the country’s energy. “Seven of every 10 
liters of the water that passes through the turbines 
of the Tucuruí (PA) plant comes from the Cerrado, 
as well as half of the water that feeds Itaipu (PR) 
and almost 100% of the amount of Sobradinho 
(BA)”. Thus, “nine out of ten Brazilians consume 
electricity produced from Cerrado waters”.

But the rivers carry only the most visible portion 
of the biome’s water resources. There is an 
invisible cycle that acts to maintain voluminous 
underground stocks that feed the river basins.

Rainwater seeps into the soil with the help of native 
plant roots and supplies both water tables and 
aquifers.
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Em alguns pontos, essa água subterrânea aflora na super-
fície e cria as nascentes dos córregos, que alimentam ribei-
rões e grandes rios. Durante os períodos de seca, que podem 
se estender por meses em algumas regiões, esse imenso 
estoque de água é acessado pelas longas raízes da vegeta-
ção nativa, mantendo vivas não só árvores e plantas, mas 
também inúmeras espécies de animais na superfície. 

Mas, ao se falar desse fascinante ciclo natural, não é possí-
vel, obviamente, esquecer um ator decisivo: a população que 
habita a região. Aproximadamente, 12,5 milhões de brasilei-
ros vivem no Cerrado, e boa parte desse contingente está 
nas zonas rurais. São extrativistas, pequenos produtores, 
comunidades indígenas e quilombolas. Grupos que sempre 
mantiveram uma relação muito forte com o solo e com as 
águas, retirando da biodiversidade os recursos essenciais 
para a sobrevivência. 

Nessa relação ora equilibrada, ora mais intensa, essa popula-
ção provoca transformações profundas na paisagem. O Cer-
rado já perdeu grande parte de sua vegetação nativa e é, en-
tre os biomas brasileiros, o segundo mais alterado pela ação 
do homem, atrás apenas da Mata Atlântica. Sua taxa atual de 
desmatamento é 2,5 vezes maior que a da Amazônia6.

E o cenário pode se agravar. Em curtos 30 anos, muito do 
que resta pode se perder7, levando à extinção mais de mil 
espécies endêmicas da região8. 

É o resultado de muitas transformações na região: cresci-
mento acentuado do agronegócio e da irrigação mecanizada, 
fenômenos climáticos extremos como a seca, urbanização 
e aumento do consumo de água pelas pessoas. Com as mu-
danças no clima e o aumento da temperatura, a necessidade 
por água e energia também se torna maior.

At some points, this groundwater rises on the 
surface and creates the springs of streams, which 
feed creeks and large rivers. During periods of 
drought, which may extend for months in some 
regions, this enormous stock of water is accessed 
by the long roots of native vegetation, keeping 
alive not only trees and plants but also countless 
species of animals on the surface.

But by talking about this fascinating natural cycle 
it is not possible, obviously, to forget a decisive 
actor: the population that inhabits the region. 
Approximately 12.5 million Brazilians live in the 
Cerrado, and a good portion of this contingent is in 
rural areas. They are extractives, small producers, 
indigenous communities, and quilombolas. Groups 
that have always maintained a solid relationship 
with the soil and the waters, removing from the 
biodiversity the essential survival resources.

In this relationship, which is now balanced, now 
more intense, this population causes profound 
changes in the landscape. The Cerrado has already 
lost a significant part of its native vegetation, and 
it is, among the Brazilian biomes, the second most 
transformed by the action of man, only behind the 
Atlantic Forest. Its current rate of deforestation is 
2.5 times greater than that of the Amazon6. 

This scenario, actually, may get worse. In short 30 
years, much of what remains can be lost7, leading 
to the extinction of more than a thousand-species 
endemic to the region8.

It is the result of many transformations in 
the region: a sharp growth of agribusiness 
and mechanized irrigation, extreme climatic 
phenomena such as drought, urbanization and 
increased consumption of water by people. With 
the changes in the climate and the increase in 
temperature, the need for water and energy also 
becomes greater.
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CHUVA
RAIN

ROCHAS IMPERMEÁVEIS
IMPERMEABLE ROCKS

ESCOAMENTO 
SUPERFICIAL
SURFACE RUNOFF CÓRREGO

STREAM

VEREDAS
PATHS

SOLOS
ESPONJOSOS
SPONGY SOILS

NASCENTE DE
AFLORAMENTO
UPWEELING SPRINGS

RIO
RIVER

AQUÍFERO
AQUIFER

LENÇOL
FREÁTICO
WATER TABLE

O CICLO DAS ÁGUAS DO CERRADO
Ao chover nas áreas mais altas do relevo, parte das águas infiltra-se no solo com a ajuda das raízes de plantas nativas. Outra parte escoa 
pelas encostas, alimentando córregos e veredas. No subsolo, as águas abastecem as áreas de recarga, que afloram em nascentes e 
contribuem para a vazão dos rios mesmo em períodos de seca.

THE CERRADO WATERS CYCLE
When it rains in the higher areas of the relief, some of the waters seep into the soil with the help of native plant roots. Another part flows 
through the slopes, feeding streams, and paths. In the subsoil, the waters supply the recharge areas that outcrop in springs and contribute to 
the rivers flow, even in periods of drought.
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A indústria também tem sua parcela de responsabilidade por 
esse cenário, ao utilizar água captada superficialmente em 
seus processos produtivos. No entanto há um esforço seto-
rial para amenizar cada vez mais esse impacto, seja por meio 
do reaproveitamento da água dos processos, que reduz gra-
dativamente o volume de captação superficial, seja por pro-
jetos que visam à proteção e à recuperação dos mananciais, 
como o que é objeto deste livro.

No entanto a disponibilidade de água sempre foi um fator es-
sencial para o povoamento da região e, até hoje, é uma con-
dicionante para a permanência do homem no campo. Apesar 
do cenário que enseja cuidados urgentes, ainda é possível 
preservar boa parte da biodiversidade do Cerrado prote-
gendo regiões conservadas e recuperando áreas alteradas. 
Esforço que requer a união de todos os setores da sociedade.

The industry likewise has its share of responsibility 
for this scenario, by using water superficially 
abstract in its production processes. Nonetheless, 
there is a sectorial effort to mitigate this impact 
increasingly. Whether it is through the reuse of 
water in processes, which gradually reduces the 
volume of surface abstraction, or projects aimed 
to protect and recover the springs, as it is the 
objective of this book.

The fact is that the availability of water has always 
been an essential factor in settlement of the region 
and to this day is conditioning for the permanence 
of man in the field. Despite the scenario that 
provides urgent care, it is still possible to preserve 
much of the Cerrado’s biodiversity, protecting 
conserved areas and recovering altered ones. It is 
an effort that requires the union of all sectors of 
society.
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Capítulo 1

Págs. 22, 23, 29, 36 e 37: Cachoeira do Circuito do Prata. Fonte: [ t ].

Pág. 33: Vinhático (Persea indica), Caminho das Cachoeiras do Circuito do Prata. Fonte: [ t ].

Págs. 34 e 35: Entardecer, PA Nova Lagoa Rica, zona rural de Paracatu. Fonte: [ t ].

Pág. 38: Vinhático (Persea indica), IEF. Fonte: [ t ].

Pág. 39: Pente de Macaco (Amphilophium crucigerum), IEF. Fonte: [ t ].

Pág. 40: Baru (Dypterix alata Vog), IEF. Fonte: [ t ].

Pág. 41: Capim Gordura (Melinis minutiflora), IEF. Fonte: [ t ].

Chapter 1

Pages 22, 23, 29, 36 and 37: Prata Waterfall Circuit. Source: [ t ].

Page 33: Vinhático (Persea indica), Prata Waterfalls Circuit Track. Source: [ t ].

Pages 34 and 35: Sunset, PA Nova Lagoa Rica, countryside of Paracatu. Source: [ t ].

Page 38: Vinhático (Persea indica), IEF. Source: [ t ].

Page 39: Pente de Macaco (Amphilophium crucigerum), IEF. Source: [ t ].

Page 40: Baru (Dypterix alata Vog), IEF. Source: [ t ].

Page 41: Capim Gordura (Melinis minutiflora), IEF. Source: [ t ].
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Formadas nas partes mais baixas do relevo, as ve-
redas são terrenos úmidos que acompanham os cursos 
d’água, ricos em solos orgânicos e marcados pela inconfun-
dível silhueta dos corredores de Buritis. Árvore símbolo das 
veredas, o Buriti pode alcançar até 30 metros de altura e ter 
um caule que pode ultrapassar 50 centímetros de diâmetro.

Para os de pouca familiaridade com esse cenário natural, 
sempre é necessário enfatizar que as veredas são áreas que 
cumprem papel fundamental na manutenção da fauna do 
Cerrado, por serem locais de pouso para as aves, servindo 
de refúgio, abrigo e fonte de alimento, além de local de re-
produção para a fauna terrestre e aquática.

Tanto no período chuvoso quanto na estiagem, as veredas 
são fundamentais ao ciclo das águas do Cerrado. Nesses 
brejos, predomina a vegetação rasteira. Restos de folhas 
e outros materiais orgânicos vão se acumulando ao longo 
do tempo, formando um solo esponjoso, que filtra os sedi-
mentos e leva água pura aos mananciais subterrâneos. Essa 
infiltração acontece lentamente, o tempo todo, ajudando a 
manter a vazão dos rios, mesmo em períodos de seca.

O VIRTUOSO PAPEL 
DAS VEREDAS
THE VIRTUOUS ROLE OF THE PATHS

Me deu saudade de algum buritizal, na ida duma 
vereda em capim tem-te que verde, termo da 
chapada. Saudades, dessas que respondem ao vento; 
saudade dos Gerais. O senhor vê: o remoo do vento 
nas palmas dos Buritis todos, quando é ameaço de 
tempestade. Alguém esquece isso? O vento é verde1.

I felt nostalgia of “buritizal”, on the way of a path in “tem-te que verde” grass, 
expression of the “chapada”. Nostalgia, one of those that respond to the wind; I 
miss the “Gerais”. You, Sir, can see: the removal of the wind in the palms of all 
“Buritis”, when it is a storm threat. Does anyone forget that? The wind is green1.

The paths, formed in the lowest parts of 
the relief, are humid lands that follow the water 
courses, rich in organic soils and marked by the 
unmistakable silhouette of the corridors of Buritis. 
Symbolic tree of the paths, the Buriti can reach up 
to 30 meters in height and have a stem that can 
exceed 50 centimeters in diameter.

For those unfamiliar with this natural scenario, it 
is always necessary to emphasize that the paths 
are areas that perform a fundamental role in the 
maintenance of the Cerrado’s fauna, as they are 
birds landing sites, serving as a refuge, shelter, and 
source of food, as well as a breeding ground for 
terrestrial and aquatic fauna. 

Both in the rainy and in the dry season the paths are 
fundamental to the cycle of the Cerrado waters. 
In these swamps, the undergrowth vegetation 
predominates. Remains of leaves and other organic 
materials accumulate over time, forming a spongy 
soil that filters the sediments and brings pure 
water to the underground springs. This infiltration 
happens slowly, at all time, helping to maintain the 
flow of rivers, even in periods of drought.
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No Cerrado, as chuvas são mais frequentes nas cabeceiras 
dos rios, as zonas mais altas do relevo. Uma parte dessa 
água infiltra-se rapidamente no solo e alimenta as nascen-
tes. Mas o restante escoa “morro abaixo” pelos córregos. 
As veredas também cumprem um papel muito importante 
nessa trajetória, pois são capazes de reter o excesso de água 
em seu solo esponjoso, evitando enchentes, enxurradas e o 
assoreamento de rios e barragens mais abaixo.

Assim, o desaparecimento das veredas significaria um 
enorme impacto para a vida no Cerrado, ameaçando não 
apenas a fauna e a flora mas também o homem e seu modo 
de vida na região.

In Cerrado, the rains are more frequent in the 
headwaters of the rivers, the highest zones of 
the relief. Some of this water quickly infiltrates 
the soil and feeds the springs. But the rest drains 
“downhill” through the streams. The paths also 
execute a significant role in this trajectory because 
they can retain the excess water in their spongy 
soil, avoiding floods, flurry and silting of rivers and 
dams below.

Thus, the disappearance of the paths would 
have an enormous impact on life in the Cerrado, 
threatening not only fauna and flora but also men 
and their way of life in the region.
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Chapter 2

Pages 44 and 45: Buriti straw (Mauritia flexuosa), Walter Ferreira Gomes’ ranch , PA XV de Novembro. Source: [ t ].

Page. 49: Buriti’s fruits (Mauritia flexuosa). Source: [ t ].

Pages. 50 and 51: Buritizal sight (path), Bela Vista ranch. Property of Américo da Silva Couto, PA Nova Lagoa Rica. Source: [ t ].

Pages. 52 and 53: Córrego no Circuito das Cachoeiras de Paracatu Waterfall Cirtuit’s Stream. Source: [ t ].
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Capítulo 2

Págs. 44 e 45: Palha de Buriti (Mauritia flexuosa), sítio de Walter Ferreira Gomes, PA XV de Novembro. Fonte: [ t ].

Pág. 59: Frutos do Buriti (Mauritia flexuosa). Fonte: [ t ].

Págs. 50 e 51: Vista do Buritizal (vereda), sítio Bela Vista de Américo da Silva Couto, PA Nova Lagoa Rica. Fonte: [ t ].

Págs. 52 e 53: Córrego no Circuito das Cachoeiras de Paracatu. Fonte: [ t ].
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INICIATIVAS PELO FUTURO 
DA ÁGUA NA REGIÃO

Ao longo dos séculos, difundiu-se a ideia de que a abun-
dância dos recursos naturais do Brasil seria infinita. O pensa-
mento recorrente, por exemplo, é que a água nunca vai se 
esgotar. É claro que o País tem a maior quantidade de água 
potável do planeta. No entanto essa água não está distribu-
ída de maneira equilibrada em todo o território, e suas reser-
vas dependem do uso e dos cuidados com os mananciais. 

É uma realidade que se reafirma no Cerrado. Ainda hoje, os 
equívocos mais comuns cometidos contra sua biodiversi-
dade têm origem no pensamento de que tamanha abundân-
cia é infinita. E assim não seria necessário conservar suas 
águas, matas, fauna, pois tudo há de se regenerar, como um 
eterno éden.

Nada mais enganoso. Por ser um dos mais antigos biomas 
brasileiros, o Cerrado é como uma fotografia do passado. 
Para se reproduzirem em grande escala, várias de suas es-
pécies vegetais e animais dependem de fatores que já não 
existem mais. Por conta disso, muitas já foram extintas ou 
estão desaparecendo pela ação humana2.  

É o caso dos Buritis que margeiam os cursos d’água. Para 
chegarem ao estágio atual de suas funções ecológicas liga-
das ao solo e às águas, foram necessários muitos séculos de 
desenvolvimento. Mas, para que desapareçam, não é preciso 
tanto tempo. Esse é um risco real que precisa ser enfren-
tado. Foi o que fez a Kinross.

INITIATIVES FOR THE FUTURE OF 
WATER IN THE REGION

“Será que nossa relação com a água é a 
melhor? O que podemos fazer?”1

“Is our relationship with water the best? What can we do?”1

Over the centuries, it has been spread 
the idea that the abundance of Brazil’s natural 
resources was infinite. Recurrent thinking, for 
example, is that water will never run out. It is true 
that Brazil has the largest amount of drinking 
water on the planet. However, this water is not 
distributed in a balanced way throughout the 
territory, and its reserves depend on the use and 
care of the springs.

It is a reality reaffirmed in the Cerrado. Even today, 
the most common misconceptions committed 
against its biodiversity stem from the thought that 
such abundance is infinite. And so it would not be 
necessary to conserve its waters, forests, fauna, 
for everything can regenerate, like an eternal Eden.

Nothing could be more misleading. Being one of 
the oldest Brazilian biomes, the Cerrado is like a 
photograph of the past. To reproduce on a large 
scale, several of its plant and animal species 
depend on factors that no longer exist. As a result, 
many have already been extinguished or are 
disappearing by human action2.

This is the case of the Buritis that border the 
waterways. It took centuries of development 
to reach the current stage of their ecological 
functions linked to soil and water. But for them to 
disappear, it does not take that long. And that is 
a real risk that needs to be tackled. That is what 
Kinross did.
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NOVOS CAMINHOS

Mas como superar tamanho desafio? O passo inicial foi re-
pensar a relação do homem com o meio ambiente. Em 
meados de 2008, a Kinross iniciou a mudança do próprio 
modelo de captação de água. E como boas iniciativas devem 
ser propagadas, começou a desenvolver ações de educação 
ambiental fora de seus muros, integrando esforços com a 
comunidade. Afinal, para que fossem efetivas, as mudanças 
de comportamento e as inovações no manejo desse recurso 
precisavam ser compartilhadas e assumidas por todos. 

“Nos deparamos com essa questão de ser um recurso que 
usamos muito e começamos a ver, no mundo todo, estoura-
rem questões relacionadas à água. É a maldição da abundân-
cia. Se eu tenho muito, por que vou me preocupar? Então veio 
a reflexão: será que nossa relação com a água é a melhor? O 
que podemos fazer?”, indaga o diretor de Sustentabilidade e 
Licenciamento da Kinross, Alessandro Nepomuceno.

Para identificar onde poderia estar havendo desperdício em 
sua operação, a empresa consultou especialistas e começou 
a implantar sistemas para monitorar o uso da água dentro 
da planta industrial. O objetivo era entender como esse re-
curso estava sendo gerenciado.

Não era uma preocupação exclusiva da Kinross. No imaginá-
rio de muitos moradores de Paracatu, por exemplo, um mito 
formou-se. As operações da empresa seriam responsáveis 
por secar as nascentes da região, reduzindo a disponibilidade 
de água para o consumo do município. Uma suposição que 
não condiz com a realidade. A empresa capta água na bacia 
hidrográfica do Ribeirão São Pedro e o abastecimento pú-
blico de Paracatu vem do Ribeirão Santa Isabel, que faz parte 
de uma sub-bacia diferente. Assim, não há como o consumo 
da Kinross comprometer a oferta de água para a população.

No entanto a preocupação das pessoas com a disponibilidade 
de água é plenamente justificável, pois, se já houve abundân-
cia de recursos, hoje o cenário é bem diferente na região. De 
2014 a 2017, Paracatu sofreu com um longo período de pou-
cas chuvas, fenômeno que acentua a possibilidade de vir a 
faltar água para todos.

NEW DIRECTIONS

How to overcome such challenge? The initial 
step was to rethink the relationship of man with 
the environment. In mid-2008, Kinross began to 
change its own water catchment model. And as 
good initiatives must be inseminated, it began to 
develop environmental education actions outside 
its walls, integrating efforts with the community. 
After all, to be effective, behavioral changes and 
innovations in the handling of this resource needed 
to be shared and assumed by all.

“We encountered this issue of being a resource 
that we use a lot and we began to see the world 
overflowing with water issues. It is the curse of 
abundance. If I have a lot, why should I worry? 
Then came the reflection: is our relationship with 
water the best? What can we do?”, asks Kinross 
Sustainability and Licensing Director, Alessandro 
Nepomuceno.

To identify where there might be a waste in its 
operation, the company consulted experts and 
began to implement systems to monitor the use of 
water inside the plant. The goal was to understand 
how this feature was being managed.

It was not Kinross’s sole concern. In the imaginary 
of many residents of Paracatu, for example, a 
myth was formed. The company’s operations 
would be responsible for drying the region’s 
springs, reducing the availability of water for 
consumption by the municipality. An assumption 
that does not befit reality. The company captures 
water in the São Pedro river basin, and the public 
supply of Paracatu comes from Santa Isabel creek, 
which is part of a different sub-basin. Thus, there 
is no way in which Kinross consumption could 
jeopardize the supply of water to the population.

However, people’s concern about the availability of 
water is entirely defensible, because if there were 
already abundant resources, today the scenario 
in the region is quite different. From 2014 to 2017, 
Paracatu suffered from an extended period of few 
drops of rain, a phenomenon that accentuates the 
possibility of running out of water for everyone.
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Ainda que historicamente esses fenômenos de estiagem não 
sejam incomuns na região, fatores como crescimento da po-
pulação e aumento do consumo são realidades mais recentes 
que mudaram o peso da balança. Com os baixos índices de 
precipitação e a demanda excessiva, gera-se grande impacto 
na vazão dos rios e no volume das bacias, já fragilizadas pela 
redução das chuvas nas cabeceiras, pela destruição das nas-
centes e pela degradação das áreas de recarga, uma cadeia 
nociva e insustentável. Daí o grande valor de iniciativas que 
buscam tornar mais equilibrada essa relação com a água.

ESFORÇOS PELO USO RACIONAL DA ÁGUA

A Kinross foi a primeira empresa de Minas Gerais a introduzir 
o conceito de otimização na captação de recursos hídricos 
para o processo industrial. Um modelo que vem sendo co-
piado desde então, gerando efeitos positivos sobre o meio 
ambiente.

Atualmente, o volume captado pela empresa na Sub-Bacia 
do Ribeirão São Pedro é apenas uma pequena parte do total 
que circula em seu processo industrial. Aproximadamente 
75% desses recursos vêm das barragens de rejeito, que 
drenam águas das chuvas e dos próprios resíduos estoca-
dos. Assim, as barragens funcionam como caixas d’água que 
alimentam grande parte da demanda de operação. Apenas 
o complemento necessário vem de captação externa. Esse 
volume de captação externa representa apenas 5% do con-
sumo total da Sub-Bacia, que tem 95% de sua vazão outor-
gada direcionada à irrigação mecanizada. 

Alexandre Matos, gerente de Utilidades, avalia que “Isso não 
acontece só em Paracatu. Normalmente, a atividade agrope-
cuária é responsável por 95% do consumo das bacias hidro-
gráficas, e o setor industrial é responsável por apenas 5%, 
graças às técnicas de reuso da água. Mas podemos ir mais 
longe. Se reduzirmos a evaporação, por exemplo, vamos 
minimizar ainda mais nossa captação lá embaixo, nos rios. 
Do mesmo modo, a agricultura também precisa ser mais 
eficiente”.

Although historically these drought phenomena 
are not uncommon in the region, factors such as 
population growth and increased consumption 
are more new realities, which have changed the 
weight of the balance. With low precipitation rates 
and excessive demand, there is a great impact on 
the flow of rivers and the basins volume, already 
undermined by the reduction of rainfall in the 
headwaters, the destruction of the springs and 
the degradation of the recharge areas. A noxious 
and unsustainable chain. Hence the high value of 
initiatives that seek better balance this relation with 
water.

EFFORTS FOR THE RATIONAL 
USE OF WATER

 
Kinross was the first company in Minas Gerais to 
introduce the concept of optimization in the capture 
of water resources for the industrial process. A 
model that has been copied ever since, generating 
positive effects on the environment.

Currently, the volume captured by the company 
in the sub-basin of São Pedro creek is only a small 
part of the total that circulates in its industrial 
process. Approximately 75% of those resources 
come from tailings dams, which drain rainwater 
and stored waste. Thus, dams serve as water 
tanks that feed much of the demand for operation. 
Only the necessary addition comes from external 
capture. This volume of external abstraction 
represents only 5% of the total consumption of 
the sub-basin, which has 95% of the flow granted 
to mechanized irrigation.

Alexandre Matos, Utilities Manager, assesses: “It 
does not happen only in Paracatu. Agricultural 
activity is usually responsible for 95% of river 
basin consumption, and the industrial sector 
accounted for only 5%, thanks to water reuse 
techniques. But we can go further. If we reduce 
evaporation, for example, we will further minimize 
our downstream catchment in the rivers. Likewise, 
agriculture also needs to be more efficient. “
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Essa preocupação incessante com a modernização de suas 
operações fez com que a empresa se tornasse, em 2012, a 
primeira de Minas Gerais a receber do poder público outor-
gas sazonais de captação superficial. Foi um passo impor-
tante, porque a captação sazonal evita conflitos com os 
demais usuários, por ser realizada em períodos de grande 
oferta hídrica. Trata-se de uma estratégia positiva que exigiu 
muitos investimentos da Kinross, como a aquisição de novos 
sistemas de bombeamento para melhorar a captação de 
água durante o período de maior vazão.

Na prática, as outorgas sazonais regulam o processo de 
maneira a permitir maior captação durante o período chu-
voso, quando os rios estão mais caudalosos e há maior va-
zão de água, com menos uso de irrigação mecanizada pelos 
produtores agrícolas da região. Já durante os momentos de 
estiagem, quando o volume das águas diminui e a necessi-
dade de irrigação aumenta, a captação da empresa pode ser 
reduzida.

Sobre esse processo, é importante frisar que, mesmo tendo 
autorização para captar mais em períodos chuvosos, a Kin-
ross é obrigada a manter uma vazão residual mínima em 
cada curso d’água, ou seja, se por qualquer motivo o nível 
de vazão dos rios e córregos estiver muito baixo nos meses 
de chuva, mesmo podendo captar mais água, a empresa não 
poderá fazê-lo. Norma que poderia ser chamada de “bom 
senso ambiental”. Paralelamente, a mineradora também 
tem buscado mudar sua matriz de captação superficial para 
uma matriz subterrânea, buscando reduzir ainda mais o im-
pacto sobre a vazão dos rios. RATEIO DE USO DA ÁGUA NA 

BACIA DO RIO PARACATU*
PRO-RATA DISTRIBUTION OF WATER 
IN RIVER BASIN PARACATU *

88,9%
Irrigação mecanizada

Mechanized irrigation

0,4%
Consumo doméstico 

e humano

Domestic and human 
consumption

* Dados referentes a 2017 / *Data relating to 2017

10,7%
Indústrias

Industries

This constant concern with the modernization of 
its operations made the company become the first 
in Minas Gerais, in 2012, to receive from the public 
authority seasonal grants of surface abstraction. 
It was an important step, since the seasonal 
abstraction avoids conflicts with other users, as it 
is carried out in periods of high water supply. This is 
an active strategy that required a lot of investment 
from Kinross, such as the acquisition of new 
pumping systems to improve water abstraction 
during the peak flow period.

In practice, the seasonal grants regulate the 
process in a way that allows for greater water 
abstraction during the rainy season, when rivers 
are more flowing, and there is more water 
flow, with less use of mechanized irrigation by 
agricultural producers in the region. During the dry 
season, when the volume of water decreases and 
the need for irrigation increases, the company’s 
abstraction may be reduced.

Regarding this process, it is important to highlight 
that, even though it is authorized to capture more 
during rainy periods, Kinross is obliged to maintain 
a minimum residual flow in each watercourse. That 
is, if for any reason the rivers and streams level of 
flow is shallow in the rainy months, even if it can 
collect more water, the company will not be able 
to do so. A standard that could be called “good 
environmental sense”. At the same time, the miner 
has also sought to change its surface capture 
matrix to an underground form, trying to reduce 
the impact on river flow further.
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1 Alessandro Nepomuceno. Entrevista concedida aos editores do livro Nascentes 
e Veredas da Bacia do Rio Paracatu: Proteção e Conscientização. 2017. 

2 Trecho de entrevista disponível em <http://www.bbc.com/portuguese/
brasil-39391161>. Com acesso em maio de 2017.

1 Alessandro Nepomuceno. Interview granted to the publishers of the book Springs 
and Paths of Paracatu River Basin: Protection and Awareness. 2017.

2 Retrieved from an interview available at <http://www.bbc.com/
portuguese/brasil-39391161>. Access in May, 2017.

Siglas e abreviações usadas em notas e legendas 

IEF – Instituto Estadual de Florestas de Minas Gerais. Campus Paracatu.

MOVER – Organização Não Governamental Movimento Verde Paracatu.

PA – Projeto de Assentamento.

AK – Arquivo Kinross, 2009.

AM – Arquivo Mover, 2015.

[ t ] – Temple Comunicação / Roberto Ribeiro / Paracatu, 2017. 

Pág. e Págs. – localização de fotografias e ilustrações. 

Initialisms and abbreviations used in notes and subtitles

IEF - Minas Gerais State Forest Institute. Paracatu Campi.

MOVER - Non Governmental Organization Verde Movement Paracatu.

PA - Settlement Project.

AK - Kinross Archive, 2009.

AM - Mover Archive, 2015.

[ t ] - Temple Comunicação / Roberto Ribeiro / Paracatu, 2017.

Page and Pages. - location of photographs and illustrations.

Chapter 3

Pages. 56 and 57: Vereda do PA Nova Lagoa Rica’s Path. Source: [ t ].

Page. 61: A stream fenced and protected since 2012, in Walter Gomes’ ranch, at PA XV 
de Novembro Is source of supply of properties neighboring the ranch. Source: [ t ].

Page. 63: Water catchment and recirculation system, Santo Antônio Dam. Source: AK.

Page. 65: Equalization tank of the water collected in the tailings dams. Source: AK.

Capítulo 3

Págs. 56 e 57: Vereda do PA Nova Lagoa Rica. Fonte: [ t ].

Pág. 61: Córrego cercado e protegido desde 2012, no sítio de Walter Gomes, no PA XV de 
Novembro é fonte de abastecimento de propriedades vizinhas ao sítio. Fonte: [ t ].

Pág. 63: Sistema de captação e recirculação de água, Barragem Santo Antônio. Fonte: AK.

Pág. 65: Tanque de equalização da água captada nas barragens de rejeito. Fonte: AK.
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ÁGUAS QUE UNEM 

Fazer uso mais eficaz da água em seu processo indus-
trial e reduzir continuamente a captação é compromisso da 
Kinross com a manutenção dos recursos hídricos de Para-
catu e da região. No entanto, considerando a escassez hí-
drica e as demais ameaças ao ciclo das águas do Cerrado, é 
necessário empenho ainda maior. A solução definitiva passa 
pelo desenvolvimento de uma consciência coletiva sobre o 
valor da preservação dos mananciais. Responsabilidade que 
deve ser partilhada por toda a comunidade. E o melhor ins-
trumento para a formação dessa consciência será sempre a 
educação ambiental. 

Essas foram as premissas do “Projeto Espalha”, iniciativa 
que nasceu de uma condicionante ambiental da Kinross rela-
cionada ao Córrego Rico, afluente do Rio Paracatu que atra-
vessa a área urbana do município e tem uma de suas nascen-
tes na área de influência da empresa.

A preocupação dos órgãos ambientais era garantir a vazão 
mínima do Rico, contribuindo para sua perenidade. Contudo 
estudos mostraram que cerca de 80% de suas águas vi-
nham de outro riacho que nascia na reserva ambiental Santa 
Isabel, o Córrego Espalha, ou seja, mais importante que pro-
teger uma das nascentes do Córrego Rico seria garantir uma 
boa vazão de seu principal afluente.

Além disso, o Espalha também é um dos tributários do Ribei-
rão Santa Isabel, a principal fonte de abastecimento público 
de Paracatu. Mesmo estando em área de proteção mantida 
pela Companhia de Saneamento de Minas Gerais (COPASA), o 
córrego estava ameaçado.

BIDING WATERS

A solução definitiva passa pelo desenvolvimento 
de uma consciência coletiva sobre o valor da 
preservação dos mananciais. E o melhor instrumento 
para isso será sempre a educação ambiental.

The final solution pass through the development of a collective 
consciousness about the value of the preservation of the springs. And 
the best instrument for this will always be environmental education.

Making more efficient use of water in its 
industrial process and continuously reducing 
abstraction are Kinross’s commitments to maintain 
the water resources of Paracatu and region. 
However, considering the water scarcity and other 
threats to the Cerrado waters cycle, an even greater 
commitment is needed. The definitive solution is 
the development of a collective consciousness 
about the value of the preservation of the springs. 
A responsibility that must be shared by the whole 
community and the best instrument for the 
knowledge formation will always be environmental 
education.

These were the premises of the Espalha Project, an 
initiative that grew out of a Kinross environmental 
condition related to Rico Creek, an affluent of the 
Paracatu River that crosses the urban area of the 
municipality and has one of its sources in the area of 
influence of the company.

The concern of the environmental agencies was 
to guarantee the minimum flow of the Rico, 
contributing to its perennially. However, studies 
showed that about 80% of its waters came from 
another stream that was born in the Santa Isabel, 
environmental reserve, The Espalha Creek. That is, 
more important than protecting one of the sources 
of the Rico Stream would guarantee a good flow of 
its principal affluent.

Besides, the Espalha is also one of the tributaries 
of Santa Isabel stream, the primary source of 
public supply of Paracatu. And even though it was 
in a protected area maintained by the Minas Gerais 
Sanitation Company (COPASA), the stream was 
threatened.
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Nesse contexto, o “Projeto Espalha: águas que unem” sur-
giu em meados de 2009, por iniciativa voluntária da Kinross. 
Trazia dois objetivos centrais: proteger as nascentes do Cór-
rego Espalha, garantindo a vazão do Córrego Rico, e conciliar 
a preservação ambiental da Bacia do Espalha, com as ativi-
dades agropecuárias já existentes, de maneira sustentável.

O projeto piloto envolveu 30 famílias de produtores rurais, 
entidades ambientais do governo e da sociedade civil, insti-
tuições de ensino e a Kinross, que entrou com financiamento 
e suporte técnico.

Ao somar educação ambiental e diálogo com a comunidade, 
a iniciativa alcançou ótimos resultados. Entre outras técni-
cas, os produtores aprenderam como manter o gado em 
áreas menores, de maneira controlada, e como construir 
“barraginhas” e curvas de nível do terreno, que evitam a ero-
são e o carreamento de partículas para partes mais baixas. 

O Espalha é monitorado continuamente pela empresa, e as 
leituras de vazão permitem concluir que houve retomada do 
fluxo das águas do córrego. Resultado que é fruto de três 
fatores combinados: o processo de diálogo ambiental que 
envolveu as comunidades da área; a proteção das nascentes 
e o enriquecimento da mata ciliar. 

Além de financiar a construção de cercas e as ações de 
acompanhamento do projeto, a Kinross doou aos associados 
um trator e outros implementos agrícolas para fomentar 
o desenvolvimento sustentável e reforçar o compromisso 
com a preservação ambiental. Os equipamentos foram in-
corporados às associações para uso coletivo.

Trata-se de um projeto em constante aperfeiçoamento. En-
tre as possibilidades de melhoria, está a construção de bar-
raginhas maiores, a fim de garantir água para o gado por 
mais tempo enquanto a nascente se recupera.

Não seria exagero afirmar que se trata da primeira experi-
ência concreta de diálogo ambiental sobre a importância 
das nascentes para o ecossistema das águas de Paracatu. 
Embrião de uma iniciativa mais longa e transformadora que 
seria posta em prática cerca de um ano depois. 

It was in this context that the “Espalha Project: 
biding waters” came about in mid-2009, on the 
voluntary initiative of Kinross. It had two central 
objectives: to protect the springs of Espalha Creek, 
guaranteeing the flow of the Rico Stream; And 
reconcile the environmental preservation of the 
Espalha Basin, with existing agricultural activities in 
a sustainable way.

The pilot project involved 30 families of rural 
producers, government and civil society 
environmental entities, educational institutions, 
and Kinross, which provided funding and technical 
support.

By adding environmental education and dialogue 
with the community, the initiative has achieved 
great results. Among other techniques, farmers 
have learned how to keep livestock in smaller areas 
in a controlled manner, and how to construct “little 
dams” and ground-level curve, which prevent 
erosion and particle hauling to lower parts.

The company is continuously monitoring the 
Espalha, and the flow readings allow concluding 
that there has been a resumption of flow of the 
stream waters. This is the result of three factors 
combined: the environmental dialogue process that 
involved the communities in the area; protection of 
springs; and the enrichment of the riparian forest.

In addition to financing the construction of 
fences and the follow-up actions of the project, 
Kinross donated to the Espalha Project partners, 
a tractor, and other agricultural implements to 
foster sustainable development and reinforce 
commitment to environmental preservation. The 
equipment was incorporated into associations for 
collective use. 

This is a project in constant improvement. 
Among the possibilities for improvement is the 
construction of larger “little dams” to guarantee 
water for cattle for longer, while the spring 
recovers.

It would not be an exaggeration to say that this 
is the first concrete experience of environmental 
dialogue on the importance of the springs to 
the Paracatu waters ecosystem. It would be an 
embryo of a longer and transformative initiative 
that would be put into practice about a year later.
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AÇÕES DO PROJETO ESPALHA
( 1 ) Cercamento das áreas de nascentes para evitar pisoteio do gado, queima de vegetação etc. ( 2 ) Limpeza e recuperação das áreas 
degradadas ( 3 ) Plantio de mudas ( 4 ) Construção de barraginhas ( 5 ) Orientações sobre plantio em curvas de nível.

ACTIONS OF THE ESPALHA PROJECT
( 1 ) Fencing the areas of springs to avoid cattle trampling, vegetation burning, etc. ( 2 )  Cleaning and recovery of degraded 
areas ( 3 )  Planting of seedlings ( 4 )  Construction of little dams ( 5 )  Guidance on planting on level curves.

1

2

3

4

5
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BARRAGINHAS MILAGROSAS 

Como suporte ao trabalho de proteção das nascentes, o Projeto Espalha também promoveu uma técnica inovadora 
e de grande valia aos pequenos produtores rurais: a construção de “barraginhas”. Um processo muito simples que 
consiste em construir pequenos barramentos com forma de meia lua (15 metros de diâmetro por 1,5 a 2 metros 
de profundidade) em locais próximos às áreas de reabilitação. A função é reter as enxurradas que descem morro 
abaixo nos períodos mais chuvosos, protegendo o plantio e as criações dos pequenos produtores. O ganho adicional 
é que grande parte dessa água acumulada nas barraginhas se infiltra lentamente no solo, ajudando a recompor as 
áreas de recarga e a regenerar as matas ciliares.

As a support to the springs works protection, Espalha Project also promoted an innovative technique and of great value to the 
small rural producers: the construction of “little dams”. A straightforward process is to build small half-moon shaped damming 
(15 meters in diameter by 1.5 to 2 meters thick) in places near the rehabilitation areas. The primary purpose is to retain the runoff 
that goes downhill in the rainy season, creating protection for small producers planting and animal raising. The additional gain is 
that much of this accumulated water in the little dams slowly infiltrates the soil, helping to recompose the recharge areas and 
regenerate the riparian forests.

MIRACULOUS LITTLE DAMS
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OUTRAS AÇÕES PARA A MANUTENÇÃO 
DA BIODIVERSIDADE NA REGIÃO 

Em resposta a uma condicionante firmada com o Ministério 
Público, a Kinross identificou demandas prioritárias na região para 
aplicação de R$ 1 milhão em projetos ambientais durante 12 anos. 
A seleção dessas demandas considerou também a estratégia 
de desenvolvimento sustentável da Kinross, com foco no legado 
ambiental futuro para a comunidade e região de Paracatu. Entre 
as principais, estão:

PARQUE ESTADUAL DE PARACATU
Fruto de uma compensação do projeto de expansão da empresa, 
é uma Unidade de Conservação de 6.400 hectares que abriga 
diversas paisagens e espécies típicas do Cerrado, além das 
nascentes e áreas de recarga do Ribeirão Santa Isabel, que 
abastece a cidade. Trata-se de um projeto de grande importância 
para a manutenção dos recursos hídricos do município e para 
a criação de consciência ecológica, por meio da educação 
ambiental. Tanto sua manutenção quanto a recuperação das 
áreas degradadas são realizadas pelo Estado, enquanto a gestão 
fica a cargo de um comitê liderado pelo Instituto Estadual 
de Florestas de Minas Gerais (IEF), com representantes da 
Kinross e de outras instituições de Paracatu. Atualmente, está 
sendo elaborado seu plano de manejo, com suporte técnico da 
Universidade de Brasília (UnB).

CENTRO DE REABILITAÇÃO DE ANIMAIS SILVESTRES (CRAS)
Iniciativa inovadora que vem para suprir uma demanda social de 
proteção à fauna na região. A Kinross financiou a construção do 
empreendimento, gerenciada pela Associação Mineira de Defesa 
Ambiental (AMDA). No Centro, os animais silvestres atropelados 
nas rodovias estaduais, apreendidos em operações de combate 
ao tráfico ou entregues voluntariamente pela população vão 
ser recepcionados, triados e devolvidos à floresta. O espaço 
também promoverá eventos de conscientização e cursos de 
gerenciamento especializado de fauna para biólogos, cirurgiões 
veterinários e instituições educacionais. A Kinross pretende apoiar 
o desenvolvimento e uso de um modelo de gestão para viabilizar 
a autossustentabilidade do projeto. O uso do CRAS também 
será discutido com o Ministério Público Estadual e IEF, instituição 
responsável pela gestão da fauna no estado de Minas Gerais.

APOIO A ORGANIZAÇÕES CIVIS
Contribuir para a gestão sustentável de ONGs que atuam na 
região também é um objetivo da Kinross. A empresa faz isso 
capacitando pessoal em administração, contabilidade e captação 
de recursos. 

OTHER ACTIONS TO MAINTAIN 
BIODIVERSITY IN THE REGION
In response to a conditional agreement with the 
Public Ministry, Kinross identified priority demands 
in the area for the application of R$ 1 million in 
environmental projects for 12 years. The selection 
of these requirements also considered Kinross’s 
sustainable development strategy, focusing on the 
future environmental legacy for the community and 
region of Paracatu. Among the main ones are:

PARACATU STATE PARK

An outcome of compensation for the expansion 
project of the company is a Conservation Unit of 
6,400 hectares that shelters diversified landscapes 
and species typical of the Cerrado, in addition to the 
springs and recharge areas of Santa Isabel stream, 
which supplies the city. It is a project of great 
importance for the maintenance of water resources 
of the municipality and the creation of ecological 
awareness through environmental education. Both its 
maintenance and the recovery of the degraded areas 
are carried out by the State, while the management 
is in charge of a committee led by the IEF, with 
representatives of Kinross and other institutions of 
Paracatu. Currently, its master plan is being prepared, 
with technical support from the University of Brasília 
(UnB).

CENTER FOR WILDLIFE REHABILITATION (CRAS)

An innovative initiative that comes to supply a social 
demand for protection to the fauna in the region. 
Kinross financed the construction of the project, 
managed by the Association of Environmental 
Defense of Minas Gerais (AMDA). At the Center, wild 
animals trampled on state highways, seized in anti-
trafficking operations, or voluntarily delivered by the 
population will be received, sorted and returned to 
the forest. The space will also promote awareness 
events and specialized wildlife management 
courses for biologists, veterinary surgeons, and 
educational institutions. Kinross intends to support 
the development and use of a management model to 
make the project self-sustaining. The use of CRAS will 
also be discussed with the State Public Ministry and 
IEF, the institution responsible for fauna administration 
in the state of Minas Gerais. 

SUPPORT TO CIVIL ORGANIZATIONS
Contributing to the sustainable management of 
NGOs working in the region is also a Kinross goal. 
The company performs this by empowering staff in 
administration, accounting and fundraising.
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Siglas e abreviações usadas em notas e legendas 

IEF – Instituto Estadual de Florestas de Minas Gerais. Campus Paracatu.

MOVER – Organização Não Governamental Movimento Verde Paracatu.

PA – Projeto de Assentamento.

AK – Arquivo Kinross, 2009.

AM – Arquivo Mover, 2015.

[ t ] – Temple Comunicação / Roberto Ribeiro / Paracatu, 2017. 

Pág. e Págs. – localização de fotografias e ilustrações. 

Initialisms and abbreviations used in notes and subtitles

IEF - Minas Gerais State Forest Institute. Paracatu Campi.

MOVER - Non Governmental Organization Verde Movement Paracatu.

PA - Settlement Project.

AK - Kinross Archive, 2009.

AM - Mover Archive, 2015.

[ t ] - Temple Comunicação / Roberto Ribeiro / Paracatu, 2017.

Page and Pages. - location of photographs and illustrations.

Capítulo 4

Págs. 68 e 69: Nascente protegida no sítio de Walter Ferreira 
Gomes, no PA XV de Novembro. Fonte: [ t ].

Pág. 73: Doações ao Projeto Espalha. Fonte: AK.

Págs. 76 e 77: Frames do filme “Barraginhas Milagrosas”. Fonte: AM.

Pág. 79: Vista do Parque Estadual de Paracatu. Fonte: AK.

Chapter 4

Pages. 68 and 69: Protected spring in Walter Ferreira Gomes’ ranch, at PA XV de Novembro. Source: [ t ].

Page. 73: Donations from Espalha Project. Source: AK.

Pages. 76 e 77: Movie Frames of “Barraginhas Milagrosas” (“Miraculous Little Dams”) film. Source: AM.

Page. 79: View of Paracatu State Park. Source: AK.
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UM PROJETO VOLUNTÁRIO 
PELA ÁGUA
A VOLUNTARY PROJECT FOR WATER

Paracatu é um município situado no noroeste de Minas 
Gerais, que faz divisa com o Estado de Goiás. A região tem 
características marcantes do Cerrado: regime pluviomé-
trico tipicamente tropical, concentração de chuvas no verão 
e seca no inverno, além de grande diversidade fisionômica e 
florística.

É uma região rica em nascentes e veredas de Buritis, de onde 
brotam os cursos d’água que alimentam córregos, ribeirões 
e grandes rios, como aquele que dá nome à cidade. Mais cau-
daloso afluente do Rio São Francisco, o Rio Paracatu drena 
uma bacia de aproximadamente quarenta e seis mil quilô-
metros quadrados e chega a contribuir com 40% da vazão 
do “Velho Chico”, tornando bem nítida a importância de suas 
águas para o equilíbrio hídrico do Cerrado.

Um sistema natural em que veredas e nascentes cumprem 
importante papel ao longo da história brasileira, pois facilita-
ram a ocupação do Centro-Oeste do País, levando água ao 
pequeno produtor que se aventurava a viver no semiárido.

Experiência que pode vir a ficar restrita ao passado, vindo a 
desaparecer da paisagem cotidiana do Cerrado, pois a falta 
de limites e cuidados com a biodiversidade do bioma pode es-
gotar esse patrimônio ambiental, social e cultural em ritmo 
vertiginoso. 

Pisoteadas pelo gado, ressecadas por queimadas ou exau-
ridas pelo uso excessivo de seus cursos d´água, veredas e 
nascentes estão desaparecendo da região. Fato que vem 

“Muitas vezes o produtor acha que a nascente 
está morta, que não há como recuperá-la. 
Mas com o simples cercamento, um pouco de 
cuidado e paciência, a água volta a brotar”1.

“Often the producer thinks that the spring is dead, that there 
is no way to recover it. But with the simple enclosure, a little 
care, and patience, the water will spring up again “1.

Paracatu is a municipality located in the 
northwest of Minas Gerais that borders the State 
of Goiás. The region has remarkable features of the 
Cerrado: typical tropical rainfall, summer rainfall, 
and winter dryness, as well as great physiognomy 
and floristic diversity.

It is a region rich in springs and paths of Buritis, 
from where flow the streams that feed streams, 
streams and great rivers, like the one that gives 
the name to the city. The Paracatu River drains a 
basin of approximately forty-six thousand square 
kilometers, and contributes 40% of the flow of the 
“Velho Chico”, making it very clear the importance 
of its waters to the water balance of the Cerrado.

A natural system where trails and springs play a 
major role throughout Brazilian history, since they 
facilitated the occupation of the center-west of the 
country, taking water to the small producer who 
ventured to live in the semi-arid.

The experience that may be restricted to the past, 
disappearing from the everyday landscape of 
the Cerrado. For the lack of limits and care with 
the biodiversity of the biome can exhaust this 
environmental, social and cultural patrimony at a 
dizzying pace.

Trampled by livestock, dried up by burning or 
exhausted by the excessive use of their water 
courses, trails and springs are disappearing from 
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Preto

BACIA DO RIO PARACATU
A bacia hidrográfica do rio Paracatu encontra-se quase 
totalmente inserida no noroeste de Minas Gerais, com 
pequenas áreas adentrando Goiás e o Distrito Federal. Ao 
sul, limita-se com a bacia do rio Paranaíba; a oeste, com a 
bacia do rio São Marcos, afluente do rio Paranaíba; a leste, 
com as bacias dos rios Formoso e Jatobá, afluentes do Rio 
São Francisco; e, a norte, com a bacia do rio Urucuia, outro 
afluente do São Francisco2.

PARACATU RIVER BASIN
The watershed of the Paracatu river is almost totally inserted 
in the northwest of Minas Gerais, with small areas entering 
Goiás and the Federal District. To the south, it is limited with 
the basin of the river Paranaíba; To the west, with the basin of 
the river São Marcos, river Paranaíba affluent; To the east, with 
the Formoso and Jatobá river basins, tributaries of the São 
Francisco River; And, to the north, with the Urucuia river basin, 
another tributary of the São Francisco2.

P
A
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tornando cada vez mais dura a vida no campo e nas cidades, 
e acende um preocupante alerta para uma região já afligida 
por ciclos severos de seca.

Quem vive da terra sente isso na pele. Heli Tomaz da Silva, 
pequeno agricultor do Projeto de Assentamento Nova La-
goa Rica, percebeu, há tempos, a gravidade do problema. 
Tanto que cedeu parte de seu terreno à proteção de uma 
extensa vereda, de mais de seis quilômetros, que serpen-
teia boa parte do assentamento. O agricultor quase já não 
reconhece os ciclos naturais da chuva no Cerrado. “O povo 
antes plantava na poeira, em setembro. Ali se plantava a se-
mente. Quando era dia 1º de outubro, a água caía. Mas hoje já 
fica em dúvida de plantar em dezembro, porque não chove; 
em janeiro, não chove; fevereiro, também não. Aí o povo vai 
descrendo”.

Essa desesperança é o sentimento que fica quando secam 
nascentes e veredas, estiando água para o gado e para as 
lavouras. Durante muitas décadas, os pequenos e médios 
agricultores estiveram à margem, sem acesso a técnicas de 
conservação dos mananciais que afloravam em suas pro-
priedades. Gente nascida e criada na roça via-se obrigada a 
mudar de vida, indo recomeçar nas cidades. 

Em outras palavras, a degradação das fontes de água do 
Cerrado gera consequências não apenas ambientais mas 
também sociais, econômicas e até políticas. Nesse contexto, 
o Projeto de Proteção das Nascentes e Veredas da Bacia do 
Rio Paracatu torna-se um mecanismo essencial para a ma-
nutenção de toda uma cadeia produtiva na região. 

“O que mais gosto no projeto é a transformação das ideias 
e dos comportamentos de quem participa. Muitas vezes, o 
produtor acha que a nascente está morta, que não há como 
recuperá-la. Mas, com o simples cercamento, um pouco de 
cuidado e paciência, a água volta a brotar. Ele, então, passa 
a acreditar que é melhor protegê-la e convence o vizinho a 
participar do projeto”, afirma Alessandro Nepomuceno.

the region. This has made life in the countryside 
and cities harder and harder, sparking a worrying 
alert for an area already afflicted by severe cycles 
of drought.

Those who live in the field feel it on their skin. Heli 
Tomaz da Silva, a small farmer from the Nova 
Lagoa Rica Settlement Project, has long realized 
the seriousness of the problem. So much so that 
he ceded part of his land to the protection of an 
extensive path, more than six kilometers long, that 
winds up a good part of the settlement. The farmer 
almost no longer recognizes the natural cycles of 
rainfall in the Cerrado. “People used to plant in the 
dust in September. There the seed was planted. 
When it was October 1, water fell. But today it is 
already in doubt to plant in December because it 
does not rain; January does not rain, February also 
doesn’t. Then people start disbelieving”.

This hopelessness is the feeling that remains 
when dry springs and trails, dry up water for 
livestock and crops. For many decades, the small 
and medium-sized farmers were on the sidelines, 
without access to conservation techniques of the 
springs that surfaced on their properties. People 
born and raised in the countryside were forced to 
change their lives, starting again in the cities. 

In other words, the degradation of Cerrado 
water sources does have not only environmental 
consequences, but also social, economic and even 
political consequences. It is in this context that the 
Paracatu River Basin Springs and Paths Protection 
Project becomes an essential mechanism for the 
maintenance of an entire productive chain in the 
region.

“What I like the most about the project is the 
transformation of the ideas and behaviors of those 
who participate. Many times, the producer thinks 
that the spring is dead, that there is no way to 
recover it. But with the simple fencing, a little care, 
and patience, the water comes back to sprout. He 
then goes on to believe that it is better to protect 
it and convince the neighbor to participate in the 
project”, says Alessandro Nepomuceno.
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Esse poder transformador que o projeto tem sobre as pes-
soas pode ser caracterizado como a essência do trabalho 
de educação ambiental que a Kinross, o Movimento Verde 
(Mover) e o Instituto Estadual de Florestas (IEF) praticam, há 
nove anos, em Paracatu. Trata-se da reunião de três institui-
ções movidas pelo mesmo interesse: manter vivo o berço 
das águas do Brasil.

A iniciativa que começou timidamente em 2009 pode ser di-
vidida em duas fases. A primeira experiência, o Projeto Espa-
lha, buscava construir um modelo de ação que pudesse con-
ter a acelerada destruição das fontes de cursos d’água na 
região da Bacia do Córrego Espalha. A segunda consolidou 
a ação e uniu os parceiros em torno do Projeto de Proteção 
das Nascentes e Veredas da Bacia do Rio Paracatu.

Em sua primeira fase, a iniciativa estava restrita à Bacia do 
Espalha. A Kinross comprou equipamentos, financiou trans-
porte e combustível para as equipes de campo e contratou 
consultorias para definir os parâmetros técnico-científicos 
dos cercamentos. O Projeto Espalha cercou-se de tecnolo-
gia, com imagens de satélite que permitiram avaliar a dimen-
são do problema. Esses foram recursos que sofisticaram 
muito mais as ações. 

A experiência coletiva e os resultados na Bacia do Espalha 
consolidaram na empresa a certeza de que o cercamento de 
nascentes e veredas tinha grande valor à ecologia regional. 
Era preciso continuar para alcançar resultados ainda mais 
transformadores. 

E assim, Kinross, Mover e IEF fundaram o Projeto de Pro-
teção das Nascentes e Veredas da Bacia do Rio Paracatu. 
A confluência de intenções entre as três organizações tem 
produzido um legado verdadeiro à comunidade de Paracatu 
e ao País, com a proteção das águas que formam o mais im-
portante afluente do Rio São Francisco.

This transformative power the project has over 
people can be characterized as the essence of the 
environmental education work that Kinross, the 
Verde Movement (Mover) and the State Forestry 
Institute (IEF) have practiced for nine years in 
Paracatu. It is the meeting of three institutions that 
are driven by the same interest: keeping alive the 
cradle of Brazilian waters.

The initiative that began timidly in 2009 can be 
divided into two phases. The first experiment, the 
Espalha Project, sought to build a model of action 
that could contain the accelerated destruction of 
the sources of watercourses in the region of the 
Espalha stream basin. The second consolidated 
the project and united the partners around the 
Paracatu River Basin Springs and Paths Protection 
Project.

In its first phase, the initiative was restricted to 
the Espalha basin. Kinross bought equipment, 
financed transport, and fuel for the field teams and 
contracted consultancies to define the technical-
scientific parameters of the fencings. The Espalha 
Project was surrounded by technology, with 
satellite images that allowed us to assess the scale 
of the problem. These were features that made the 
actions much more sophisticated.

The collective experience and results in the Espalha 
basin consolidated in the company the certainty 
that the enclosure of springs and trails had great 
value to the regional ecology. It was necessary 
to continue to achieve even more transformative 
results.

And so, Kinross, Mover, and IEF founded the 
Paracatu River Basin Springs and Paths Protection 
Project. The confluence of intentions between the 
three organizations has produced a real legacy to 
the community of Paracatu and the country, with 
the protection of waters that form the largest 
tributary of the São Francisco River.
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Na Kinross, essa decisão transformou a proteção de nascen-
tes e veredas em um programa específico de responsabili-
dade socioambiental, iniciativa voluntária da empresa, que 
lhe destina recursos financeiros específicos, além da dedica-
ção de sua equipe de Sustentabilidade e Licenciamento.

Mas nenhuma ação teria sentido sem o envolvimento dos 
moradores da região. Para legitimar e estimular a participa-
ção da comunidade, em 2010, a Kinross lançou, oficialmente, 
o projeto na Associação dos funcionários da empresa. A im-
prensa cobriu o evento e deu voz aos primeiros produtores 
que aderiram à iniciativa.

A HISTÓRIA DO PROJETO

Superar barreiras, especialmente culturais, não é uma tarefa 
fácil. Por isso, mesmo com recursos, divulgação, extenso 
cronograma de mobilização social e de ações no campo, 
houve muita resistência no primeiro ano do projeto. Entre os 
motivos, estava a prática disseminada de usar as beiras de 
veredas para plantar ou dar de beber ao gado, nos períodos 
de seca. Com os locais cercados, os produtores temiam per-
der um recurso importante de suas propriedades.

Outro fator foram as contrapartidas do produtor na adesão 
ao projeto, as quais afastavam os interessados. Os partici-
pantes tinham de se comprometer a dar informações, per-
mitir o mapeamento e o georreferenciamento da área e, por 
fim, construir a cerca com o material doado pela Kinross. 

Posteriormente, a decisão de transferir a responsabilidade 
do cercamento ao proprietário seria avaliada pela Kinross e 
pelo Mover como causa principal dos atrasos e até da não 
conclusão dos serviços em propriedades cadastradas. Dos 
quinze cercamentos cadastrados em 2010, doze só concluí-
ram o processo em fins de 2011. Era preciso achar um cami-
nho mais rápido.

At Kinross, this decision transformed the protection 
of springs and paths into a particular socio-
environmental responsibility program, an entirely 
voluntary initiative of the company, which allocates 
specific financial resources and dedication of its 
Sustainability and Licensing team. 

But no action would have made sense without 
the involvement of the region’s residents. To 
legitimize and encourage community participation, 
in 2010 Kinross officially launched the project in 
the company’s employee association. The press 
covered the event and gave voice to the first 
producers who joined the initiative.

THE HISTORY OF THE PROJECT

Overcoming barriers, especially cultural ones, is 
not an easy task. Therefore, even with resources, 
dissemination and an extensive schedule of social 
mobilization and actions in the field, there was a lot 
of resistance in the first year of the project. Among 
the reasons was the widespread practice of using 
sidewalk borders to plant or feed livestock during 
periods of drought. With the sites surrounded, the 
producers feared losing an important resource for 
their properties.

Another factor was the counterparts of the 
producer in the adhesion to the project moved the 
interested parties. Participants had to commit to 
providing information, allowing the mapping and 
geo-referencing of the area, and finally building the 
fence with the material donated by Kinross.

Subsequently, the decision to transfer the 
responsibility of the fencing to the owner would 
be assessed by Kinross and Mover as the primary 
cause of delays and even failure to complete 
services on registered properties. Of the fifteen 
fencings enrolled in 2010, twelve completed the 
process only at the end of 2011. It was necessary to 
find a faster route.
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Mas algumas pequenas vitórias também demonstravam 
que seguiam na direção certa. Osmar Alves Ferreira, super-
visor de Meio Ambiente da Kinross, lembra que um dos pro-
prietários mais resistentes ao cercamento acabou aderindo 
ao projeto. “Na época, ele pediu para voltar, depois de pagar 
uma multa por causa de uma nascente, e tornou-se um dos 
nossos melhores parceiros, ajudando e incentivando seus vi-
zinhos a aderirem”. 

Em 2012, Mover e Kinross já tinham acumulado experiência 
suficiente para revisar o modelo de ação no campo. Decidi-
ram, então, que a Kinross assumiria os custos com materiais, 
e o Mover ficaria responsável pela construção das cercas de 
proteção. A mudança trouxe resultados imediatos e garantiu 
o cercamento de 53 nascentes em quinze propriedades. 

A técnica do cercamento começava a deixar de ser vista 
com desconfiança. Afinal, era uma medida simples e eficaz 
de proteção de veredas e nascentes.

But some small victories also showed that they 
were heading in the right direction. Osmar Alves 
Ferreira, Kinross’s Environment Supervisor, 
recalls that one of the most resistant owners to 
the fencing ended up joining the project. “At the 
time, he eventually asked to return, after paying a 
fine because of spring. And it has become one of 
our best partners, helping and encouraging your 
neighbors to join the project. “

By 2012, Mover and Kinross had already 
accumulated enough experience to review the 
field action model. They then decided that Kinross 
would take over the costs of materials and Mover 
would be responsible for the construction of the 
protection fences. The change brought immediate 
results and guaranteed the enclosure of 53 springs 
in fifteen properties.

The technique of the fencing began to cease 
to be viewed with suspicion. After all, it was 
a straightforward and efficient measure of 
protection of paths and springs. 
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Capítulo 5: 

Págs. 82 e 83: Vista da cidade de Paracatu-MG. Fonte: [ t ].

Págs. 87, 88, 89, 90 e 91: Vistas do Centro Histórico. Fonte: [ t ].

Pág. 93. No sítio Bela Vista mantém-se a vereda cercada e protegida 
do pisoteio do gado, PA Nova Lagoa Rica. Fonte: [ t ].

Pág. 95: Córrego Pobre, sede do MOVER. Fonte: AM.

Pág. 97: Vista da Barragem que fez desaparecer parte da extensa 
vereda que atravessa o PA Nova Lagoa Rica. Fonte: [ t ].

Pág. 99: Detalhe do cercamento da vereda em recuperação no sítio 
Filho do Pai Eterno, PA Nova Lagoa Rica. Fonte: [ t ].

Chapter 5: 

Pages. 82 and 83: View of the city of Paracatu-Minas Gerais. Source: [ t ].

Pages. 87, 88, 89, 90 and 91: View of the historical center. Source: [ t ].

Page. 93. In the Bela Vista ranch, the path is surrounded and protected 
from trampling cattle, PA Nova Lagoa Rica. Source: [ t ].

Page. 95: Pobre stream, MOVER headquarters. Source: AM.

Page. 97: View of the Dam that has made disappear part of the extensive 
path that crosses the PA Nova Lagoa Rica. Source: [ t ].

Page. 99: Detail of the fencing of the path under recovery in the Filho 
do Pai Eterno’s ranch, PA Nova Lagoa Rica . Source: [ t ].
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UM DEDO DE PROSA PELO 
NOSSO FUTURO

A LITTLE CHAT FOR OUR FUTURE

O convencimento do produtor rural sobre o valor da 
iniciativa e sobre a importância de participar foi praticamente 
um “trabalho de formiguinha”. “Nós explicávamos que, com 
a proteção das nascentes, iria ter mais água para irrigar a 
horta e alimentar o gado fora das nascentes e veredas”, lem-
bra Osmar Alves Ferreira. 

Além do trabalho de cercamento, o Projeto de Proteção das 
Nascentes e Veredas da Bacia do Rio Paracatu tem, na edu-
cação ambiental, um de seus eixos principais. Desde os pri-
meiros contatos, os participantes são sensibilizados para a 
necessidade de mudança de comportamento em relação às 
nascentes e veredas em suas propriedades. Eles recebem 
informações sobre como funcionam os mananciais e por que 
é tão importante protegê-los. Também são instruídos sobre 
temas como reserva legal e outros semelhantes da legisla-
ção brasileira.

“Não adianta investir, cercar as nascentes e medir as vazões 
se as pessoas não entenderem que o que nós queremos com 
o projeto é mudar a maneira como elas se relacionam com a 
água. Só assim vão poder ter os plantios agora e no futuro”, 
avalia Nepomuceno. Para isso, é imprescindível estar face 
a face com o produtor, tirando dúvidas e respondendo aos 
questionamentos.

Um dos grandes fatores para o sucesso da iniciativa é a par-
ticipação do grupo Mover. É a ONG que executa o projeto no 
campo e dialoga com os produtores. Os longos anos de atu-

“Uma empresa de mineração com um projeto de 
cercamento de nascentes que já existe há sete anos, 
todo ano encontrando 30 novas nascentes, com 
o envolvimento de pelo menos 500 fazendeiros... 
Não tem jeito de viabilizar isso sem parceria”.1

“A mining company with a spring fencing project that has existed for 
seven years, each year finding 30 new springs with the involvement of at 
least 500 farmers ... There is no way to do this without partnership.”1

The persuasion of the rural producer 
regarding the value of the initiative and the 
importance of participating was practically an ‘ant 
job’. “We explained that with springs protection it 
would have more water to irrigate the vegetable 
garden and feed the cattle outside the springs and 
paths”, recalls Osmar Alves Ferreira.

In addition to fencing work, the Paracatu River Basin 
Springs and Paths Protection Project has in the 
environmental education one of its central axes. 
From the first contacts, participants are sensitized 
to the need to change behavior concerning the 
springs and paths in their properties. They receive 
information about how the fountains work and 
why it is so important to protect them. They are 
also instructed on topics such as legal reserve and 
similar ones in the Brazilian legislation.

“There is no point in investing, fencing the 
springs and measuring outflows if people do not 
understand that what we want with the project 
is to change the way they relate to water. Only 
then will they be able to have the plantations now 
and in the future”, Nepomuceno says. For this, it 
is essential to be face to face with the producer, 
clearing their doubts and answering questions.

One of the main factors for the success of the 
initiative is the participation of Mover group. It is 
the NGO that executes the project in the field and 
dialogues with the producers. The long years of 
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ação na região, o profundo conhecimento das questões do 
campo e a expertise técnica necessária para lidar com o pro-
jeto fizeram do Mover o parceiro ideal. 

“O diferencial desse projeto é a relação antiga que a gente 
tem com a comunidade, e isso facilita. Se não fosse esse tra-
balho que a gente tem de 30 anos de militância, de ativismo, 
não ia conseguir nem entrar nessas propriedades”, afirma 
Antônio Eustáquio Vieira, o presidente do grupo Mover, co-
nhecido por todos como Tonhão.

O segredo é a própria maneira de atuar dos integrantes da 
ONG. A fala simples, a sensibilidade e a preocupação genu-
ína com as dificuldades do homem do campo são qualidades 
que os participantes apontam como diferenciais do projeto. 
Esse elo de confiança é apontado como indispensável para 
estimular a adesão de novos participantes.

Com a experiência de quem já administrou o dia a dia do pro-
jeto na empresa, Alexandre Matos não tem dúvidas de que, 
sem o envolvimento e a dedicação dos parceiros, os resul-
tados não seriam tão significativos. “Uma empresa de mi-
neração com um projeto de cercamento de nascentes que 
já existe há sete anos e, todo ano, encontrando trinta novas 
nascentes, com o envolvimento de pelo menos 500 fazen-
deiros... Não tem jeito de viabilizar isso sem parceria”, afirma. 

Desde o início, o diálogo foi definido como a melhor estraté-
gia para disseminar as ideias de conservação das nascentes 
e veredas, razão de ser do projeto. Somente depois de esta-
belecer esse elo de confiança e comprometimento, os técni-
cos da Mover entram em campo para realizar a vistoria e o 
mapeamento dos mananciais de cada propriedade. 

Nesse momento, surgem dúvidas, relatos, trocas de expe-
riências. Os produtores rurais costumam contar, por exem-
plo, que viram desaparecer nascentes em um determinado 
lugar, levando consigo a fonte de água da propriedade. É 
quando Tonhão usa a voz da experiência para tranquilizar 
as pessoas. “A gente sabe que, com o trabalho de proteção, 
essas nascentes vão reaparecer, porque a estrutura hidroló-
gica delas está lá, só está degradada”. 

work in the region, the deep knowledge of field 
issues and the technical expertise needed to deal 
with the project made Mover the ideal partner. 

“The differential of this project is the old 
relationship that we have with the community, and 
it makes things easier. If it were not for this work 
that we have 30 years of activism, advocacy, I 
would not be able to get into these properties “, 
says Antonio Eustaquio Vieira, the president of the 
Mover group, AKA Tonhão.

The secret is the NGO members’ own way of 
acting. Simple speech, sensitivity and genuine 
concern with the difficulties of the rural man, are 
qualities that the participants point out as project 
differentials. This link of trust is revealed as 
indispensable to encourage the participation of new 
members. 

With the experience of those who have already 
managed the project daily in the company, 
Alexandre Matos does not doubt that without 
the involvement and dedication of the partners 
the results would not be so significant. “A mining 
company with a springs enclosure project that has 
existed for seven years, and every year finding 
thirty new springs with the involvement of at least 
500 farmers ... There is no way to do this without 
partnership”, he states.

From the beginning, the dialogue was defined 
as the best strategy to disseminate the ideas of 
springs and paths conservation, the very reason 
for the project. Only after establishing this link of 
trust and commitment, Mover’s technicians take 
the field to carry out the inspection and mapping of 
the water sources of each property.

It is at that moment that doubts, reports, and 
exchanges of experiences arise. Farmers often 
tell, for example, that they have seen springs in a 
particular place disappear, taking with them the 
water source of the property. It is when Tonhão 
uses the voice of experience to reassure people. 
“We know that with the protection work these 
springs will reappear because their hydrological 
structure is there, it is only degraded”.
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Porém é preciso encarar o fato de que cercar e proteger nas-
centes e veredas é uma mudança profunda nos usos tradi-
cionais das fontes de água disponíveis. Por isso Nepomuceno 
defende a ideia de que o projeto deve ser mantido por muitos 
anos. 

Participar de uma iniciativa tão transformadora tem sido 
motivo de orgulho e satisfação pessoal para produtores 
como Walter Ferreira Gomes. Ele aderiu ao projeto em 2010, 
e, apenas quatro anos depois de cercar suas nascentes, as 
águas que voltaram a brotar em seu sítio no Projeto de As-
sentamento XV de Novembro já abastecem ao menos cinco 
vizinhos. Um deles já vende a produção de milho, mamão e 
hortaliças na feira livre da cidade. 

Seu Walter tem se mostrado um botânico de mão cheia. Está 
reproduzindo uma vereda no local onde afloram dois ou três 
olhos d’água em sua propriedade. De maneira geral, a pro-
dução de mudas e o plantio de Buritis na região têm pouco 
sucesso, porém, em seu sítio, as palmeiras já sombreiam o 
córrego formado desde as nascentes protegidas.   

“O pessoal dizia que ele não ia conseguir, mas ele sempre 
acreditou. Hoje tem água brotando por aí afora, virou um 
brejo. Até piabinha, ele buscou na Bacia do São Marcos e pôs 
aí”, comemora Tonhão.

But we must face the fact that fencing and 
protecting springs and paths is a profound change 
in the traditional uses of available water sources. 
Therefore, Nepomuceno defends the idea that the 
project should be maintained for many years.

Participating in such a transformative initiative has 
been a source of pride and personal satisfaction 
for producers such as Walter Ferreira Gomes. 
He joined the project in 2010 and, just four years 
after surrounding its springs, the waters that 
re-emerged on its site in the XV de Novembro 
Settlement Project have already supplied at least 
five neighbors. One of them is already selling his 
corn, papaya and vegetable production, in the free 
city’s street market.

Mr. Walter has been a full-fledged botanist. He 
is reproducing a path where two or three eyes 
of water emerge on his property. In general, the 
production of seedlings and the planting of Buritis 
in the region have little success, but in his ranch, 
the palm trees already shade the stream formed 
from the protected springs.

“People used to say that he would not be able 
to, but he always believed. Today there is water 
sprouting out there, turned into a swamp. Even 
piabinha fish he searched São Marcos the basin of 
and put there “, celebrates Tonhão.
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O PASSO A PASSO PARA PROTEGER 
VEREDAS E NASCENTES

[ 1 ] Cadastramento de interessados – Para tornar-se 
parceiro do projeto, o produtor deve comprovar a posse da 
terra e assinar um Termo de Adesão.

[ 2 ] Inventário das propriedades atendidas – Etapa 
de georreferenciamento, plotagem e descrição da 
propriedade. Em seguida, faz-se a verificação da área a ser 
protegida. Priorizam-se nascentes em risco de extinção. 

[ 3 ] Proteção das nascentes e veredas – O grupo Mover 
adquire os materiais necessários com os recursos 
fornecidos pela Kinross, como arame liso e estacas de 
eucalipto tratado. A mão de obra é contratada e, com base 
no mapeamento de coordenadas das nascentes e no que diz 
a legislação brasileira, são definidos os limites da área a ser 
protegida.

[ 4 ] Relatórios – Após o cercamento, o grupo Mover relata 
as fases do trabalho, reunindo evidências (fotografias e 
cópias da documentação) que incluem o comprovante de 
conclusão assinado pelo proprietário rural.

[ 5 ] Identificação da propriedade – Uma placa na entrada 
principal da propriedade identifica o parceiro e a área total 
protegida.  

[ 6 ] Monitoramento – O grupo Mover monitora o 
desempenho de nove pontos de proteção, acompanhando 
a vazão e a qualidade das águas para a produção de séries 
históricas de dados, que podem servir de referência 
para entidades, pesquisas e estudos. Foram instalados 
vertedouros para acompanhar o aumento da vazão, a 
temperatura, a umidade, entre outros fatores ambientais. 
O modelo de monitoramento das áreas de cercamento 
foi desenvolvido pela consultoria especializada Potamos 
Engenharia e Hidrologia, em 2010.
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[ 1 ] Registration of stakeholders – To become a 
partner of the project, the producer must prove 
ownership of the land and sign an Adhesion Term.

[ 2 ] Inventory of properties served – 
Georeferencing step, plot and description of the 
property. The area to be protected is then checked. 
Prioritizes springs at extinction risk.

[ 3 ] Spring and paths protection – The Mover 
group acquires the necessary materials with the 
resources provided by Kinross, such as flat wire 
and treated eucalyptus stakes. The workforce is 
hired and, based on the coordinate mapping of the 
sources, and according to the Brazilian legislation, 
the limits of the area to be protected are defined. 

[ 4 ] Reports – After the fencing, the Mover group 
reports the phases of the work, gathering evidence 
(photographs and copies of the documentation) 
that include the evidence of completion signed by 
the rural owner.

[ 5 ] Property Identification – A plaque at the main 
entrance of the property identifies the partner and 
the total protected area.

[ 6 ] Monitoring – The Mover group monitors 
the performance of nine protection points, 
following the flow and water quality for 
producing historical data series, which can 
serve as a reference for entities, research, and 
studies. Spillways were installed to monitor the 
increase in flow, temperature, humidity, among 
other environmental factors. The fencing areas 
monitoring model was developed in 2010 by 
the consulting company Potamos Engenharia e 
Hidrologia.

Data	  Visita:

Proprietário:	  Silmo Contato:	  

Inspeção	  Cercamento	  de	  Nascentes

06/08/14

Fazenda:	   Região:	  	  PA	  Buriti	  da	  Conquista

FOTO FOTO

Número	  de	  nascentes/APPs	  Cercadas:

Coordenadas:
X Y DATUM

Ano	  de	  Cercamento:	  2011346115 8102744 WGS	  84

Condições	  gerais	  do	  
cercamento:

Cerca	  preservada.

Outras	  observações:	  	  Área	  de	  vereda	  cresceu	  desde	  que	  foi	  cercada.	  Plantação	  irrigada	  com	  água	  da	  nascente.	  Proprietário	  
instalou	  novo	  sistema	  de	  bombeamento	  mais	  eficiente	  e	  potente.

FOTO FOTO

STEP BY STEP TO PROTECT 
PATHS AND SPRINGS
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PEQUENOS ALIADOS, GRANDES RESULTADOS

A estratégia definida pelo grupo Mover, priorizar os peque-
nos produtores dos projetos de assentamento, tem sido es-
sencial para os resultados do projeto e para o sucesso da ini-
ciativa. Os pequenos são mais sensíveis ao apelo ambiental e 
formam um grupo coeso, organizado e produtivo.

Esses elementos combinados tornaram possível o cerca-
mento de 202 nascentes, em seis anos. A recuperação dos 
mananciais da região de Paracatu deve-se, em grande me-
dida, aos esforços dessas comunidades, que aceitaram abrir 
mão de parte de suas terras para o cercamento.

Outro fator importante é o pequeno produtor ser mais aces-
sível e ter relacionamento próximo com seus vizinhos, faci-
litando a troca de informações e o convencimento de novos 
participantes. É a velha prática do mutirão, em que todos 
se ajudam. Desta vez, na disseminação de ideias e novos 
valores.

“A comunidade abraçou o projeto e, hoje, se tiver material 
para fazer 50 quilômetros de cerca, tem gente que quer fa-
zer para proteger”, garante Tonhão.

SMALL ALLIES, GREAT RESULTS

The Mover group’s strategy of prioritizing 
small-scale producers of settlement projects 
has been essential to the project’s results and 
success. Small ones are more sensitive to the 
environmental appeal. And they form a cohesive, 
organized and productive group.

These combined elements made it possible to 
surround more than two hundred springs in six 
years. The recovery of the watersheds of the 
region of Paracatu is to a large extent due to the 
efforts of these communities, who agreed to give 
up part of their lands to the fencing.

Another important factor is that the small 
producer is more accessible and has a close 
relationship with its neighbors, facilitating the 
exchange of information and the convincing of new 
participants. It is the old practice of the mutirão 
(joint effort), where all help each other. This time, in 
the dissemination of ideas and new values.

“The community has embraced the project, and 
today, if you have material to do 50 kilometers of 
fence, there are people who would like to do it to 
protect,” says Tonhão.
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1 Alexandre Augusto Soares Matos. Entrevista concedida aos editores do livro 
Nascentes e Veredas da Bacia do Rio Paracatu: Proteção e Conscientização. 2017.

1 Alexandre Augusto Soares Matos. Interview granted to the publishers of the book 
Springs and Paths of Paracatu River Basin: Protection and Awareness. 2017.

Siglas e abreviações usadas em notas e legendas 

IEF – Instituto Estadual de Florestas de Minas Gerais. Campus Paracatu.

MOVER – Organização Não Governamental Movimento Verde Paracatu.

PA – Projeto de Assentamento.

AK – Arquivo Kinross, 2009.

AM – Arquivo Mover, 2015.

[ t ] – Temple Comunicação / Roberto Ribeiro / Paracatu, 2017. 

Pág. e Págs. – localização de fotografias e ilustrações. 

Initialisms and abbreviations used in notes and subtitles

IEF - Minas Gerais State Forest Institute. Paracatu Campi.

MOVER - Non Governmental Organization Verde Movement Paracatu.

PA - Settlement Project.

AK - Kinross Archive, 2009.

AM - Mover Archive, 2015.

[ t ] - Temple Comunicação / Roberto Ribeiro / Paracatu, 2017.

Page and Pages. - location of photographs and illustrations.

Capítulo 6

Págs. 102 e 103: Visita técnica ao sítio Bela Vista para acompanhamento 
da vereda protegida, PA Nova Lagoa Rica. Fonte: [ t ].

Pág. 107: Zilda Dias da Silva, proprietária do lote 10; e Karin Christianne Suzuki, analista 
de comunicação e comunidade Kinross, PA Nova Lagoa Rica. Fonte: [ t ].

Pág. 107: Placa de identificação dos parceiros do Projeto de Proteção das Nascentes 
e Veredas da Bacia do Rio Paracatu, PA Nova Lagoa Rica. Fonte: [ t ].

Pág. 109: Gabriel Mendonça, engenheiro de meio ambiente pleno da Kinross, e Antônio 
Eustáquio, coordenador do Grupo MOVER, PA Nova Lagoa Rica. Fonte: [ t ]. 

Pág. 111: Documentos para cadastramento e adesão ao Projeto de Proteção 
das Nascentes e Veredas da Bacia do Rio Paracatu. Fonte: AM.

Págs. 112 e 113: O grupo Mover monitora o desempenho de nove pontos de proteção, 
acompanhando a vazão e a qualidade das águas para a produção de séries históricas 
de dados, que podem servir de referência para entidades, pesquisas e estudos

Pág. 115: Curso d´água de vereda protegida na região do rio Prata. Fonte:  [ t ].

Chapter 6

Pages. 102 and 103: Technical visit to the Bela Vista ranch to follow 
the protected patg, PA Nova Lagoa Rica. Source: [ t ].

Page. 107: Zilda Dias da Silva, owner of lot 10; And Karin Christianne Suzuki, Kinross 
communications and community analyst, PA Nova Lagoa Rica. Source: [ t ].

Page. 107: Identification plate of partners of the Paracatu River Basin Springs 
and Paths Protection Project, PA Nova Lagoa Rica. Source: [ t ].

Page. 109: Gabriel Mendonça, environmental engineer at Kinross, and Antônio 
Eustaquio, coordinator of the MOVER Group, PA Nova Lagoa Rica. Source: [ t ]. 

Page. 111: Documents for registration and adherence to the Paracatu 
River Basin Springs and Paths Protection Project. Source: AM.

Pages. 112 and 113: The Mover group monitors the performance of nine protection 
points, following the flow and water quality for producing historical data series, 
which can serve as a reference for entities, research, and studies

Page. 115: Water course of protected path in the region of the Prata river. Source:  [ t ].
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RESULTADOS
RESULTS

“Atualmente, o tamanho da área 
beneficiada pelos cercamentos equivale 
a mais de 1.400 campos de futebol.”

“Currently, the size of the area benefited by the fences 
is equivalent to more than 1,400 soccer fields”.

Antes do Projeto de Proteção das Nascentes e Ve-
redas da Bacia do Rio Paracatu, muitas terras eram secas, 
compactadas como um piso de cimento. Mas a recuperação 
dos mananciais tem feito muita água clara e fresca aflorar. 
Água que garante boas colheitas de arroz, milho, mandioca e 
cana, além do feijão e das hortas nos quintais. Alimentos que 
garantem o sustento de centenas de famílias.

Responsáveis diretos pelo sucesso do projeto, os proprietá-
rios rurais que permitiram o cercamento em suas proprieda-
des garantiram a recuperação de 202 nascentes e de mais 
de 80 quilômetros de cercas construídas.

São mais de mil hectares de terra com nascentes e veredas 
protegidas, que, após quatro anos, em média, passam a ter 
água de qualidade e em volume suficiente para plantar, dar 
de beber às criações e até partilhar com os vizinhos.

Atualmente, o tamanho da área beneficiada pelos cercamen-
tos é de 1.176 hectares, o que equivale a mais de 1.400 cam-
pos de futebol.

Em média, 15 novos produtores interessados são absorvi-
dos a cada ano. O avanço do projeto dá-se de acordo com o 
orçamento disponível.

Before the Paracatu River Basin Springs and 
Paths Protection Project, many lands were dry, 
compacted as a cement floor. But the recovery of 
the springs has made plenty of bright and fresh 
water springs. Water that ensures good harvests 
of rice, corn, cassava, and sugarcane, as well as 
beans and vegetable gardens in backyards. Food 
that guarantees the livelihood of hundreds of 
families.

Directly responsible for the success of the project, 
the rural landowners who allowed the fencing 
in their properties ensured the recovery of 202 
springs and more than 80 kilometers of built 
fences.

There are more than a thousand hectares of land 
with springs and protected trails, which, after four 
years, on average, have enough water of sufficient 
quality to plant, drink and even share with the 
neighbors.

Currently, the size of the area benefited by the 
enclosures is 1,176 hectares, which is equivalent to 
more than 1,400 soccer fields.

On average, 15 new producers are absorbed each 
year. The project progresses is by the available 
budget.
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NÚMEROS DO PROJETO

ÁREA CERCADA E PROTEGIDA (ha)
FENCED AND PROTECTED ÁREA (ha)

PERÍMETRO CERCADO (M)
FENCED PERIMETER (M)

NÚMERO DE NASCENTES
NUMBER OF SPRINGS

PROPRIEDADES CONTEMPLADAS
PROPERTIES CONTEMPLATED

Mas Kinross e grupo Mover sabem que não será possível 
proteger todas as veredas e nascentes. Por isso a parte fun-
damental do trabalho é a sensibilização por meio da educa-
ção ambiental.

A formação de multiplicadores entre os próprios produtores 
vem sendo estimulada desde o primeiro momento. Trabalho 
que, com os bons resultados alcançados, está se tornando 
cada vez mais simples.

Segundo dados da Kinross, entre 2015 e 2017, a adesão es-
pontânea ao projeto foi de 100%. Um ciclo positivo que vai 
fazendo jorrar cada vez mais água no semiárido de Paracatu. 

UM OLHAR PARA OS PRÓXIMOS ANOS

Assim como a água vai encontrando seu curso pelo menor 
esforço à medida que desce das cabeceiras, o Projeto de 
Proteção das Nascentes e Veredas da Bacia do Rio Paracatu 
continua a buscar meios mais eficientes de atuar para produ-
zir melhores resultados. 

“Ainda é preciso pensar em soluções de abastecimento para 
aqueles que sofrem com a falta d’água em suas proprie-
dades enquanto as nascentes se recuperam. Precisamos 
agregar experiências às novas etapas”, avalia Alessandro 
Nepomuceno. 

Uma das possibilidades é ensinar aos produtores da região 
como construir barraginhas, tecnologia utilizada com su-
cesso no Projeto Espalha. Outra seria criar uma associação 
para acompanhar os resultados e evitar desistências de pro-
prietários ao longo do caminho, melhorando os resultados 
ambientais e financeiros do projeto. Ideia sustentada por 
Tonhão.
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Desde que foi iniciado, entre 2010 e 2011, o projeto 
contemplou 116 propriedades rurais. Ao todo, foram 
cercadas e preservadas 202 nascentes, garantindo o 
aumento do volume de água para a região. São 1.176 hectares 
de área protegida e mais de 80 km de cercas construídas.

But Kinross and the Mover group know that it will 
not be possible to protect all paths and springs. For 
this reason, the fundamental part of the work is to 
raise awareness through environmental education.

The formation of multipliers among the producers 
themselves has been stimulated since the first 
moment. Work that, with the good results 
achieved, is becoming increasingly dull. 

According to Kinross data, between 2015 and 2017 
spontaneous adherence to the project was 100%. 
An active cycle that is spouting more and more 
water in the semi-arid Paracatu.

A LOOK AT THE COMING YEARS

Just as water will find its way through the slightest 
effort as it descends from the headwaters, the 
Paracatu River Basin Springs and Paths Protection 
Project continues to seek more efficient means of 
acting to produce better results.

“We still need to think of supply solutions for those 
who suffer from lack of water on their properties 
while the springs are recovering. We need to 
add experiences to the new stages”, evaluates 
Alessandro Nepomuceno.

One of the possibilities is to teach the regional 
producers how to construct little dams, a 
technology successfully used in Espalha Project 
Another would be to create an association to track 
the results and avoid backing down owners along 
the way, improving the project’s environmental and 
financial results. An idea supported by Tonhão.

PROJECT NUMBERS
Since it was started, between 2010 and 2011, the 
project included 116 rural properties. In all, 202 
springs were fenced and preserved, guaranteeing 
the increase of the volume of water for the region. 
There are 1,176 hectares of protected area and 
more than 80 km of built fences.
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O projeto também pode vir a contribuir para a formulação 
de políticas públicas voltadas à preservação dos mananciais 
da região, pois contempla alguns aspectos, como legislação 
ambiental, uso do solo, comprovação da posse e proprie-
dade, além de já ter mapeado, testado e aprovado os custos 
de implantação e manutenção. São aspectos que vêm sendo 
aprimorados há nove anos e podem servir como parâme-
tros para uma atuação mais abrangente, em escala regional.

Para além da preservação, o Movimento Verde acredita que 
a perenidade das nascentes e veredas também dependerá da 
integração dessas áreas à estrutura econômica das peque-
nas propriedades. Hipótese que abre muitas possibilidades 
de desenvolvimento sustentável, como o aproveitamento do 
fruto do buritizeiro em doces, cachaças e vinhos, ou a produ-
ção de mel nas zonas de brejo.

São olhares que não cansam de enxergar o enorme potencial 
social, econômico e ambiental gerado pela conservação dos 
mananciais da Bacia do Rio Paracatu. Afinal, a cada nascente 
ou vereda recuperada, brota também uma nova narrativa de 
vida para o homem do Cerrado.

The project may also contribute to the formulation 
of public policies aimed at the preservation of 
the watersheds of the region, as it contemplates 
aspects such as environmental legislation, land 
use, proof of possession and ownership. Also, 
it has already mapped, tested and approved the 
implementation and maintenance costs. These 
aspects have been improved for nine years and can 
serve as parameters for a more comprehensive 
action, in regional scale.

In addition to preservation, the Verde Movement 
believes that the perpetuity of springs and paths 
will also depend on the integration of these areas 
into the economic structure of small farms. A 
hypothesis that opens many possibilities for 
sustainable development, such as the use of the 
fruit of the buritizeiro in candies, cachaças, and 
wines or, even, the honey production swamp areas.

These are glances that do not get tired of seeing 
the enormous social, economic and environmental 
potential generated by the conservation of the 
sources of the Paracatu River Basin. After all, with 
each spring or recovered path, a new life narrative 
for the Cerrado’s man sprout.
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1 O Prêmio Hugo Werneck tem participação do Ministério do Meio Ambiente (MMA) e do 
Governo de Minas, por meio da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável (SEMAD) e seus órgãos colegiados – IGAM, IEF e FEAM. Tem ainda a 
parceria do SESC/SENAC; supervisão técnica da Fundação Dom Cabral; legitimação 
do Centro Hugo Werneck de Proteção à Natureza; apoio da Associação Mineira de 
Defesa do Ambiente (AMDA); e engajamento da Fundação SOS Mata Atlântica.

1 The Hugo Werneck Award has participation of the Ministry of the 
Environment (MMA) and the Government of Minas Gerais, through 
the State Secretariat for Environment and Sustainable Development 
(SEMAD) and its collegiate bodies - IGAM, IEF and FEAM. It also has the 
partnership of SESC / SENAC; Technical supervision of Dom Cabral 
Foundation; Legitimization of the Hugo Werneck Center for Nature 
Protection; support from the Mining Association of Environmental 
Defense (AMDA); and engagement of the SOS Mata Atlântica Foundation.

RECONHECIMENTO DE ENORME 
SIGNIFICADO PARA TODOS NÓS

Em 2016, o projeto de Proteção das Nascen-
tes e Veredas da Bacia do Rio Paracatu também 
chamou a atenção dos jurados do Prêmio Hugo 
Werneck1. Dos 78 selecionados, o projeto sagrou-
-se vencedor na categoria “Melhor Exemplo em 
Água”. 

Criada em 2010, a premiação é uma iniciativa da 
Revista Ecológico em parceria com a Federação 
das Indústrias do Estado de Minas Gerais (FIEMG). 
Sua proposta é reconhecer, divulgar e premiar 
os melhores exemplos de gestão, revitalização e 
preservação do meio ambiente, bem como indicar 
pessoas e instituições dedicadas à causa ambien-
tal em todo o País. Também incentiva o diálogo 
entre governo e sociedade para a busca conjunta 
de soluções sob a ótica da sustentabilidade, de 
maneira socialmente justa, economicamente viá-
vel e ecologicamente correta.

Por tudo isso, trata-se de um reconhecimento de 
grande valor para o projeto apresentado neste li-
vro, que passa a figurar entre outras ações que se 
tornaram referência ao mercado e à sociedade, 
como acentua o diretor Alessandro Nepomuceno: 
“Iniciativas como a do Prêmio Hugo Werneck, de 
valorizar e divulgar bons exemplos de gestão, 
são indispensáveis à evolução da consciência am-
biental em todos os segmentos sociais”. 

RECOGNITION OF HUGE 
MEANING FOR ALL US

In 2016, The Paracatu River Basin 
Springs and Paths Protection 
Project also caught the attention 
of jurors of the Hugo Werneck 
Award1. Among the 78 selected, 
the project winer in the category 
“Best Example in Water”.

Created in 2010, the award is an 
initiative of the Revista Ecológico 
in partnership with the Federation 
of Industries of the State Minas 
Gerais (FIEMG). Its purpose is to 
recognize, disclose and reward the 
best examples of management, 
revitalization and preservation 
of the environment, as well as to 
appoint persons and institutions 
dedicated to the environmental 
cause throughout the country. It 
also encourages dialogue between 
government and society to the 
joint search for solutions from the 
point of view of sustainability, in a 
socially fair, economically viable 
and ecological correct way.

For all this, it is a recognition 
of great value of the project 
presented in this book, which now 
is part together with other actions 
that have become reference 
to the market and society, as 
emphasized by director Alessandro 
Nepomuceno: “Initiatives such 
as the Hugo Werneck Award, 
that value and disseminate good 
examples of management, are 
indispensable to the evolution of 
environmental awareness in all 
social segments”.

Siglas e abreviações usadas em notas e legendas 

IEF – Instituto Estadual de Florestas de Minas Gerais. Campus Paracatu.

MOVER – Organização Não Governamental Movimento Verde Paracatu.

PA – Projeto de Assentamento.

AK – Arquivo Kinross, 2009.

AM – Arquivo Mover, 2015.

[ t ] – Temple Comunicação / Roberto Ribeiro / Paracatu, 2017. 

Pág. e Págs. – localização de fotografias e ilustrações. 

Initialisms and abbreviations used in notes and subtitles

IEF - Minas Gerais State Forest Institute. Paracatu Campi.

MOVER - Non Governmental Organization Verde Movement Paracatu.

PA - Settlement Project.

AK - Kinross Archive, 2009.

AM - Mover Archive, 2015.

[ t ] - Temple Comunicação / Roberto Ribeiro / Paracatu, 2017.

Page and Pages. - location of photographs and illustrations.

Capítulo 7

Págs. 118 e 119: Cachoeira do Circuito do Prata de Paracatu. Fonte: [ t ].

Pág. 125: Principal nascente do rio Prata, área protegida na fazenda Água Limpa. Fonte: [ t ].

Chapter 7

Pages. 118 and 119: Prata Waterfall circuit of Paracatu. Source: [ t ].

Page. 125: Main source of the Prata river, protected 
area at Água Limpa farm. Source: [ t ].
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HISTÓRIAS LIGADAS 
PELA ÁGUA

HISTÓRIAS LIGADAS PELA ÁGUA

HISTORIES LINKED BY WATER
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ANTÔNIO EUSTÁQUIO 
VIEIRA – TONHÃO

HISTÓRIAS LIGADAS PELA ÁGUA
HISTORIES LINKED BY WATER

Há muitos anos, quem vive em Paracatu sabe que 
pode contar com o espírito determinado de um ex-monge 
na luta cotidiana pela biodiversidade de sua região. Tonhão, 
como Antônio Eustáquio Vieira é conhecido por todos, é um 
desbravador, de personalidade forte e também de voz ativa 
na comunidade.

Nascido em Paraíso de Minas, chegou a Paracatu ainda bem 
novo, aos cinco anos de idade. Quando conta sua própria his-
tória, ele se apresenta como um menino inquieto e disposto 
a encontrar seu caminho. “Já aos 12, eu me envolvi com um 
movimento de igreja chamado Cruzada. Os padres trabalha-
vam muito com jovens e crianças, fui coroinha e participei 
das ações que faziam aqui. Além do trabalho social, tinha fu-
tebol e eu jogava muita bola. ‘Tomei bomba’ na escola, em 
67, porque estava envolvido demais, meio rebelde, então 
meu pai me mandou para o colégio interno”.

For many years, those who live in Paracatu 
know that they can count on the determined 
spirit of a former monk in the daily struggle for 
biodiversity in their region. Tonhão, as Antônio 
Eustáquio Vieira is known by all, is a trailblazer of 
strong personality and also an active voice in the 
community.

Born in Paraíso de Minas, he arrived in Paracatu 
when he was really young, by the age of five years 
old. When he tells his own story, he presents 
himself as a restless boy willing to find his way. 
“At the age of 12, I got involved with a church 
movement called Crusade. The priests worked a lot 
with young people and children, I was a little altar 
boy helper, and I took part in the actions they used 
to do here. Besides social work, I had soccer, and I 
was really a good player. I bombed out at school in 
‘67 because I was too involved, a little rebellious, 
so my father sent me to a boarding school. “
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Foi entregue à educação salesiana no colégio da Ordem, em 
Cachoeiras do Campo, pertinho de Ouro Preto. O pai era mo-
torista do Departamento de Estradas e Rodagens de Minas 
e queria vê-lo doutor, médico ou engenheiro, bem ao gosto 
da época. Mas Tonhão é daquelas pessoas que não vieram 
ao mundo para cultivar convenções e ficou pouco tempo por 
ali. Logo seguiu para estudar na grande Belo Horizonte, onde 
reescreveu o projeto de vida idealizado pelo pai.

Na capital de Minas, foi um aluno regular da escola profis-
sionalizante até conhecer e passar a praticar a filosofia Zen 
budista. “No último ano do curso Técnico em Eletrônica, eu 
abandonei e mudei para uma comunidade hinduísta que tem 
perto de Betim, chamada missão Ramacrisna”. 

Sobre a comunidade, Tonhão conta histórias de um tempo 
vivido em função do próximo, quando desenvolvia trabalhos 
voluntários para crianças de rua. Dias que parecem ter to-
cado algo bem fundo em sua maneira de ver o mundo. “Mi-
nha iniciação de vida foi lá. Parece que, desde criança, eu já 
estava direcionado para o trabalho voluntário. Virei monge 
e fiquei lá por dois anos, mas meu pai adoeceu na época e eu 
retornei pra cá”.

Tonhão voltou junto com a futura esposa e, em 1976, as-
sumiu a padaria que o pai tinha montado anos antes. Como 
era de sua natureza, aplicou-se e buscou conhecer a fundo 
o ofício, passando a produzir pães com técnica inovadora, o 
que se tornou um diferencial do negócio. “Meu pai tinha feito 
um curso em São Paulo e, num belo dia, resolvi estudar o 
que era pão. Virei padeiro e fizemos uma revolução aqui, na 
época, porque eu sempre tive uma visão de que, se fizer, tem 
que fazer bem feito”. 

No fim dos anos 80, Tonhão voltou seu interesse para ques-
tões ambientais. Mesma época em que outros jovens de 
Paracatu, indignados, se uniram contra o prefeito da cidade 
que parecia ver árvores como inimigas do desenvolvimento 
urbano. “Tinha a cultura de tirar árvore porque tem mor-
cego, passarinho, porque tá caindo folha na rua. Essa cultura 
existe bastante aqui”, reclama. 

He was given to Salesian education at the order 
school, in Cachoeiras do Campo, near Ouro Preto. 
His father was a driver for the Department of 
Roads and Transportation the State of Minas Gerais 
and wanted to see him a doctor or engineer, well 
in accordance with the customs of the time. But 
Tonhão is one of those people who did not come 
to the world to cultivate conventions and spent 
a little time there. Soon he went to study in the 
metropolitan region of Belo Horizonte, where he 
rewrote the project of life idealized by his father.

In the capital of Minas Gerais, he was a regular 
student of the vocational school until he became 
acquainted and also a practitioner of Zen Buddhist 
philosophy. “In the last year of the technical course 
in electronics, I dropped out and moved to a Hindu 
community near Betim called the Ramacrisna 
mission.”

About the community, Tonhão tells stories of 
time lived for the others, when volunteering with 
street children. Days that seem to have touched 
something deep in his way of seeing the world. “My 
life initiation was there. It seems that since I was 
a child, I was already directed towards voluntary 
work. I became a monk and stayed there for two 
years, but my father got sick at the time, and I 
returned here. “

Tonhão returned with his future wife and in 1976 
he assumed the bakery that his father had opened 
years before. As it was of his nature, he committed 
himself and sought to know the craft in depth, 
starting to produce loaves of bread with innovative 
technique, which became a business differential. 
“My father had taken a course in São Paulo, and one 
day I decided to study what was bread. I became a 
baker, and we made a revolution here at the time 
because I always had a vision that if you are going 
to do something, do it well”.

In the late 1980s, Tonhão turned his interest to 
environmental issues. Same time when other 
youths from Paracatu, outraged, were united 
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Em 1987, a indignação dos jovens ganhou nome e virou Movi-
mento Verde de Paracatu - Mover. Tonhão viria a se juntar a 
eles seis anos depois, mas, antes, passou para o outro lado 
do balcão, assumindo o cargo de secretário municipal. “Na 
época, nossa administração conseguiu plantar e dar manu-
tenção a umas 4 mil árvores. Cuidávamos mesmo da área 
verde”.

No início, o grupo Mover era focado em denunciar irregulari-
dades contra o meio ambiente. Mas, com o tempo, passou a 
apostar na força coletiva, na conscientização da comunidade 
e no potencial das parcerias. Ao completar 30 anos em 2017, 
a ONG é presidida por Tonhão e conta com alguns remanes-
centes dos fundadores, além de novos colaboradores, como 
um dos filhos de Tonhão, que é engenheiro ambiental e presta 
serviços em projetos que exigem maior apuro técnico.

Além da Kinross, outras empresas mantêm parcerias com o 
grupo, que, entre outras ações, faz a recuperação de áreas 
de espécies nativas. Como um de seus princípios é a cons-
cientização ambiental, o Movimento Verde também busca se 
manter próximo à comunidade, recebendo visitas regulares 
de estudantes e estimulando o voluntariado.

“Nessa área ambiental, hoje quem mais leva o nome de Pa-
racatu pra fora é o Mover. Participamos de vários colegiados 
Brasil afora, como o Conselho Nacional do Meio Ambiente, 
Comitê do São Francisco, Comitê do Paranaíba, Comitê de 
Paracatu, Comitê dos Afluentes Mineiros do Alto Paranaíba, 
Conselho de Meio Ambiente do Estado, Conselho Regional 
de Meio Ambiente. A gente participa desses colegiados ten-
tando intervir na política do País com proposições, porque 
não adianta viver com denúncias se você não tem propostas. 
E hoje nós somos referência no Brasil inteiro sobre recursos 
hídricos e gestão ambiental”.

against the mayor of the city who seemed to see 
trees as enemies of urban development. “There 
was the practice of taking a tree because it has a 
bat, a bird, because leafs are falling on the street, 
there is a lot of this culture here,” he complains.

In 1987, the youths’ indignation gained its name 
and became the Paracatu’s Verde Movement - 
Mover. Tonhão will have joined them six years later, 
but before that he went to the other side of the 
counter, assuming the post of municipal secretary. 
“At the time, our administration was able to plant 
and maintain some 4,000 trees. We actually took 
care of the green area. “

At first, Mover group was focused on reporting 
environmental irregularities. But over time, it 
started to focus on collective strength, community 
awareness and the potential of partnerships. By 
completing 30 years in 2017, the NGO is headed by 
Tonhão and has some remnants of the founders, 
as well as new collaborators, as one of the sons 
of Tonhão, who is an Environmental Engineer and 
provides services in projects that require better 
technical skill.

In addition to Kinross, other companies maintain 
partnerships with the group, which among other 
actions take care of the recovery of native species 
areas. As one of its principles is environmental 
awareness, the Verde Movement also seeks to stay 
close to the community, receiving regular student 
visits and encouraging volunteerism.

“In this environmental area, today who most takes 
the name of Paracatu out is Mover. We participated 
in several Brazilian colleges, such as the National 
Environment Council, the São Francisco committee, 
the Paranaíba committee, the Paracatu committee, 
the Alto Paranaíba affluent committee of Minas 
Gerais, the state environmental council, the 
regional environment council. We participate in 
these colleges trying to intervene in the country’s 
politics with proposals because it is no use to live 
with complaints if you have no proposals. And 
today we are reference throughout the country on 
water resources and environmental management”.
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Nada mais natural que os caminhos da ONG e da Kinross se 
cruzassem no trabalho de proteção das nascentes e veredas 
do Rio Paracatu. Há tempos, Tonhão e seus companheiros 
sabiam que era importante construir parcerias para recupe-
rar áreas de nascente de rios que estavam completamente 
degradadas. Assim, o grupo abraçou a iniciativa de corpo e 
alma.

Graças à sua longa luta em defesa dos recursos naturais e 
da biodiversidade da região, Tonhão é hoje o maior agrega-
dor de novos participantes ao Projeto de Proteção das Nas-
centes e Veredas da Bacia do Rio Paracatu. Sua reputação 
para os pequenos produtores precede-o. A confiança no ex-
periente presidente do grupo Mover é um dos maiores ati-
vos para o trabalho de educação ambiental que antecede os 
cercamentos.

“Esse projeto nosso, o diferencial dele é esse. Estamos indo 
direto nas propriedades para conversar, orientar. Explicar 
que, se você conseguir tirar o gado dessas áreas de prote-
ção, a água volta e a vegetação vem de novo. Se você pega 
uma área toda degradada, faz uma cerca e ela ficou em pé 
mais de cinco anos, já tá arrumada a área”.

Para Tonhão, a resistência dos primeiros anos do projeto 
tem minguado e hoje há bem mais interessados em parti-
cipar. “Naquela época, o pessoal rejeitava muito o projeto. 
Hoje atendemos aproximadamente 100 proprietários rurais 
e já devemos ter protegido mais de 200 nascentes, veredas 
também já cercamos várias. Ano passado, só em uma, tive-
mos 28 propriedades, vereda grande, de uns 6 quilômetros. 
Tem outra que nós fizemos com mais duas propriedades e 
agora vamos concluir ela esse ano. Estamos fazendo um 
novo contrato com a Kinross para fazer mais uns 45 quilô-
metros durante 3 anos.”

A determinação de Tonhão parte de uma lógica simples, mas 
esquecida na maioria das vezes. Se for preciso fazer, que se 
faça bem feito. Verdade que, para ele, vale tanto na feitura 
da massa de pão quanto em bons projetos ambientais.

Paracatu agradece.

Nothing could be more natural than the paths 
of the NGO and Kinross to cross in the work 
of protection of the sources and paths of the 
Paracatu River. Tonhão and his companions 
had long known that it was important to build 
partnerships to recover areas of the source of 
rivers that were completely degraded. Thus, the 
group embraced the initiative with body and soul.

Thanks to its long struggle to defend the region’s 
natural resources and biodiversity, Tonhão is today 
the major aggregator of new participants in the 
Paracatu River Basin Springs and Paths Protection 
Project. His reputation with small producers 
precedes him. The trust in the experienced 
chairman of the Mover group is one of the greatest 
assets for the environmental education work that 
precedes the fencings.

“This project of ours, this is its differential. We 
are going directly to the properties to talk, guide. 
Explain that if you can get the cattle out of these 
protective areas, the water comes back and 
the vegetation comes again. If you take a whole 
degraded area, make a fence, and it has been 
standing for more than five years, the area is 
already tidy. “

For Tonhão, the resistance of the first years 
related to the project has waned, and today there 
are much more people interested in participating. 
“At that time, people actually rejected the project. 
Today we serve approximately 100 rural owners, 
and we must have protected more than 200 
springs. Paths, also, have already surrounded 
several. Last year alone, in just one we had 28 
properties, large path, of about 6 km. There’s 
another one we’ve done with two more properties, 
and now we’re going to finish it this year. We are 
making a new contract with Kinross to do another 
45 kilometers for three years”.

Tonhão’s determination starts from a simple but 
-  most of the time -  forgotten logic. If you have 
to, do it well. It is true that, for him, it is worth as 
much in the making of the bread dough as in good 
environmental projects.

Paracatu thanks.
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WALTER FERREIRA 
GOMES

Aos 73 anos, Walter Ferreira Gomes sempre imaginou 
a vida ‘mexendo’ com plantação em Paracatu. Viu a trans-
formação das roças, dos sítios e das fazendas. Nem sempre 
para melhor. Desmatamentos e outras ações do homem 
sobre a natureza fizeram a água minguar de córregos, mi-
nas e nascentes. Com a idade avançada, Gomes acha-se sem 
forças para plantar. Mas com o Projeto de Proteção das Nas-
centes e Veredas da Bacia do Rio Paracatu, o velho lavrador 
até se anima. 

“Eu já comecei plantando e está tudo bonitinho. Eu queria 
plantar mais algumas coisas, mas talvez na vereda, invista 
mais um pouco”, diz.  

A empolgação cresceu quando Gomes conversou com To-
nhão, um dos principais disseminadores da técnica de vere-
das para recuperação de mananciais em Paracatu. Os dois 
conheciam-se havia tempo, mas o estreitamento da amizade 
deu-se com a união em torno das veredas.

At the age of 73, Walter Ferreira Gomes 
has always imagined life ‘stirring’ with planting in 
Paracatu. He saw the transformation of ranches, 
small farms, and farms. Not always for the better. 
Deforestation and other man’s actions on nature 
have made water dwindle from streams, mines, 
and springs. In his old age, Gomes finds himself 
unable to plant. But with the Protection Project of 
the Paracatu River Basin, the old farmer is even 
encouraged. 

“I already started planting, and it’s all cute. I 
wanted to plant some more things, but maybe on 
the path, I shall invest a little more, “Valter says.

The excitement grew when Gomes spoke with 
Tonhão, one of the main disseminators of the trail 
technique for recovery of springs in Paracatu. The 
two had known each other for a long time, but the 
friendship narrowed with the union encompassing 
the paths.

HISTÓRIAS LIGADAS PELA ÁGUA
HISTORIES LINKED BY WATER
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“Ele entrou nesse projeto de fechamento da mina. Eu fiquei 
sabendo que ele fazia isso e me interessei. O Tonhão chegou 
lá em casa e eu falei que queria que fechasse a mina porque 
a água estava acabando, muito fraquinha e, se pisar muito, 
ela seca. Quando eu fui pra lá, só corria uma água muito 
vermelha”.

O “foi pra lá” de Gomes é a região rural de Paracatu. Local 
aonde Walter Ferreira chegou em 1997. “Lá não tinha nada. 
Era tudo no meio do mato. Então comecei a plantar uns pezi-
nhos de manga lá ao redor para a gente ficar, e foi assim que 
eu construí a casa que está lá até hoje”, lembra.

O encontro com Tonhão uniu forças e ideias. Walter Gomes 
sugeriu o “fechamento”. A primeira etapa deu certo. “A água, 
de vermelha, já começou a ficar boa”, afirma o lavrador. Isso 
fez com que decidissem ampliar as ações, já que havia minas 
de água mais distantes. 

O sucesso da iniciativa permitiu a Walter Gomes, inclusive, 
fornecer água para os vizinhos. Atualmente pelo menos 
sete vizinhos recebem a água renascida das terras de Walter 
Gomes. 

A confiança cresceu. Tanto que Gomes até se deu ao luxo de 
criar peixes para consumo próprio. Mas ele aposta mesmo é 
na ampliação do sistema de veredas. 

“É melhor uma coisa que tenha água em abundância, porque 
vereda que não tem água não adianta. Então, depois de ajei-
tar, tudo vai ficando bom. Com isso, acho que vai render mais 
água”.

“He went into this mine’s fencing project. I heard 
he did it and I became interested. Tonhão arrived 
at the house, and I told him that I wanted him to 
fence the mine because the water was running out, 
very weak and if one trampled over it, it would dry. 
When I went there, I could only see very red water”.

The ‘went there’ of Gomes is the rural region of 
Paracatu. Place where Walter Ferreira arrived in 
1997. “There was nothing there. Everything was 
surrounded by the bush. So, I started to plant a few 
mango trees around for us to stay and that’s how I 
built the house that is there until today”, he recalls.

The encounter with Tonhão put together forces 
and ideas. Walter Gomes suggested the ‘fencing’. 
The first step succeeded. “The water, from red, has 
already begun to look good,” says the farmer. This 
achievement helped them decide to expand the 
actions since there were more distant water mines. 

The success of the initiative allowed Walter Gomes 
to provide water for his neighbors. Currently at 
least seven neighbors receive the water reborn 
from the lands of Walter Gomes.

Trust grew. It did on such a scale that Gomes 
even spoiled himself raising fishes for his own 
consumption. But what he actually bets on is the 
expansion of the paths system.

“It is better to have something that has water in 
abundance because a path that has no water does 
not help. So, after fixing everything, it is getting 
good. Because of that, I think it will yield more 
water. “
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Por enquanto, Walter Gomes admira o próprio trabalho. Os 
Buritis, essenciais para o desenvolvimento das veredas, têm, 
nas mãos do lavrador, um entusiasta. “Nós estávamos tra-
balhando numa lavoura, e os vizinhos tinham uns coquinhos. 
Eu fui pegando e começando a plantar”. 

Foi uma “teimosia do bem”. Todos diziam que os Buritis de-
moravam dez anos para nascer. Walter respondia que, uma 
hora, a palmeira iria nascer. Estava certo. Em oito meses, 
estavam todas germinadas. Então, que ninguém duvide da 
confiança de Walter Gomes para o ressurgimento total da 
água em Paracatu.

For now, Walter Gomes admires his work. The 
Buritis, essential for the development of the paths, 
has in the hands of the farmer an enthusiast. 
“We were working on a farm, and the neighbors 
had a few little cocks. I caught them and started 
planting”.

It was a ‘good stubbornness’. Everyone said that 
the Buritis took ten years to be born. Walter 
answered that one hour the palm tree would be 
born. He was right. In eight months, they were all 
germinated. So, let no one doubt the confidence of 
Walter Gomes for the total resurgence of water in 
Paracatu.
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ALESSANDRO 
NEPOMUCENO

Quem ouve o diretor de Sustentabilidade e Licencia-
mento da Kinross falar logo percebe que está diante de um 
engenheiro diferente, com uma forte visão filosófica, capaz 
de discorrer, por horas e horas, sobre mudança de compor-
tamento, tomada de consciência e modificação de valores 
quando o assunto é o uso da água. Palavras como finitude, 
bem renovável e mentalidade fazem parte de seu repertório 
ao definir a importância de projetos que garantam o bom uso 
da água não só para a Kinross, mas também para todos os 
que vivem em Paracatu e na região.

Muito do que Alessandro Nepomuceno diz ou defende não 
soaria deslocado na boca de um ambientalista. “Todos temos 
um objetivo em comum neste projeto, que é ter a água como 
um bem renovável não só agora como também no futuro. 
Então, é essa visão que permeia todo mundo, em termos de 
interesse do objetivo comum”, diz ele. 

Whoever listens to Kinross’s Director 
of Sustainability and Licensing speaks, quickly 
realizes that is facing a different engineer, with a 
strong philosophical vision, able to talk for hours 
and hours about behavior change, awareness and 
change of values when the subject is the use of 
water. Words like finitude, renewable asset, and 
mentality, are part of its repertoire when defining 
the importance of projects that guarantee the 
proper use of water not only for Kinross but for all 
who live in Paracatu and region. 

Much of what Alessandro Nepomuceno says or 
advocates would not sound strange coming from 
an environmentalist. “We all have one common 
goal in this project, which is to have water as a 
renewable asset not only now but also in the 
future. So, it is this vision that permeates everyone 
as a common goal interest”, he says.

HISTÓRIAS LIGADAS PELA ÁGUA
HISTORIES LINKED BY WATER
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É uma visão que teve início em meados de 2008. Apaixonado 
por Ciências e História, Alessandro sempre teve empatia por 
questões ambientais e percebeu uma discussão mundial em 
torno do tema da finitude dos recursos naturais, em especial 
a água. Algo que, no Brasil, ganhava ainda mais importância, 
em função da percepção disseminada de abundância.

Como indústria que precisa de recursos hídricos para abaste-
cer seu processo produtivo, a Kinross não poderia ficar fora 
dessa discussão, principalmente por estar em uma região 
preponderantemente agrícola, onde há enorme demanda de 
água e grande volume de captação superficial.

“Você começa a reconhecer que, de forma isolada, a nossa 
operação é a que tem um uso individual mais elevado na 
região. E você começa a ver também a relação que as pes-
soas têm com a água, ao deixar a torneira aberta, por exem-
plo. Qual é a relação que essas pessoas têm com a água?” 
questiona.

Visto dessa maneira, o cenário não é animador. Por isso, ten-
tativas isoladas de racionalização de recursos tendem a não 
se disseminar. É necessária uma mudança geral de compor-
tamento e de mentalidade. 

Mas a Kinross decidiu fazer a sua parte e começou a mapear 
seu consumo, mensurando o uso da água, para onde ela es-
tava indo na planta, de que forma estava sendo usada, geren-
ciada e o que estava sendo desperdiçado. Contratou especia-
listas para ajudar a compreender esse processo e tornar a 
gestão mais eficaz. “Mas depois desse entendimento todo 
você se depara que não é somente isso. Tem algo mais. A 
gente se dá conta que o recurso vem de algum lugar e esse 
lugar não está sendo bem cuidado. Então não adianta nada 
ser cuidadoso dentro da empresa, ter metas de redução, se 
lá fora a relação com a água ainda não é positiva”, avalia.

It is a concept that began in the middle of 2008. 
Passionate about Science and History, Alessandro 
always had empathy for environmental issues 
and noticed a global discussion around the theme 
of the finitude of natural resources, especially 
water. Something that in Brazil gained, even more, 
importance, due to the widespread perception of 
abundance.

As an industry that needs water resources to 
fuel its production process, Kinross could not 
stay out of this discussion. Mainly because it is in 
a predominantly agricultural region, where there 
is an enormous demand for water and a large 
volume of surface abstraction.

“You start recognizing that, isolated, our operation 
is the one with the highest individual use in the 
region. And you also get to see the relationship that 
people have with water, by leaving the faucet open, 
for example. What is the connection these people 
have with water?” He asks.

Seen in this way, the scenario is not encouraging. 
Therefore, isolated attempts to rationalize 
resources tend not to spread. It requires a general 
change of behavior and mentality.

But Kinross decided to perform its part and began 
mapping its consumption, measuring the use of 
water, where it was going into the plant, how it was 
being used, managed, and what was being wasted. 
Hired experts to help you understand this process 
and make management more efficient. “But after 
this understanding, you come across that it is not 
enough. There’s something else. We realize that the 
resource comes from somewhere and this place 
is not being taken care of. So, there’s no point in 
being careful inside the company, having reduction 
goals, if there the relationship with water is still not 
positive”, he says.
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É uma ampliação de horizontes. Uma postura responsável 
e cidadã, consciente de que o cuidado com a água não é um 
problema isolado, a cargo de uma empresa ou instituição. 
Antes de tudo, é uma responsabilidade coletiva, uma jornada 
de aprendizado mútuo.

Trata-se de raciocínio pragmático. Tanto para empresas 
quanto para moradores ou produtores rurais, é importante 
ter água disponível não só agora, mas também para sempre. 
“O desafio é pensar em como obter água de forma susten-
tável, como fazer uso adequado agora para que todo mundo 
possa ter também”. 

Para isso, foi necessário que a empresa buscasse entender 
as preocupações da comunidade. “Quando fomos atrás da 
outra parte e ouvimos suas preocupações, começamos a 
identificar as oportunidades, como a de trabalhar com ou-
tras pessoas do local onde estamos inseridos para transfor-
mar a forma como lidamos, gerenciamos e vemos a água 
como um recurso”.

Para Alessandro, esse é o principal objetivo do projeto. “Não 
adianta juntar a população, ter ações, recursos, investir, cer-
car as nascentes e medir as vazões, devolvendo o acesso 
ao recurso, se não houver entendimento de que o que que-
remos com o projeto é mudar a forma como as pessoas se 
relacionam com a água”. 

Esse é o verdadeiro sentido de sustentabilidade em seu en-
tendimento. “Ao entender a água como um recurso impor-
tante não só no presente como também no futuro, a menta-
lidade muda, e isso é uma quebra do paradigma que persiste 
na cabeça das pessoas, de que a água nunca acaba”, afirma.

É uma mudança de postura que vem aos poucos. Por isso há 
uma compreensão na Kinross de que o projeto precisa ser 
mantido por, no mínimo, 10 ou 15 anos. “Estamos falando de 
algo mais profundo, que é a mudança de cultura. As pessoas 
têm que aprender a ter outra relação com a água para que 
comece a virar uma forma de agir, de ser e fazer. Então eu 

It is a broadening of horizons. A responsible 
and citizen-oriented attitude, aware that water 
care is not an isolated problem, carried out by a 
company or institution. First of all, it is a collective 
responsibility, a journey of mutual learning.

It is a practical reasoning. Whether it’s for 
businesses, residents or farmers, it’s important to 
have available water not just now but forever. “The 
challenge is to understand how to get water in a 
sustainable form, how to make proper use now so 
everyone can have it as well”.

This required the company to seek to understand 
the concerns of the community. “When we went 
to the other party and listened to their concerns, 
we began to identify opportunities such as working 
with others from where we are inserted to 
transform the way we deal with, manage and see 
water as a resource”.

For Alessandro, this is the primary goal of the 
project. “There is no point in joining the population, 
taking actions, resources, investing, fencing the 
springs and measuring flows, giving back access 
to the resource if there is no understanding that 
what we want with the project is to change the way 
people relate to the water”.

This is the real sense of sustainability in his 
understanding. “By understanding water as an 
essential resource not only in the present but 
the future, the mentality changes and this is a 
paradigm break that persists in people’s minds, 
that the water never ends”, he says.

It is a change of posture that comes slowly. 
Therefore, there is an understanding at Kinross 
that the project needs to be maintained for at least 
10 or 15 years. “We are talking about something 
deeper that is the change of culture. People must 
learn another relationship with water so that it 
begins to become a way of acting, of being and 
doing. Thus, I do it because I came to understand 
the importance and it turns my head.
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faço porque passei a entender a importância e isso trans-
forma minha cabeça. 

Mas engana-se quem acha se tratar de uma visão utópica, 
pois os resultados se fazem sentir no bolso. Pequenos pro-
dutores têm relatado à equipe da Kinross que a proteção de 
nascentes já está ajudando a aumentar a produção, ou seja, 
trata-se de um ciclo virtuoso: a mudança cultural torna-se 
mais efetiva porque vem acompanhada de resultados pal-
páveis e esses resultados estimulam a mudança cultural em 
cada vez mais produtores. 

Nessa caminhada em busca da sustentabilidade no uso da 
água, que já dura quase uma década, o diretor pondera sobre 
a importância dessa iniciativa da Kinross. “Meu papel é garan-
tir que esse legado seja positivo, que venha a se tornar algo 
que realmente faça a diferença para a comunidade depois 
que formos embora”.

But one is mistaken if thinks that is a utopian 
vision, as the results are felt in the pocket. Small 
producers have reported to the Kinross team that 
the protection of springs is already helping to 
increase production. That is to say; it is a virtuous 
cycle: cultural change becomes more efficient 
because it is accompanied by tangible results and 
these results stimulate cultural change in more 
and more producers. 

In this quest for sustainability in the use of water, 
which has lasted almost a decade, the director 
ponders about the importance of this Kinross 
initiative. “My role is to ensure that this legacy is 
positive, that it will become something that really 
makes a difference to the community after we 
leave.”
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JOANA RODOLFO 
DE QUEIROZ

Joana Rodolfo de Queiroz pode ser considerada um 
exemplo do que de melhor pode ocorrer quando se unem 
tradição rural e educação. Nasceu no dia 22 de janeiro de 
1970, numa fazenda em Paracatu. Os pais, trabalhadores ru-
rais, migravam muito de fazenda em fazenda. Filha do meio 
de uma família de nove irmãos, sempre procurou fugir da 
sina de mulher rural que não desenvolve os estudos. Apesar 
de vir de uma família em que os pais não frequentaram as sa-
las de aula, sempre teve nos livros companheiros e amigos. 

Formada em História e Geografia, com especialização em 
Psicopedagogia e mestre em Gestão Pública, sempre traba-
lhou em escola até o momento da aposentadoria. E isso de-
pois de ter iniciado os estudos já na idade adulta. “Eu aprendi 
sozinha lendo jornais, nas fazendas, mas eu sempre gostei 
muito de ler, comprava muitos livros em ‘sebo’. Quando fi-
quei ‘maiorzinha’, fui para a cidade trabalhar”.

Joana Rodolfo de Queiroz can be considered 
an example of what can best happen when joining 
rural tradition and education. She was born on 
January 22, 1970, on a farm in Paracatu. Her 
parents, agricultural workers, migrated a lot from 
farm to farm. The middle daughter of a family of 
9 brothers, she always tried to flee from the fate 
of a rural woman who does not study. Although 
she came from a family where her parents did not 
attend classrooms, she always had in books her 
friends and companions.

Graduated in History and Geography, with 
specialization in Psychopedagogy and Master in 
Public Management, she always worked in school 
until her retirement. And all this after having 
started the studies already in the adult age. “I have 
learned by myself reading newspapers, on the 
farms, but I’ve always enjoyed reading, I bought 
many books in ‘tallows’. When I got ‘a little bigger’ I 
went to the city to work. “

HISTÓRIAS LIGADAS PELA ÁGUA
HISTORIES LINKED BY WATER
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Os planos quase foram frustrados quando engravidou aos 
16 anos. Casou e o marido levou-a de volta para o campo. 
“Fomos migrando de roça em roça de novo. Depois eu re-
solvi ficar na cidade para estudar”. Tinha 22 anos e muitos 
sonhos pela frente. O marido quis construir uma barragem 
entre a vontade de Joana de crescer intelectual e profissio-
nalmente. Não conseguiu, e a separação foi inevitável. 

Na cidade, aprendeu a fazer unha, arrumar cabelo, fez curso 
de cabeleireira e montou em casa o próprio negócio. Mas o 
sonho de estudar nunca desapareceu.

Foi crescendo, porém não abandonando as raízes rurais. Pri-
meiro, passou em um concurso no ensino médio e foi tra-
balhar como auxiliar de biblioteca. Um ano depois, foi efe-
tivada e começou a dar aula. Foi diretora na zona rural, por 
oito anos. “Final de semana, eu ia para o acampamento sem 
terra. Eu era doadora, quem ficava lá era meu pai e minha 
mãe e os irmãos”. Doadores são as pessoas que ajudam a 
manter um acampamento.

Entre uma ação educacional e outra, entre um sonho de 
crescimento e outro, conheceu Otacílio Pedreira, um antigo 
amigo da família, em Paracatu. Em 2004, Joana, viúva, uniu-
-se a ele, que se mostrou o companheiro certo para que Jo-
ana pudesse aprofundar-se cada vez mais nos estudos.

Atualmente, aposentada, Joana olha para trás e vê que tudo 
o que foi construído gerou frutos. Mas o que ela mais quer 
agora é aproveitar o papel de avó. “Na realidade, agora sou 
avó e dona de casa”, revela, feliz.

Plans were almost thwarted when she became 
pregnant at age 16. She got married, and her 
husband took her back to the countryside. “We 
were migrating from ranch to ranch again. Then, 
I decided to stay in the city to study. “ She was 22 
years old and had many dreams ahead of her. Her 
husband decided to build a dam between Joana’s 
desire to grow intellectually and professionally. He 
wasn’t able to manage that and thus, separation 
became inevitable.

In the city, she learned manicure, hairdressing, she 
took a hairdresser’s course and set up her own 
business at home. But the dream of studying never 
disappeared.

She was growing, but not abandoning the rural 
roots. She first passed a high school contest and 
became a library assistant. A year later she was 
put into practice and began to teach. She was a 
director in the countryside for eight years. “I was 
going to the landless camp at the weekends. I was a 
donor, who was there were my father and mother 
and the brothers”. Donors are the people who help 
maintain a camp.

Between an educational action and another, 
between a dream of growth and another, she met 
Otacílio Pedreira, an old family friend in Paracatu. In 
2004, Joana, a widow, joined him, who proved to be 
the right companion so that Joana could go deeper 
and deeper into her studies.

Currently retired, Joana looks back and sees that 
everything that was built has borne fruit. But 
what she wants most now is to take the role of 
grandmother. “Today, I’m a grandmother and a 
housewife,” she says happily.
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OTACÍLIO CÂNDIDO 
PEDREIRA

Otacílio Cândido Pedreira é de Brasilândia, sétimo filho 
de quinze irmãos. Ele caiu no mundo cedo, logo aos treze 
anos, quando saiu da fazenda de 66 hectares que a família 
recebeu do assentamento da Suvale, programa de desenvol-
vimento do Vale do São Francisco. Rumou a Brasília, a con-
vite de uma namoradinha. 

Em Brasília, ficou até os 17 anos, casou e teve um filho. Em 
1985, saiu da Capital Federal e voltou a Brasilândia. Na roça, 
encontrou a política junto com a igreja, tornando-se agente 
pastoral da comunidade, na qual passou a atuar politica-
mente em questões envolvendo terra e reforma agrária. 

Entretanto foi somente em 2008 que Otacílio se envolveu no 
Projeto de Proteção das Nascentes e Veredas da Bacia do Rio 
Paracatu. Tudo começou com o levantamento do projeto. 
Junto com Tonhão, antigo amigo, conseguiu ajuda para ma-
deira e arame para entrar com o processo de cercamento 
das nascentes. “Eu cerquei uma com madeira e acabamos 

Otacílio Cândido Pedreira is from Brasilândia, 
the seventh son of fifteen brothers. He fell into the 
world early, at the age of thirteen, when he left 
the 66-hectare farm that the family received from 
the Suvale settlement, in the São Francisco Valley 
development program. He came to Brasilia at the 
invitation of a girlfriend. 

In Brasília stayed until the age of 17, got married 
and had a child. In 1985 he left the Federal Capital 
and returned to Brasilândia. In the countryside he 
found politics along with the church, becoming a 
pastoral agent of the community, where he began 
to act politically in matters involving land and 
agrarian reform.

However, it was only in 2008 that Otacilio became 
involved in the Paracatu River Basin Springs and 
Paths Project. It all started with the project survey. 
Together with Tonhão, an old friend, he got help for 
wood and wire to enter the process of fencing

HISTÓRIAS LIGADAS PELA ÁGUA
HISTORIES LINKED BY WATER
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não concretizando o resto por falta de recurso financeiro, na 
época. Por último, ele veio para dar sequência, e nós conse-
guimos uma área bem maior”, diz. Ao todo, são 111 lotes que 
precisam do projeto. Entretanto, apenas na margem do São 
Pedro, são 365 famílias interligadas. 

Otacílio conta que a rotatividade das pessoas que partici-
pam do projeto é grande. Dos originalmente assentados, em 
torno de 15% permaneceram no projeto, nesses 21 anos.

Mesmo com todas as dificuldades, inclusive o convenci-
mento da importância do projeto com os próprios proprietá-
rios das terras, Otacílio diz que já é possível ver o resultado 
em pelo menos dois exemplos. Um deles é ver que já é possí-
vel perceber a vegetação sobressaindo em um dos terrenos 
cercados em novembro. Em outro caso, é quando convence 
o dono do terreno de cercar uma área aliada a outras ações 
como curva de nível.

Otacílio acredita ser preciso tirar a água do rio para as ati-
vidades cotidianas da roça, mas ainda assim é preciso con-
tribuir para reparar o que está sendo tirado. A intenção é, 
no futuro, buscar formas de remunerar esse trabalho para 
que esse ciclo seja sustentável e garantir a continuidade do 
programa.

Uma ideia de projeto viável seria investir na criação de abe-
lhas que, de acordo com Otacílio, dá a possibilidade de lon-
gevidade e outra atividade econômica que possibilita uma 
remuneração além da que você tem por estar produzindo 
água. 

Admirador de Che Guevara, de quem ele empresta a frase 
“sou do tipo que arrisca a própria pele para aprovar a teoria”, 
ele conta que esteve à frente do movimento sindical, aju-
dando a mobilizar na região uma cooperativa de produção e 
comercialização para tentar alavancar a comercialização de 
produtos locais. 

the springs. “I fenced one with wood, and we did 
not materialize the rest because of lack of financial 
resources at the time. Finally, he came to give 
sequence, and we got a much bigger area”, he 
says. In all, there are 111 lots that need the project. 
However, just on the bank of São Pedro, there are 
365 interconnected families.

Otacílio says that the turnover of the people 
participating in the project is high. Of those 
originally based, around 15% remained on the 
project in those 21 years.

Even with all the difficulties involved, including 
convincing about the importance of the project with 
the landowners themselves, Otacilio says that it 
is already possible to see the result in at least two 
examples. One of them is to see that in one of the 
fenced grounds in November it is already possible 
to perceive the vegetation standing out. In another 
case, it is when convincing the owner of the land to 
surround an area allied with other actions as a level 
curve.

Otacílio believes it is necessary to take water from 
the river to the daily activities of the ranch, but 
still, it is necessary to contribute to repair what 
is being taken. The intention is in the future to find 
ways to remunerate this work so that this cycle 
is sustainable and ensure the continuity of the 
program.

A viable project idea would be to invest in 
beekeeping that, according to Otacílio, gives the 
possibility of longevity and other economic activity 
that enables a reward beyond what you have for 
producing water.

Admire of Che Guevara, of whom he borrows 
the phrase “I am the kind of person that risks his 
own skin to approve a theory”, he says he was at 
the head of the trade union movement Helping to 
mobilize in the region a cooperative of production 
and commercialization to try to leverage marketing 
of local products. 
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Para ele, produzir não é tão difícil. Entretanto ser agricultor 
não é só ter aquela banquinha na feira; é preciso desenvolver 
os assentamentos para melhorar de vida. A cooperativa tem 
essa capacidade de organizar essas forças produtivas. 

E nisso, a parceria com a Kinross tem sido um diferencial. “É 
importante porque se não tivesse essa parceria com o re-
curso financeiro, só de boa vontade nós não conseguiríamos 
fazer, por mais que quiséssemos preservar”. 

Otacílio é um grande defensor do Projeto de Proteção das 
Nascentes e Veredas da Bacia do Rio Paracatu. “Acho que 
esse projeto da água é um passo importante, porque está 
criando uma infraestrutura que vai propiciar, a médio e longo 
prazo, recuperar muitas nascentes, mas temos que pensar 
na área adjacente, em pensar e fazer curva de nível, pensar 
no plantio direto, sem estar toda hora removendo o solo, 
para depois a água vir e carregar para dentro da nascente. 
Tem que ter um processo após, e, nesse sentido, eu acho 
que tanto  a Kinross como outras mineradoras têm que nos 
auxiliar”.

For him, producing is not so difficult. However, 
being a farmer is not only having that little stool at 
the street market; It is necessary to develop the 
settlements to improve life. The cooperative has 
this ability to organize these productive forces.

And for this purpose, the partnership with Kinross 
has been a differential. “It is important because if 
we did not have this association with the financial 
resource, only willingly we would not be able to 
do it, does not matter the much we wanted to 
preserve.”

Otacilio is a great defender of the Paracatu River 
Basin Springs and Paths Protection Project. “I 
think this water project is a major step because it 
is creating an infrastructure that will provide for 
medium and long-term recovery of many springs 
but we have to reflect on the adjacent area, think 
and do level curves, think about direct planting, 
without being all the time removing the soil for 
later the water to come and load into the spring. 
There must have a process after and in that sense, I 
think that both Kinross and other miners must help 
us”.
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NEIVALDO LUÍS 
MONTEIRO

“Essa é o Vinhático. Aqui tem o Ipê Amarelo e ali é 
Pente de Macaco. Minha especialidade é a área de dendrolo-
gia do Cerrado. É o conhecimento das árvores, das espécies 
e seus nomes científicos”.

Nascido em Viçosa (MG), Neivaldo Luís Monteiro sempre se 
interessou por plantas, matas e florestas. Vocação herdada 
do pai, que era produtor rural nos arredores de Brás Pires, 
Zona da Mata Mineira a cerca de 190 quilômetros de Belo 
Horizonte.

Por isso sua orientação profissional começou ainda no 2º 
grau, atual ensino médio, quando obteve formação técnica 
em um dos mais antigos colégios agrícolas do Brasil, na ci-
dade mineira de Barbacena. Depois, cursou Engenharia Flo-
restal na Universidade Federal de Viçosa e especializou-se 
em Ecologia e Meio Ambiente pela Universidade Federal de 
Uberlândia.

“This is the Vinhático. Here is the Yellow Ipê 
and there is Pente de Macaco. My specialty is the 
Cerrado dendrology area. It is the knowledge of 
trees, species and their scientific names”.

Born in Viçosa (MG), Neivaldo Luís Monteiro has 
always been interested in plants, bushes, and 
forests. Vocation inherited from his father, who 
was a farmer in the outskirts of Brás Pires, Zona 
da Mata in Minas Gerais, about 190 kilometers from 
Belo Horizonte.

Therefore, his professional orientation began in the 
second grade, when he obtained technical training 
in one of the oldest agricultural colleges in Brazil, in 
the Minas Gerais’ city of Barbacena. He then studied 
Forest Engineering at the Federal University of 
Viçosa and majored in Ecology and Environment at 
the Federal University of Uberlândia.

HISTÓRIAS LIGADAS PELA ÁGUA
HISTORIES LINKED BY WATER
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Logo que se graduou, em 1978, fez concurso para o Instituto 
Estadual de Florestas (IEF), órgão responsável pelo controle 
da exploração florestal em Minas Gerais. Foi então chamado 
para trabalhar em Araçuaí, no Vale do Jequitinhonha, e atuou 
por um ano na cidade até pedir transferência para Uberaba 
e depois para Paracatu, onde conseguiu ficar mais perto de 
sua família.

No IEF, Neivaldo sempre atuou em várias frentes, com le-
gislação e educação ambiental, cuidando das unidades de 
conservação e desenvolvendo iniciativas de incentivo à recu-
peração de áreas de arborização urbana. 

“É preciso ser multidisciplinar. Só nessa área de educação, 
trabalho há quase 40 anos. No início, tínhamos que ir às es-
colas oferecer palestras sobre meio ambiente, era muito 
difícil, porque não havia interesse, talvez porque os recur-
sos naturais ainda estavam em abundância, principalmente 
nessa região”.

Casado e com filhos nascidos em Paracatu, tornou-se es-
pecialista na recuperação de áreas degradadas, por isso 
também apoia o Ministério Público e o Poder Judiciário na 
elaboração de perícias técnicas em casos de ilegalidade e ir-
regularidade ambiental.

Neivaldo sempre acreditou que o caminho para a preserva-
ção passava pela conscientização das pessoas. “Na década 
de 80, o IEF desenvolveu um trabalho de educação ambien-
tal com professores e logo toda escola estava participando. 
Capacitávamos professores para que desenvolvessem ati-
vidades de educação ambiental em todas as disciplinas. A 
ideia era formar cidadãos mais conscientes da responsabili-
dade que cada um deve assumir para a preservação do meio 
ambiente”.

Mas sempre houve um grande obstáculo: a cultura imedia-
tista do brasileiro. “Hoje, o produtor já tem bastante infor-
mação sobre os cuidados necessários com as águas, a vege-
tação e o solo. Só que, por causa dos custos, ele esquece os 

As soon as he graduated in 1978, he applied to the 
State Forestry Institute (IEF), which is responsible 
for the control of forest exploitation in Minas 
Gerais. He was then called to work in Araçuaí, in the 
Jequitinhonha Valley, and worked for a year in the 
city when he requested a transfer to Uberaba and 
then to Paracatu, where he was able to stay close 
to his family. 

At the IEF, Neivaldo has always worked on several 
fronts, with legislation and environmental 
education, taking care of conservation units and 
developing initiatives to encourage the recovery of 
urban afforestation areas.

“You have to be multidisciplinary. Only in this field 
of education, I have been working for almost 40 
years. At first, we had to go to schools to give 
lectures on the environment; it was tough because 
there was no interest, perhaps because natural 
resources were still in abundance, especially in this 
region”.

Married and with children born in Paracatu, he 
became a specialist in the recovery of degraded 
areas, so he also supports the Public Ministry and 
the Judiciary Power in the preparation of technical 
expertise in cases of illegality and environmental 
irregularity.

Neivaldo has always believed that the path to 
preservation was through people’s awareness. 
“In the 1980s, the IEF developed environmental 
education work with teachers, and soon every 
school was participating. We trained teachers to 
develop environmental education activities in all 
disciplines. The idea was to educate citizens more 
aware of the responsibility that each one must 
assume for the preservation of the environment “.

But there was always a significant obstacle: the 
Brazilian immediacy culture. “Today, the producer 
already has enough information about the 
necessary care with water, vegetation, and soil. 
However, because of the costs, he forgets the 
benefits of protecting. Often, he thinks it is better 
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benefícios de proteger. Muitas vezes, acha melhor ter mais 
um pouco de terra para plantar e prefere uma panelada de 
soja do que preservar aquele recurso tão importante”.

Essa falta de consciência aliada à busca por retornos finan-
ceiros rápidos são as grandes responsáveis pela devastação 
de grande parte das nascentes e veredas da região. Neivaldo 
conta que o período de maior destruição desses mananciais 
no noroeste de Minas coincidiu com o movimento de ocupa-
ção do Cerrado, nas décadas de 60, 70 e 80. “Foi quando co-
meçaram os projetos de estímulo à agropecuária, como o 
POLOCENTRO, em que o governo incentivava a abertura de 
áreas de Cerrado e até a drenagem das veredas”. 

Mesmo nesse período turvo para a biodiversidade da região, 
o IEF manteve seu papel de orientar por meio da educação 
ambiental. “Drenar veredas é o maior crime que pode acon-
tecer contra o Rio São Francisco, porque elas são regulado-
ras dos cursos d’água. Quando víamos um local de nascente 
ou vereda sendo desmatado para pastagem, nós orientáva-
mos o produtor a cercar. Mas não podíamos exigir porque 
não tinha legislação que obrigasse ele a fazer a cerca”.

De 1978 a 1980, o IEF fez uma importante parceria com a 
Universidade de Brasília (UnB) para revitalizar o Rio São Fran-
cisco por meio de ações na Bacia do Rio Paracatu, seu maior 
afluente. “Quando a UnB trabalhava conosco, implantamos 
várias áreas de recuperação de veredas, de preservação e 
cercamento de nascentes”.

Mas a ideia de fomentar a proteção das veredas disponibili-
zando o material do cercamento só veio a surgir em 2007. 
Com o patrocínio do governo estadual e o apoio de algumas 
ONGs, como a Mover. Atualmente, 202 nascentes estão pro-
tegidas, entretanto a situação ainda é crítica, com pequenos 
produtores sem ter muito o que criar, plantar ou colher, por 
falta de chuva.

“Eles estão aderindo ao projeto, porque estão vendo resul-
tados nos vizinhos, inclusive tem um com a nascente pro-
tegida há quatro anos, que abastece outros sete vizinhos, 
sem diminuir o crescimento. Mas tem propriedades onde as 
nascentes estão secando, porque, se a chuva chega e encon-
tra uma nascente desprotegida, a água cai, escorre, provoca 
enchentes e a nascente seca, porque o solo não absorveu, 
não houve recarga”.

Neivaldo lembra uma das experiências mais positivas que 
resultou do projeto de cercamento de nascentes. “Foi uma 
vereda toda pisoteada que a gente trabalhou com um pro-
dutor rural em 2009 e, quando voltei, em 2016, verificamos 
a recuperação não só da vegetação rasteira, totalmente co-
berta, como também da qualidade e quantidade de água”. 

O engenheiro florestal diz que alguns apelidam Minas Gerais 
de caixa d’água do São Francisco, porque 70% do volume de 
água do Velho Chico nasce no estado. “Minas é uma grande 
esponja que armazena água pela recarga hídrica da chuva e 
vai liberando aos poucos, formando veredas, porque a maior 
parte dos cursos d’água do Cerrado é originada pelo sistema 
de veredas”.

As veredas são muito importantes, porque promovem a re-
gulação de vazão de rios, como o Paracatu. São ecossiste-
mas sensíveis, com solos pobres, apesar da matéria orgânica 
acumulada. “Ela costuma ter, a partir de certa profundidade, 
um terreno bastante arenoso que, quando desencadeia um 
processo de erosão, vira voçoroca”. 

Como na região do Cerrado a atividade mais comum é a agro-
pecuária, o cercamento é o melhor sistema desenvolvido até 
agora. “Toda grande extensão de pastagem vai desembocar 
num sistema de vereda, e o gado todo vai beber água lá. Só 
que, quando ele entra, destrói tudo, porque pisoteia o solo”. 
O IEF orienta os produtores a cercarem a vereda e a bombe-
arem a água até os bebedouros para o gado.

to have a little more land to plant and prefer a 
soybean panel instead of preserving that important 
resource”.

This lack of awareness combined with the search 
for quick financial returns is responsible for the 
devastation of most of the region’s springs and 
paths. Neivaldo says that the period of greatest 
destruction of these springs in the northwest 
of Minas coincided with the movement of the 
occupation of the Cerrado in the 60s, 70s, and 
80s. “It was when the projects began to stimulate 
agriculture, such as POLOCENTRO, in which the 
Government encouraged the opening of areas of 
Cerrado and even the drainage of paths”.

Even in this turbid period for the biodiversity of 
the region, the IEF maintained its role of guiding 
through environmental education. “Draining paths 
is the biggest crime that can happen against São 
Francisco river because they are regulators of the 
waterways. When we saw a spring site or path 
being deforested for pasture, we would direct the 
producer to fence. However, we could not demand 
it because there was no legislation that would 
force him to build the fence”.

From 1978 to 1980, the IEF made an important 
partnership with the University of Brasília (UnB) to 
revitalize the São Francisco River through actions 
in the Paracatu river basin, its largest tributary. 
“When UnB used to work with us, we implemented 
several areas of path recovery, preservation, and 
springs fencing”.

But the idea of promoting the protection of the 
paths by providing the fencing material only 
came into being in 2007. With the sponsorship of 
the state government and the support of some 
NGOs, such as Mover. Currently, 202 springs are 
protected, but the situation is still critical, with 
small producers, not that much to breed, plant or 
harvest due to lack of rain.

“They are joining the project because they are 
seeing results in neighbors, including one with 
the protected spring for four years that supplies 
seven other neighbors without slowing growth. But 
there are properties where the springs are drying 
because if the rain comes and finds an unprotected 
source, the water falls, it flows, it causes floods 
and the spring dries, as the soil didn’t absorb, there 
was no recharge.

Neivaldo recalls one of the most positive 
experiences that resulted from the project of 
fencing the springs. “It was an all trampled path 
that we worked with a rural producer in 2009, and 
when I came back in 2016, we saw the recovery not 
only of the fully covered undergrowth but also the 
quality and quantity of water.” 

The forestry engineer says that some people 
nickname Minas Gerais the water tank of the São 
Francisco river because 70% of the volume of 
water of the Old Chico is born in the state. “Minas 
Gerais is a giant sponge that stores water by 
recharging water from the rain and gradually 
releases, forming paths, because most of the 
water courses of the Cerrado are originated by the 
path system”.

The paths are of paramount importance because 
they promote the regulation of river flow, such as 
Paracatu river. They are sensitive ecosystems, with 
poor soils despite accumulated organic matter. “It 
usually has, from a certain depth, a very sandy soil 
that, when it triggers a process of erosion, turns to 
gully.”

As in the Cerrado region, the most common 
activity is farming, the fencing is the best system 
developed so far. “Every great extension of pasture 
will lead to a sidewalk system, and the whole cattle 
will drink water there. Only, when cattle enter, it 
destroys everything, because it tramples on the 
ground.“ The IEF guides producers to encircle the 
path and pump water to the drinking fountains for 
livestock.
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“Outra questão é que, no período da seca, a vereda é o local 
com a pastagem mais verdinha. Então o gado larga o pasto 
seco e corre para lá”. 

O tempo de dedicação ao IEF já lhe dá o direito de se aposen-
tar, mas Neivaldo diz que ainda não é hora. E com a facilidade 
típica de um especialista, vai listando as espécies de plantas 
que habitam as veredas: “Tem a Pindaíba, o Buriti, algumas 
espécies de Mirsináceas, que também chamam de Pororoca, 
algumas Herbáceas, algumas Gramíneas, as Ciperáceas, 
como a Tiririca e o Papiro”.

Apesar das dificuldades que encontrou ao longo dos anos, 
ele não hesita em afirmar que gosta muito do que faz e acre-
dita que é possível melhorar a situação da água na região. 
“Tem que acreditar muito, ter paciência, porque o Estado 
não tem como te dar tudo. Por isso temos que ter muitas 
parcerias”.

“Another issue is that in the dry season, the path 
is the place with the greenest pasture. Then the 
cattle leave the dry grass and run there”.

The time of dedication to the IEF already gives him 
the right to retire, but Neivaldo says it’s not time 
yet. And with a typical specialist behavior, he lists 
the species of plants that inhabit the paths: “There 
are Pindaíba, Buriti, some species of Mirsináceas, 
which they also call Pororoca, some Herbaceous, 
some Grasses, Ciperáceas, as Tiririca and the 
Papyrus”.

Despite the difficulties he has encountered over the 
years, he does not hesitate to say that he is very 
fond of what he does and believes that it is possible 
to improve the water situation in the region. “You 
have to believe a lot, have patience, because the 
state cannot give you everything. Thus, we shall to 
have a lot of partnerships”.
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HELI TOMAZ 
DA SILVA

The land has always had a great importance 
in the life of Heli Tomaz da Silva. He was still very 
young, and he suffered as he saw his father selling 
the farm where he had been born and raised, in 
the municipality of Patos de Minas, in the State of 
Minas Gerais, in order to buy a larger one about 50 
kilometers away. At age 12, the boy had to leave 
behind everything he knew, like the school where 
he studied until the third grade.

But in spite of being big, the new farm did not 
represent a growth for his family. Quite the 
opposite. Two years after the moving there, his 
father died. And his mother was gone the following 
year.

So, from one hour to the other, Heli found herself 
an orphan. And even though he was the seventh 
of nine children, he had only one brother and a 
sister left, for the rest were already scattered 
throughout the world. “My parents bought 100 
bushels, but it was not worth 20. So, we started 
working on milk jug, and we came to Paracatu, 
bought a little house and abandoned the land there 
because it was too difficult.”

A terra sempre teve uma importância muito grande na 
vida de Heli Tomaz da Silva. Ainda muito jovem, sofreu ao ver 
seu pai vender a fazendinha onde nascera e crescera, no mu-
nicípio mineiro de Patos de Minas, para comprar outra maior 
a cerca de 50 quilômetros de lá. Aos 12 anos, o menino teve 
que deixar para trás tudo que conhecia, como a escola onde 
estudou até a terceira série.

Mas apesar de grande, a nova fazenda não representou um 
crescimento para a sua família. Muito pelo contrário, dois 
anos depois da mudança, seu pai faleceu e sua mãe se foi no 
ano seguinte.

Assim, de uma hora para outra, Heli viu-se órfão. Mesmo 
sendo o sétimo de nove filhos, só lhe restou a companhia de 
um irmão mais velho e uma irmã, pois os demais já estavam 
espalhados pelo mundo. “Meus pais compraram 100 alquei-
res, mas não valia 20. Por isso começamos a trabalhar em 
leiteira e viemos para Paracatu, compramos uma casinha e 
abandonamos as terras lá, porque era difícil demais”. 

HISTÓRIAS LIGADAS PELA ÁGUA
HISTORIES LINKED BY WATER
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Again, the earth would be its mainstay. The boy 
went to work on farms to help the brothers with 
the expenses, doing tasks that he had learned as a 
child. And that way life went on for a long time until 
Maria do Amparo Carneiro Silva, a young woman 
from the city with whom he got married at age 31.

But all these are distant memories. Today, at the 
age of 63, Heli looks around and is happy with what 
he has built in life with his hands on the ground. 
The education he failed to have, he assured his 
daughters. “Two wonderful girls. One live here, 
she is a nurse and the other lives in São Paulo. She 
is also graduated but still does not work; it is her 
husband who works in a company”.

Heli, his wife, and daughter live for four years on a 
42-hectare plot in the Nova Lagoa Rica settlement, 
in Paracatu, purchased with retirement funds. 
Maria do Amparo is also in the process of receiving 
something from Social Security since she worked 
a long time with her husband in the field. “She was 
raised in the city, but after we got married and I 
retired, we went to work in the fields. Wow, she 
really likes the ranch live!”

However, with what they earn together is not 
enough to take care of the place and secure food 
on the table, they continue to live on what they 
produce. “All life we like to work in the fields 
because money does not sprout. Here are some 
little pigs, some chickens, some milk cattle. It is 
possible to take about 20 liters, make two small 
pieces of cheese. We try to form the pastures, but 
it does not rain. If you plant, it is all about throw 
money away. “

Showing his farmer’s experience in dealing with 
dry land, Heli plants corn with grass in the middle. 
Because of the size of his lot, he would also have 
plenty of fruit, “but then I would need drip irrigation 
to plant mango, acerola, guava, and orange”. And 
water is what’s missing here. At least for now.

Novamente, a terra seria seu esteio. O garoto passou a tra-
balhar em fazendas para ajudar os irmãos com as despesas, 
fazendo tarefas que aprendera ainda na infância. Desse jeito, 
a vida seguiu por muito tempo, até que surgiu Maria do Am-
paro Carneiro Silva, moça da cidade com quem se casou aos 
31 anos.

No entanto tudo isso são lembranças distantes. Hoje, aos 63 
anos, Heli olha em volta e fica feliz com o que construiu na 
vida, com as mãos na terra. A educação que não conseguiu 
ter, garantiu-a às filhas. “Duas meninas maravilhosas. Uma 
mora aqui, é enfermeira, e a outra mora em São Paulo. É for-
mada também, mas ainda não trabalha, o marido que traba-
lha numa empresa”.

Heli, a esposa e a filha vivem, há quatro anos, em um lote de 
42 hectares, no Assentamento Nova Lagoa Rica, em Para-
catu, comprado com recursos de sua aposentadoria. Maria 
do Amparo também está em vias de receber algo do INSS, 
pois trabalhou muito tempo ao lado do marido no campo. 
“Ela foi criada na cidade, mas depois que nós casamos e eu 
aposentei, fomos mexer em roça. Nossa, aquilo gosta de 
roça!”

Entretanto, como o que ganham juntos não é suficiente para 
cuidar do sítio e garantir comida na mesa, eles continuam 
vivendo do que produzem. “Toda vida a gente gosta de me-
xer na roça, porque dinheiro não dá. Aqui tem uns porquinho, 
umas galinhas, uns gado de leite. Dá pra tirar uns 20 litros, 
fazer dois queijinhos. A gente tenta formar os pastos, mas 
não chove. Se plantar, vamos jogar dinheiro fora.”

Mostrando sua experiência de agricultor ao lidar com terra 
seca, Heli planta milho com capim no meio. Pelo tamanho 
de seu lote, também daria para ter muitas frutas, “mas aí 
precisaria de irrigação de gotejamento para plantar manga, 
acerola, goiaba e laranja”. E água é o que falta por aqui. Ao 
menos, por enquanto.
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When seeing good results with the protection 
of the springs and paths of other batches, Heli 
asked for help to his neighbor Antônio to fence his 
path with barbed wire. “That’s when the Tonhão 
offered wood and flat wire, so we built the fences 
ourselves.”

Their ability caught the attention of the coordinator 
of the Paracatu River Basin Springs and Paths 
Protection Project, which hired them to fence in 
other six other rural properties. An extra buck to 
help with the Silva family’s expenses.

The settlement gathers 111 owners, but not all of 
them have springs or paths on their land. “There 
are plots up there that do not handle.” And in some 
cases, even those who have, resisted participating 
in the project. “There was one who said that he 
was not going to do it because he only has crops 
and he would not have cattle, but then he decided 
that he would do it anyway. We’ve already done 32 
properties.”

Heli cannot understand this resistance, as the lack 
of water makes life harder for everyone in the 
settlement. “It seems that there is a screw missing 
because gaining the material and someone doesn’t 
... There is no justification. Every year that passes, 
the rain is decreasing. The weather is not the same 
these days. Even the sun is hotter.”

In the project since November 2016, Heli already 
notices signs of change around him. “The animals 
are already coming back, little birds, the little 
deer from time to time we see”. More than fences, 
it has been building bridges to a new ecological 
consciousness, urging everyone on the importance 
of protecting water for everything on earth to 
grow back.

“It is said that people is destroying nature, that 
they deplete even into the water. They should think 
like this: the paths are a place that mines water, 
spreads and descends, forming a channel. If you 
leave that part, a reserve will already be there. And 
with the fence, the cattle cannot tread, compact 
and dry the land. Then the soil gets productive 
again.”

Ao ver bons resultados com a proteção das nascentes e 
veredas de outros lotes, Heli pediu ajuda ao vizinho Antônio 
para cercar sua vereda com arame farpado. “Foi quando o 
Tonhão ofereceu madeira e arame liso, então construímos 
nós mesmos as cercas”.

A habilidade dos dois chamou atenção do coordenador do 
Projeto de Proteção das Nascentes e Veredas da Bacia do Rio 
Paracatu, que os contratou para fazer a cerca de outras seis 
propriedades rurais. Um dinheirinho a mais para ajudar nas 
despesas da família Silva.

O assentamento reúne 111 proprietários, mas nem todos têm 
nascentes ou veredas em suas terras. “Tem lotes lá em cima 
que não pega”. E, em alguns casos, mesmo quem tem resiste 
em participar do projeto. “Teve um que disse que não ia fazer, 
porque só tem roça e não ia ter gado, mas depois resolveu 
que ia fazer assim mesmo. Nós já fizemos 32 propriedades”.

Heli não consegue entender essa resistência, pois a falta de 
água torna a vida mais difícil para todos no assentamento. 
“Parece que falta parafuso, porque ganhando o material e 
alguém não faz… Não tem o que justifique. Cada ano que 
passa, a chuva vai diminuindo. O tempo não é o mesmo nos 
dias de hoje. Até o sol é mais quente”. 

No projeto desde novembro de 2016, Heli já nota sinais de 
mudança ao seu redor. “Os bichos já tão voltando, passa-
rinhos, os veadinhos, de vez em quando a gente vê”. Mais 
do que cercas, ele vem construindo pontes para uma nova 
consciência ecológica, insistindo com todos na importância 
de proteger a água para tudo na terra voltar a crescer.

“Dizem que o povo está acabando com a natureza, que des-
mata até dentro da água. Eles tinham que pensar assim: as 
veredas são um lugar que mina água, espalha e desce, for-
mando um canal. Você deixando essa parte já vai ficar uma 
reserva lá. E com a cerca, o gado não tem como pisar, com-
pactar e secar a terra. Aí o solo fica produtivo de novo”.
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OSMAR ALVES 
FERREIRA

A ligação com o meio ambiente e as questões rurais 
estão na origem da história de vida do biólogo mineiro Os-
mar Alves Ferreira. Nascido em Bonfinópolis, distante uns 
80 km de Paracatu, desde os nove anos já botava as mãos 
na roça. O pai era uma espécie de pequeno empreiteiro que 
trabalhava com a criação de cercas e de piquetes para a cria-
ção de gado.

A família mudou até Paracatu, porque a ideia era que os 11 
filhos estudassem. O compromisso era trabalhar de dia e es-
tudar à noite. Na teoria, iria funcionar. Na prática, não. Osmar 
optou, durante muito tempo, por apenas trabalhar. Afinal, a 
bicicleta e as roupas novas estimulavam mais o dinheiro na 
mão que o diploma futuro. 

Em fevereiro de 1990, surgiu a oportunidade de trabalhar em 
um posto de combustível de beira de rodovia. Osmar gostou, 
porque conseguia conversar com as pessoas, o que o aju-
daria a pensar em algum projeto melhor para o futuro. No 

The connection with the environment and 
rural issues is at the origin of the life story of the 
biologist Osmar Alves Ferreira from Minas Gerais. 
Born in Bonfinópolis, some 80 km from Paracatu, 
since the age of nine he had already put his 
hands on the field. The father was a kind of small 
contractor who worked with the creation of fences 
and pickets for raising cattle.

The family moved to Paracatu as the idea was 
to put the 11 children to study. The commitment 
was to work by day and study at night. In theory, 
it would work. It didn’t happen in real life. Osmar 
opted for a long time in just working. After all, the 
bike and new clothes stimulated more money in 
hand than the future diploma.

In February 1990 came the opportunity to work at 
a roadside fuel station. Osmar liked it because he 
could talk to people, which would help him think of 
some better project for the future. In the station, 
he jumped from function to function. Clerk, waiter, 
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posto, foi pulando de função em função. Balconista, garçom, 
frentista. Isso tudo até os 16 anos, quando decidiu voltar a 
estudar. Trabalhava de manhã e estudava à noite. Foi quando 
surgiu a oportunidade de trabalhar na Kinross, antiga RPM. 
Osmar começou a trabalhar na área de meio ambiente, auxi-
liando nos trabalhos de campo. 

Quando terminou o 2º grau, Osmar continuou trabalhando 
na empresa, na montagem de experimentos de recuperação 
de áreas degradadas e também com a coleta de amostra-
gem de poeira, coleta de amostras para o monitoramento 
da qualidade da água.

A ideia de estudar em uma faculdade surgiu com a criação de 
um curso local em Ciências Biológicas. O raciocínio de Osmar 
era simples. Como era da roça, conhecia bichos e plantas e 
sabia mexer com eles, ou seja, o curso era talhado para ele. 
Começou a cursar Biologia em 2001 e formou-se em 2004. 
Próximo de se formar, foi convidado a trabalhar na área de 
pesquisa, com levantamento ambiental.

O passo lógico era se integrar ao Projeto de Proteção das 
Nascentes e Veredas da Bacia do Rio Paracatu. Foi o que 
Osmar fez. Em 2009, ele já trabalhava em outros proje-
tos socioambientais, como a revitalização do Córrego Rico, 
que passa pela mina, pela cidade e segue em direção ao Rio 
Paracatu.

Osmar começou a trabalhar com o plantio de mudas, com 
a recuperação do Córrego Rico, dentro da área urbana. 
Quando esse projeto encerrou, foi atuar na recuperação da 
nascente do Córrego Espalha, localizada ao montante da ci-
dade, que se junta com o Córrego Rico e segue direto para o 
Rio Paracatu. Em seguida, veio o projeto de construção de 
barraginhas, até surgir o Projeto de Proteção das Nascentes 
e Veredas da Bacia do Rio Paracatu. Osmar está envolvido 
nele desde 2010. 

Inicialmente, é preciso fazer um levantamento das proprie-
dades em que existiam as nascentes de maior interesse para 
o desenvolvimento do projeto, no caso, as nascentes de Pa-
racatu. Uma das grandes dificuldades para o trabalho da 

attendant. All this until he was 16 when he decided 
to go back to school. He worked in the morning and 
studied at night. That was when the opportunity 
came to work at Kinross, the former RPM. Osmar 
began to work in the area of environment, helping 
in the field work.

When he finished high school, Osmar continued 
to work in the company, set up experiments to 
recover degraded areas and also collect dust 
samples, for monitoring water quality.

The idea of studying in a college came about with 
the creation of a local course in Biological Sciences. 
Osmar’s reasoning was simple. As he is from the 
countryside he knew and could handle animals and 
plants. That is, it was a course tailored for him. 
He began studying Biology in 2001 and graduated 
in 2004. He graduated from the University of 
São Paulo and was invited to work in the field of 
research with an environmental survey.

The logical step was to join the Paracatu River 
Basin Springs and Paths Protection Project. That’s 
what Osmar did. In 2009, he was already working 
on other socio-environmental projects such as the 
revitalization of Rico stream, which passes through 
the mine, through the city and continues towards 
the Paracatu River.

Osmar began to work with the planting of 
seedlings, in the restoration of the Rico Stream, 
within the urban area. When this project ended 
Osmar was to act in the recovery of the source 
of the Espalha stream, spring to the amount 
of the city that joins with the Rico stream and 
goes straight for the Paracatu river. Then came 
the construction project of little dams, until the 
Paracatu River Basin Springs and Paths Protection 
Project came up. Osmar has been involved in it 
since 2010.

Initially, it is necessary to survey the properties 
where there were the sources of primary interest 
for the development of the project, in this case, the 
Paracatu springs. One of the great difficulties for 
the work of the team where Osmar works was the 
access to the owners of the springs. “The first job 
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equipe de Osmar era o acesso aos proprietários das nascen-
tes. “O primeiro trabalho seria ir à propriedade e conversar 
diretamente com o produtor”, lembra. No começo, a equipe 
identificou 15 propriedades que tinham potencial, localizadas 
na região das cachoeiras. 

Mas, até a água brotar, houve muita resistência. “Isso porque 
as beiras de veredas são os locais mais úmidos e mais fér-
teis. Então o pessoal aproveitava esse local para plantar ou 
para colocar o gado no período de seca. Nosso argumento 
era o de que, se protegermos as nascentes, ia se ter mais 
água e se tem mais água você vai conseguir captar, e cap-
tando, você tira água para irrigar a horta onde estiver e pode 
também tirar a água e alimentar o gado fora das nascentes 
e das veredas”, defende Osmar, numa lógica difícil de ser 
questionada. 

É inegável que foram os pequenos produtores os principais 
responsáveis pela disseminação das ideias do projeto. “O 
pequeno produtor empolga-se, porque uma gota a mais de 
água vai trazer um grande resultado para ele”, afirma.

O efeito positivo dos primeiros resultados fez com que cres-
cesse tanto a procura como o interesse pelos projetos. Atu-
almente, mais de 50% dos produtores, seja grande, seja 
pequeno, procuram espontaneamente a equipe para a im-
plantação dos cercamentos. 

“Nossa estratégia é a sensibilização dos produtores, porque, 
se sensibilizarmos alguns, eles se tornam multiplicadores. 
Depois, o cercamento das nascentes em si, porque você já 
tem um resultado direto na melhoria da qualidade da água, 
evitando sedimentos e, posteriormente, com o tempo, o au-
mento da quantidade da água”,  conclui Osmar. 

would be to go to the property and talk directly to 
the producer”, recalls. At the beginning, the team 
identified 15 properties that had potential, located 
in the region of the waterfalls. 

There was a lot of resistance until the water 
sprouted. “That’s because the paths borders are 
the wettest and most fertile places. Thus, people 
took advantage of this location to plant or to put 
the cattle in the period of drought. Our argument 
was that if we protect the springs and if we have 
more water and if you have more water you will 
be able to capture and by capturing you take water 
to irrigate the garden where you are and can also 
draw the water and feed the cattle outside the 
springs and paths”, argues Osmar, in a logic hard to 
be questioned.

And it is undeniable that small producers were 
primarily responsible for disseminating the ideas of 
the project. “The small producer is excited because 
an extra drop of water will bring a great result for 
him”, he says.

The positive effect of the first results made both 
the demand and interest for the projects grow. 
Currently, more than 50% of the producers, 
whether large or small, spontaneously seek out 
the team to implement the fencing.

“Our strategy is to raise the awareness of 
producers, because if we sensitize them, they 
become multipliers and then the springs fencing 
themselves, because you already have a direct 
result in improving water quality, avoiding sediment 
and later with time the increase in the amount of 
water”, concludes Osmar.
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AMÉRICO DA 
SILVA COUTO

Américo da Silva Couto tem 64 anos e é filho de Unaí, 
município do noroeste de Minas Gerais. Aprendeu a mexer 
com a roça ainda menino, ajudando o pai na fazenda Qui-
lombo, onde nasceu. A madrugada já ia alta quando levan-
tava para fazer rapadura e farinha de mandioca no engenho 
rodado a boi. “Eram umas três famílias que tinham engenho 
e lavoura de milho. Nesse tempo, o pessoal plantava feijão, a 
terra era muito boa. Mexia com gado também“.

Na fazenda, aprendeu a ler e a escrever, mas foi só até a 4ª 
série, porque o pai não tinha como levar nenhum dos 12 filhos 
até a cidade para estudar. E assim seu caminho foi traçado 
para a roça. Entretanto, se havia muito trabalho, também 
havia tempo para folguedos. As famílias reuniam-se para 
saudar São João, Santo Antônio e Nossa Senhora de Apare-
cida, festas tradicionais que até hoje envolvem reza, dança e 
mesa farta no meio rural. “Mata porco, frango, é bastante 
comida! Feijão, mandioca, macaxeira, biscoito, cachaça e vi-
nho. Aqui, até hoje é assim, nas festas do Divino para São Be-
nedito e Nossa Senhora da Abadia, que tem minha devoção.”

Américo da Silva Couto is 64 years old 
and is the was born in Unaí, a municipality in the 
northwest of Minas Gerais. He learned to handle 
the ranch as a boy, helping his father at a Quilombo 
farm, where he was born. The dawn was already 
high when he got up to make rapadura and manioc 
flour in the mill turned by ox power. “There were 
some three families that had plantation and corn 
crop, in that time people planted beans, the land 
was excellent. He handled the cattle also.”

On the farm, he learned to read and write. But 
he didn’t go further than the 4th.  Grade, because 
the father could not bring any of the 12 children 
to the city to study. And so, his path was drawn 
to the ranch. But if there was a lot of work, there 
was also time for fun. The families gathered 
to greet St. John, St. Anthony and Our Lady of 
Aparecida. Traditional festivities that until today 
involve praying, dancing and full table in the rural 
environment. “Kill pork, chicken; it’s plenty of food! 
Beans, cassava, macaxeira, biscuit, cachaça, and 
wine. Here it is like this until today, at the feasts 
of the Divine for Saint Benedict and Our Lady of 
Abadia, who has my devotion.”
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O tempo da infância passou, Américo se encantou por Vilma 
de Souza Ferreira da Silva, hoje com 53 anos, com quem se 
casou e foi morar em Brasília. Em 1988, tiveram o único filho 
e, após alguns anos na capital federal, surgiu o convite para 
‘tocar a vida’ em um assentamento de Paracatu. “Meu irmão 
trabalhava na Caritas, era técnico agrícola e ajudava nas ter-
ras aqui. O antigo dono do lote desistiu da parcela e ele avi-
sou, aí nós compramos o direito do rapaz. Graças a Deus, 
meu irmão me livrou de estar trabalhando para os outros e 
estou aqui, até hoje”.

E lá se vão 18 anos no assentamento, onde Américo faz seu 
sustento criando galinhas, porcos, algum gado que lhe rende 
um pouco de leite, plantando banana, milho e uns poucos pés 
de eucalipto, que vende para um conhecido de Unaí fazer ra-
ção. Mas o chão podia lhe dar mais, como feijão, macaxeira, 
mandioca e mamão, cultivos que já foram comuns por aqui. 
“Bem que nós plantou, mas não tem chuva”.

O período de estiagem tem se prolongado na região, tor-
nando mais difícil a vida de quem tira o sustento da terra. As 
nascentes do terreno estão secas há muito tempo, cenário 
que se repete em vários lotes mais acima ou mais abaixo. 
Por isso o assentamento tem caixa d’água alimentada pelo 
Rio São Pedro, além de dois poços artesianos que são usa-
dos quando a água do Rio está suja. Américo acha o São 
Pedro bonito, mas diz que agora há pouca água, “Por falta 
de chuva e muita gente que desmata as beiras de vereda. 
Também tem muito pivô que puxa água e isso vai diminuindo 
o rio”.

Para melhorar um pouco mais os ganhos, ele ajuda a mu-
lher na feira urbana de Paracatu, aos sábados, quando vende 
parte do que produz no lote. Vilma também ajuda vendendo 
biscoitos e remédios durante a semana.

The time of childhood passed, and Américo came 
to be enchanted by Vilma de Souza Ferreira da 
Silva, today at the age of 53, with whom he got 
married and moved to Brasília. In 1988, they 
had their only son and, after a few years in the 
Federal Capital, the invitation to move life on in a 
settlement of Paracatu appeared. “My brother 
worked for Caritas, was an agricultural technician 
and helped the lands here. The former owner of 
the land gave up the plot, and he warned us, then 
we bought the man’s rights. Thank God, my brother 
freed me from working for others, and I am here 
until today. “

And there are 18 years in the settlement, where 
Américo makes his livelihood by raising chickens, 
pigs, some cattle that earn him some milk, planting 
bananas, corn and a few feet of eucalyptus that 
sells to an acquaintance from Unaí to make ration. 
But the ground could give him more, like beans, 
macaxeira, cassava and papaya, crops that were 
already common here. “it is true we planted, but 
there is no rain.”

The period of drought has been prolonged in the 
region, making life more difficult for those who 
take the sustenance of the land. The springs of the 
terrain are dry for a long time, a scenario that is 
repeated in several lots above or far below. For this 
reason, the settlement has a water tank fed by the 
São Pedro River, in addition to two artesian wells 
that are used when the river water is dirty. Américo 
finds São Pedro river beautiful but says there is 
little water now. “For lack of rain and many people 
who clear the borders of the path. It also has a lot 
of pivots that pulls water, and this is reducing the 
river. “

To improve his earnings a little more, he helps 
his wife at the Paracatu urban street market on 
Saturdays, where he sells part of his production. 
Vilma also helps by selling cookies and medicine 
during the week.
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Foi justamente em um desses dias de feira que sentou prosa 
com Tonhão e soube do Projeto de Proteção das Nascentes e 
Veredas da Bacia do Rio Paracatu. Gostou do que ouviu e, em 
agosto de 2016, tornou-se um dos participantes, por saber 
que tudo pode mudar quando a água voltar a brotar. “Junta 
peixe, bicho do mato e muita gente leva água para dentro de 
casa, também para as cocheiras de gado”. 

Cerca de um ano depois, as chuvas continuam raras, o solo 
ainda está seco, mas Américo segue firme em sua confiança 
no projeto. “Não está melhor porque não choveu e não jun-
tou água na vereda, mas estamos esperando. Vai valer para 
conservar na hora que a vereda encher”. O pequeno produ-
tor faz coro sobre os benefícios do projeto e arrisca até dizer 
o que é uma vereda. “Eu não tenho muito conhecimento para 
dar, mas é aquela que junta água, tem os Buritis que serve de 
alimento para alguns bichos que mora nela”. 

Américo também já sabe que a recuperação de suas nascen-
tes vai ajudar a aumentar a vazão do São Pedro e orgulha-se 
ao dizer que há mais 15 propriedades acima da sua que es-
tão fazendo o mesmo esforço. “O Tonhão passou uns vídeos 
aqui pra nós e mostrou umas veredas que estavam secas 
iguais às nossas, e hoje eles têm muita água, têm irrigação, 
planta muita coisa. Nós estamos com muita fé de que, com 
esse projeto, venha chover e aconteça com nós o mesmo 
que tá acontecendo lá”.

It was on one of those street market days that he 
had a little chat with Tonhão and learned about the 
Paracatu River Basin Springs and Paths Protection 
Project. He liked what he heard, and in August 2016 
he became one of the participants, knowing that 
everything can change when the water comes 
back up. “It has fish, bush animals and a lot of 
people carry water inside the house, also for cattle 
ranches.”

About a year later, the rains remain rare, the soil 
is still dry, but Americo remains steadfast in his 
confidence in the project. “It’s not better because it 
did not rain and did not add water to the path, but 
we’re waiting. It will be worth to keep when the 
path fills “. The small producer chorus about the 
benefits of the project and risks even saying what 
a sidewalk is. “I do not have much knowledge to 
give but it is the one that brings water, there are the 
Buritis that serves as food for some animals that 
lives in it”.

Américo also knows that the recovery of its 
springs will help increase the flow of the São Pedro 
river. And he is proud to say that there are 15 more 
properties above yours that are doing the same. 
“Tonhão showed some videos here for us and 
showed some paths that were dry like ours, and 
today they have a lot of water, they have irrigation, 
they plant a lot. We are very confident that with 
this project it will rain and happen to us the same as 
what is going on there.”
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GABRIEL VARGAS 
MENDONÇA

O engenheiro florestal Gabriel Mendonça é capaz 
de, num mesmo argumento, unir Guimarães Rosa, um dos 
maiores escritores brasileiros e imortalizador das veredas 
no sertão, a conceitos que poderiam ser encontrados em re-
vistas científicas sobre o tema ambiental. Algo que faz com 
indisfarçável prazer. 

Na Kinross desde 2014, Mendonça tem título de mestre em 
manejo de produção florestal e um dia se viu compelido a 
tomar uma decisão entre continuar a vida acadêmica, adicio-
nando um doutorado ao currículo, ou ir atrás de vivências 
práticas no mercado. Optou pelo segundo caminho. “Percebi 
que seria uma experiência importante para minha carreira. 
O doutoramento, posso fazer adiante”, afirma de maneira 
pragmática.

Na busca por unir o melhor dos dois mundos, ele defende 
que as práticas da empresa em prol da sustentabilidade 
também devem manter algum foco acadêmico. Afinal, ao 

Forester engineer Gabriel Mendonça is 
able, in the same argument, to unite Guimarães 
Rosa, one of the greatest Brazilian writers and 
immortalizer of the paths in the sertão, to concepts 
that could be found in scientific journals on the 
environmental theme. Something that does with 
undisguised pleasure.

At Kinross since 2014, Mendonça has a master’s 
degree in forest management and one day he 
was compelled to decide between continuing his 
academic life, adding a doctorate to the curriculum, 
or going after practical experiences in the market. 
He chose the second option. “I realized that it would 
be an outstanding experience for my career. The 
doctorate I can do later”, he states pragmatically.

In his quest to unite the best of both worlds, 
he argues that the company’s practices for 
sustainability must also maintain some academic 
focus. After all, by disseminating it through 
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serem disseminadas por meio de publicações científicas ou 
premiações especializadas, as experiências bem-sucedidas 
da Kinross podem servir de exemplo para outras organiza-
ções e comunidades.

“Nós temos um projeto de recuperação de áreas degradadas 
que nos rendeu um artigo publicado e uma apresentação no 
Congresso Internacional de Fechamento de Mina, realizado 
no Chile, em 2016. Com uma das técnicas que usamos nesse 
projeto, que faz a ampliação para recuperação de áreas de-
gradadas, ganhamos o prêmio Benchmarking Brasil”.

E a Kinross tem apostado nesse caminho, por entender que 
os benefícios de unir embasamento científico com experiên-
cias práticas têm rendido bons frutos para todos. O Projeto 
de Proteção das Nascentes e Veredas da Bacia do Rio Para-
catu é outro exemplo, pois já foi reconhecido e premiado pe-
las revistas In the Mine e Ecológico. “Este ano, vamos tentar 
participar do Benchmarking, com o projeto de viveiros na co-
munidade Santa Rita”, adianta Mendonça.

Como resultado, a empresa vem se tornando referência em 
práticas de sustentabilidade, recebendo convites e também 
visitas de outras indústrias. “Por exemplo, já recebemos a 
equipe de uma mineradora americana, que veio fazer revista 
técnica sobre o projeto de nascentes. São praticas sustentá-
veis que servem como modelos para outras instituições, e 
isso é muito bom para todo mundo”. 

Mas para continuar a evoluir na área de sustentabilidade, a 
Kinross precisa investir na conscientização dos proprietários 
rurais. “Porque, muitas vezes, eles querem produzir sem a 
preocupação com a parte ambiental, sem o compromisso 
com uma atividade sustentável. No entanto é preciso garan-
tir a mesma disponibilidade de recursos naturais para as pró-
ximas gerações”.

Ele ressalta que o objetivo do Projeto de Proteção das Nas-
centes e Veredas da Bacia do Rio Paracatu é proteger as fon-
tes primárias, as nascentes na cabeceira que dão origem à 

scientific publications or specialized awards, 
Kinross’s successful experiences can serve as an 
example to other organizations and communities.

“We have a project for the recovery of degraded 
areas that gave us an article published and a 
presentation at the International Congress on Mine 
Closure, held in Chile in 2016. And with one of the 
techniques we use in this project, which enlarges to 
recover from Degraded areas, we won the Brazil 
Benchmarking Award”.

And Kinross has been betting on this way, because 
it understands that the benefits of uniting scientific 
foundation with practical experiences have given 
good results for everyone. The Paracatu River 
Basin Springs and Paths Protection Project is 
another example, as it has already been recognized 
and awarded by magazines In the Mine and 
Ecological. “This year, we will try to participate in 
Benchmarking with the nursery project in the Santa 
Rita community”, says Mendonça.

As a result, the company has become a reference 
in sustainability practices, receiving invitations and 
also visits from other industries. “For example, 
we have already received the team from an 
American mining company, who came to do a 
technical review on the design of springs. They 
are sustainable practices that serve as models 
for other institutions, and this is very good for 
everyone”.

But to continue to evolve in the sustainability area, 
Kinross needs to invest in the awareness of rural 
landowners. “Because they often want to produce 
without concern for the environment, without a 
commitment to a sustainable activity. However, 
we must ensure the same availability of natural 
resources for the next generations.“

He points out that the purpose of the Paracatu 
River Basin Springs and Paths Protection Project 
is to protect the primary sources, the headwaters 
that give rise to water, located in the recharge area, 
where rainfall is more constant and also supplies 
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água, situadas na área de recarga, onde a chuva é mais cons-
tante e também abastece o lençol freático. “Se tivermos 
essas áreas protegidas, principalmente evitando o pisoteio 
de gado, a entrada de fogo e o corte de vegetação, vamos 
conseguir proteger a área de nascente, que é o que mais 
importa”. 

Mendonça é um dos que defendem, por exemplo, a realiza-
ção de um estudo aprofundado sobre a tradicionalidade das 
veredas. Nesse aspecto, enfatiza a riqueza cultural associada 
a essas típicas formações vegetais do Cerrado, caracteriza-
das pelos Buritis. “Desde os bandeirantes, os tropeiros, sem-
pre se utilizou veredas como caminhos, porque o Cerrado é 
fechado, difícil de andar, e as veredas são campos limpos, 
com Buritis, então tem água, facilita o percurso e está asso-
ciada a um corredor ecológico, uma vegetação à margem de 
rios e de cursos d’água, que serve de ligação para diferentes 
bacias e regiões do Brasil”.

Em Paracatu, ainda é possível ir à feira e comprar um doce 
de Buriti ou uma rede feita da palha seca da palmeira. Mas 
a tradição é ameaçada pelas mudanças na paisagem. “Para 
recuperar e desacelerar a degradação ambiental, a vereda 
cumpre papel fundamental. Por isso a Kinross protege não 
só as nascentes, mas também as veredas que alimentam 
a Bacia do Rio Paracatu, que é o maior afluente do Rio São 
Francisco”. Certamente, um trabalho de grande valor que 
deixaria Guimarães Rosa orgulhoso.

the water table. “If we have these protected areas, 
especially by avoiding the trampling of livestock, 
the entrance of fire and the cutting of vegetation, 
we will be able to protect the spring area, which is 
what matters most.”

Mendonça is one of those who defends, for 
example, the performance of an in-depth study 
on the traditionalism of the paths. In this aspect, it 
emphasizes the cultural richness associated with 
these typical vegetation formations of the Cerrado, 
characterized by Buritis. “From the bandeirantes, 
the troopers, we have always used paths as paths, 
because the Cerrado is closed, difficult to walk 
and the paths are clean fields of Buritis, then it has 
water, facilitates the route and is associated with 
an ecological corridor, to the margin of rivers and 
of water courses, that serves as connection for 
different basins and regions of Brazil”.

In Paracatu, it is still possible to go to the street 
market and buy a sweet made from Buriti or a 
hammock made from the dry straw of the palm 
tree. But tradition is threatened by changes 
in the landscape. “To recover and decelerate 
environmental degradation, the path plays a key 
role. That is why Kinross protects not only the 
springs but also the paths that feed the Paracatu 
river basin, which is the largest tributary of the São 
Francisco river”. Certainly, a work of great value 
that would make Guimarães Rosa proud.
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GERALDO FIDÉLIS 
DA SILVA

A história de Geraldo Fidélis é típica de tantos brasi-
leiros anônimos que se aventuram em busca de melhores 
condições de vida. Aos seis anos de idade, deixou para trás 
a vizinhança da represa de Três Marias, em Morada Nova de 
Minas, para ir viver em João Pinheiro, município 200 quilôme-
tros a noroeste. A família toda viajou de carona na boleia de 
um caminhão que levava cimento para Brasília.

Os pais buscavam terras para trabalhar, percurso que ainda 
os levaria a Brasilândia e Unaí, antes de pousarem definiti-
vamente em Paracatu. “Naquele tempo era ruim, não tinha 
escola pra nós em João Pinheiro, e meu pai queria que a gente 
estudasse. Foi por isso também que viemos pra cá”, lembra.

Eram 13 irmãos que precisavam dividir o pouco que havia, a 
ponto de um chegar da escola e ter que emprestar a roupa 
para o outro vestir. A dura realidade encurtou a infância de 
Geraldo, que precisou emprestar o braço franzino para a 
roça. “Comecei a trabalhar com uns oito, nove anos. Minha 
escola era cedo, eu voltava pra casa 11 horas, almoçava e ia 
pra roça”. 

The story of Geraldo Fidélis is typical of so 
many anonymous Brazilians who venture in search 
of better living conditions. At the age of six, he left 
behind the neighborhood of the Três Marias dam, 
in Morada Nova de Minas, to live in João Pinheiro, 
municipality 200 kilometers northwest. The whole 
family traveled by hitchhiking in a truck carrying 
cement to Brasília.

The parents were looking for land to work, a route 
that would still take them to Brasilândia and Unaí, 
before finally landing in Paracatu. “At that time, 
it was bad, there was no school for us in João 
Pinheiro, and my father wanted us to study. That’s 
also why we came here”, he recalls.

There were 13 brothers who needed to share 
whatever little there was, to the point of one 
arriving from school and having to borrow clothes 
for the other to wear. The hard reality shortened 
Geraldo’s childhood, which had to lend his slender 
arm to the fields. “I started working at about eight, 
nine. My school was early, I would go home at 
eleven o’clock, have lunch and go to the ranch”.

HISTÓRIAS LIGADAS PELA ÁGUA
HISTORIES LINKED BY WATER



  197196  KINROSS – PARACATU

Não demorou para que a escola também deixasse de ser 
uma possibilidade. “Tinha que comprar lápis, borracha, ca-
derno, e eu não tinha nem sapato, ia descalço mesmo. Na 
escola, também não tinha merenda, aí já viu”. Com tantas di-
ficuldades, Geraldo precisou deixar de lado os estudos. 

A família continuou trabalhando na roça até conseguir com-
prar uma terra, a primeira que os pais de Geraldo tiveram 
para chamar de sua. E assim, com a força e o suor de cada 
um, a vida foi, aos poucos, melhorando para todos. “Depois, 
fui para Paracatu trabalhar em carvoeira, fazer carga de car-
vão e carregar os caminhões. Comprei o lote e trabalhava, ia 
guardando, fiz casa, peguei a casa e troquei na terra que eu 
tinha lá, meus irmãos também fizeram isso. Não temos di-
nheiro, mas todo mundo hoje tem casa e um carrinho velho”, 
orgulha-se.

Geraldo casou com Zilda Dias da Silva, que lhe deu três fi-
lhos. Com as terras que tinha, sustentou sua família por mui-
tos anos, até que os filhos casaram e resolveu vender tudo 
para comprar quatro casas na cidade de Paracatu. Uma para 
cada um dos filhos; e outra, para ele e a mulher.

Há mais ou menos três anos, usou o que sobrou para com-
prar um lote no Projeto de Assentamento Lagoa Rica. 
“Quando chegamos aqui, não tinha nada. Quem construiu 
essa casa fui eu e ela”, conta. Ao que Zilda completa: “Ele, de 
pedreiro; e eu, de servente”.

Na propriedade, eles criam galinha e plantam milho, melan-
cia, banana, jiló, quiabo, abóbora e mandioca. E há uma ve-
reda de onde brota água boa. “Nossa vereda tem muita água, 
mas precisamos cuidar dela”, ressalta Geraldo. A intenção é 
cercar a vereda, porque o casal já entendeu que se não pro-
teger, o gado entra no córrego, pisa e endurece o terreno, 
acabando com a água. 

It didn’t take time before school was no longer 
a possibility. “I had to buy a pencil, rubber, a 
notebook, and I did not even have shoes, I used to 
go barefoot. I did not even have lunch at school, 
you can imagine”. With so many difficulties, Geraldo 
had to put aside his studies.

The family continued working in the field until they 
could buy land. The first one, Geraldo’s parents, 
had to call their own. And so, with each one’s 
strength and sweat, life gradually improved for 
everyone. “Then I went to Paracatu to work in the 
coal, to load charcoal and to charge the trucks. I 
bought the land and worked, saved the money, built 
the house, took the house in exchange for a land I 
had there, my brothers did that too. We do not have 
money, but today, everyone has a house and an old 
car”, he says proudly.

Geraldo married Zilda Dias da Silva, who gave him 
three children. With the lands he had, he supported 
his family for many years, until his sons got 
married and he decided to sell everything to buy 
four houses in the city of Paracatu. One for each of 
the children and another for him and his wife.

About three years ago, he used what was left to 
buy a land in the Lagoa Rica Settlement Project. 
“When we got here, there was nothing. Who built 
this house was She and I”, he says. To which Zilda 
completes: “He as bricklayer and me as a servant”. 

On the property, they raise chicken and plant 
corn, watermelon, banana, jiló, okra, squash, and 
cassava. And there is a path from which good 
water springs. “Our path has plenty of water, 
but we need to take care of it”, says Geraldo. The 
intention is to fence the path, because the couple 
has already understood that if they do not protect, 
the cattle enter the stream, treads and hardens the 
terrain, ending with the water. 
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“A minha terra é abençoada, tem muita água, mas eu sei que 
tem que proteger ou acaba. Aqui em casa não seca, porque 
é beira de rio, é baixo, então a água vem lá de cima. Mas nem 
todo lugar é assim”, pondera.

O casal entrou de cabeça no Projeto de Proteção das Nas-
centes e Veredas da Bacia do Rio Paracatu. “Ainda mais agora 
que a Kinross está dando força, ajudando a calcular gastos, a 
construir cerca. Tem muitos que não ajudam na construção, 
porque não podem, são mais pobres que a gente. Mas tem 
aqueles que são pobres de cabeça e espírito também”. 

Na memória de Geraldo, há a lembrança de veredas que dei-
xaram de existir. “Menos de 20 anos atrás, era até difícil de 
passar por causa do tanto de água que tinha, mas foi desma-
tando perto e tudo foi acabando”.

Apesar de tudo, ele diz que há mais consciência por parte de 
quem mora na região. Sente isso nas reuniões, nas rezas, nas 
jantas comunitárias, quando homens e mulheres cantam, 
comem, jogam baralho e reclamam da chuva que não vem. 
E garante cheio de convicção: “Não precisa mais convencer. 
Nas conversas, eu nunca vi alguém que fosse do contra”.

“My land is blessed, there is plenty of water, but I 
know I have to protect, or it ends. Here at home it 
does not dry because it is river bank, it is low, so the 
water comes from above. But not every place is 
like this”, he ponders.

The couple dive in the Paracatu River Basin Springs 
and Paths Protection Project. “Even more now 
that Kinross is giving strength, helping to calculate 
expenses, to build the fence. There are many who 
do not assist in the construction because they 
cannot, they are poorer than than us. But there are 
those who are poor in both mind and spirit”.

In Geraldo’s memory, there is the one of paths that 
no longer exist. “Less than 20 years ago it was 
even difficult to get through because of the amount 
of water it had, but it was clearing nearby, and 
everything was over.” 

After all, he says there is more awareness on 
the part of those who live in the area. Feel this 
in meetings, in prayers, in communal diners, 
when men and women sing, eat, play cards and 
complain about the rain that does not come. And he 
guarantees, full of conviction: “No more convincing 
is needed. In the conversations, I have never seen 
anyone who is against”.
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MARCOS DO AMARAL 
MORAIS

Marcos Morais é mineiro de Itajubá, cidade em que vi-
veu até completar a faculdade de Engenharia Ambiental, em 
2005. Da cidade natal, partiu, a trabalho, para Curitiba; e de-
pois, para Cuiabá. Em 2009, chegou a Kinross, para a qual foi 
contratado como engenheiro de meio ambiente Jr.

Em quase oito anos de empresa, Marcos cresceu muito, pro-
fissional e hierarquicamente na própria estrutura da Kinross. 
Passou por vários projetos na área de meio ambiente, e essa 
experiência alçou-o à liderança dessa gerência, coordenando 
diretamente 20 profissionais que atuam em cinco áreas di-
ferentes, que vão do desenvolvimento de programas socio-
ambientais ao gerenciamento de resíduos das operações em 
Paracatu.

Marcos também coordena ações ambientais desenvolvidas 
com diversos parceiros, como organizações não governa-
mentais, institutos de pesquisas, escolas e comunidades. Ele 
destaca o trabalho que vem sendo realizado pela Associação 

Marcos Morais is from the State of 
Minas Gerais, Itajubá, a city where he lived until 
completing his environmental engineering degree in 
2005. From his native city, he left for Curitiba and 
then to Cuiabá. In 2009 he arrived in Kinross, where 
he was hired as a Junior Environment Engineer.

In almost eight years in the company, Marcos has 
grown a lot, as a professional and in Kinross’s own 
structure. He went through several projects in the 
area of environment, and this experience raised 
him to the leadership of this Department, directly 
coordinating 20 professionals who work in five 
different areas, ranging from the development 
of socio-environmental programs to operational 
waste management in Paracatu.

Marcos also coordinates environmental actions 
developed with various partners, such as non-
governmental organizations, research institutes, 
schools, and communities. He highlights the work 
being done by the Association of Environmental 
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Mineira de Defesa Ambiental (AMDA) para a criação do Cen-
tro de Reabilitação de Animais (CRAS), além dos programas 
de educação ambiental nas escolas da região.

Hoje, sua gerência também é responsável pela equipe do 
Projeto de Proteção das Nascentes e Veredas da Bacia do Rio 
Paracatu. Para ele, o trabalho realizado traduz, com grande 
precisão, um dos cinco valores que orientam a conduta em-
presarial da Kinross: cidadania corporativa exemplar. “O 
projeto cresceu de tal forma que agora faz parte de um dos 
nossos pilares. Isso é importante, porque mostra que a em-
presa atua de acordo com os seus valores, uma vez que não 
adianta ter valores e não aplicá-los nas operações”.

Marcos acredita que, ao ajudarem a recuperar as nascentes 
que abastecem as bacias hidrográficas no município, Kinross, 
IEF e Mover estão deixando um legado valioso, que traz me-
lhoria de vida às pessoas no presente e contribuirá ainda 
mais para o futuro de Paracatu.

No entanto faz questão de frisar que isso só está sendo pos-
sível por causa da educação ambiental integrada. “São ações 
que trazem benefício a algumas comunidades rurais e, con-
sequentemente, propiciam a conscientização de outros pú-
blicos, como a população da zona urbana da cidade. Afinal, 
são projetos que estão dando certo e podem ser ampliados”.

Aos 34 anos, com uma rica trajetória profissional que ainda 
está em sua primeira década, Marcos já amadureceu a cer-
teza de que essa forte interação entre empresa e comuni-
dade é o instrumento mais poderoso para a formação de 
uma nova consciência socioambiental.

Defense (AMDA) for the creation of the Center 
for Animal Rehabilitation (CRAS), in addition to 
environmental education programs in schools in 
the region.

Today, the department he manages is also 
responsible for the team of the Paracatu River 
Basin Springs and Paths Protection Project. For 
him, the work done translates with high precision 
one of the five values that guide Kinross’s 
corporate conduct: exemplary corporate 
citizenship. “The project has grown so much that it 
is now one of our pillars. This is important because 
it shows that the company acts according to its 
values since it is no use having values and not apply 
them in operations.”

Marcos believes that by helping to recover 
the springs that supply the river basins in the 
municipality, Kinross, IEF and Mover are leaving a 
valuable legacy that brings improved life to people 
in the present and will further contribute to the 
future of Paracatu.

But he insists that this is only possible because 
of integrated environmental education. “These 
are actions that bring benefits to some rural 
communities and, consequently, promote the 
awareness of other public, such as the population 
of the urban area of the municipality. After all, 
those are projects that are working well and can be 
expanded.”

At age of 34, with a prosperous professional career 
that is still in its first decade, Marcos has matured 
the certainty that this strong interaction between 
company and community is the most powerful 
instrument for the consolidation of a new socio-
environmental consciousness. 
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ALEXANDRE AUGUSTO 
SOARES MATOS

Para Alexandre Matos, a sustentabilidade dos projetos da 
Kinross que envolvem a comunidade de Paracatu vem do fato de 
não serem ações isoladas. Como engenheiro responsável pelo 
processamento de rejeitos e gestão de água na empresa, sua vi-
são é de que tudo precisa estar integrado. 

“O trabalho de conservação de solo também é um trabalho de 
conservação de água na bacia. Eu não gosto, por exemplo, de ver 
o Projeto de Proteção das Nascentes e Veredas da Bacia do Rio 
Paracatu isoladamente. Prefiro ver as ações da empresa como 
um todo. Temos o Parque Estadual de Paracatu, que foi uma ação 
da Kinross com o Estado de Minas Gerais; tem as áreas de re-
serva legal da empresa, que são baseadas em compensações e 
licenciamento, mas que protegem a bacia; tem os cercamentos 
de nascentes e o Projeto de Educação Ambiental. Quando você 
monta esse mosaico, entende que está ajudando de várias ma-
neiras, seja com projetos voluntários, seja com projetos que vêm 
de condicionantes”, explica.

For Alexandre Matos, the sustainability 
of the Kinross projects involving the Paracatu 
community comes from the fact that they are not 
isolated actions. As an engineer responsible for 
tailings processing and water management in the 
company, his vision is that everything needs to be 
integrated.

“The soil conservation work is also a water 
conservation work in the basin. I don’t like, for 
example, to see the Paracatu River Basin Springs 
and Paths Protection Project singly. I prefer to see 
the actions of the company as a whole. We have 
the State Park of Paracatu, which was a Kinross 
action with the State; Has the legal reserve areas 
of the company, which are based on compensation 
and licensing, but also protect the basin; Has the 
springs fencing and the Environmental Education 
project. When you assemble this mosaic, you 
understand that you are helping in many ways, 
either with voluntary projects or with projects that 
come from constraints”, he explains.

HISTÓRIAS LIGADAS PELA ÁGUA
HISTORIES LINKED BY WATER



  207206  KINROSS – PARACATU

Mas para não fugir às raízes de engenheiro, Matos salienta que 
o mais importante é tudo ser bem executado. “O projeto de nas-
centes é voluntário, mas gera uma área de preservação bem 
conservada, gera educação ambiental, que, por sua vez, gera 
resultado”.

Também não custa lembrar que o Parque Estadual de Paracatu 
protege o manancial que abastece a cidade, na área de recarga do 
Ribeirão Santa Izabel. “Se ele não estivesse protegido, talvez não 
tivéssemos água no período seco. Então, quando olhamos esse 
projeto em conjunto, percebemos a importância dele”, enfatiza. 
Há outros resultados visíveis sobre a fauna, por exemplo. Antes 
desse mosaico de projetos, muitos animais haviam desaparecido 
da região, mas hoje já podem ser encontrados novamente, por-
que foram criadas as condições para que retornassem à região.

Matos entrou para o Projeto de Proteção das Nascentes e Vere-
das da Bacia do Rio Paracatu em 2012. À época, as 30 primeiras 
nascentes já haviam sido cercadas. Ele, então, assumiu o Depar-
tamento de Desenvolvimento Sustentável, que mantinha inte-
ração maior com a comunidade. “Conversamos com o Tonhão, 
do grupo Mover, com o Neivaldo, do IEF, e refizemos o contrato, 
com algumas mudanças, como a métrica. Eu estruturei o pro-
jeto de uma forma que pudesse fazer por mais anos, com metas, 
custos, parcerias, definindo como seriam as entregas, relatórios 
etc.”.

Então passou a buscar criar valor para o projeto, fazendo seus 
colegas de empresa entenderem o que estava sendo feito. “Fize-
mos um levantamento anual para ver se estava tudo conforme 
havíamos contratado e apresentamos isso para a gerência ge-
ral da empresa, estruturamos o projeto e fizemos visitas para 
acompanhar o que estava acontecendo”. 

O desafio era dar perenidade ao projeto, pois, se a equipe não ti-
vesse o cuidado de fazer os decisores da empresa entenderem o 
que estava sendo feito, talvez ele já tivesse sido encerrado. Essa 
era a preocupação inicial, mas o que se vê hoje é a transforma-
ção de mentalidade. Algo que vale tanto para a empresa como 
para os produtores que participam diretamente da iniciativa. 

“Muitas vezes, o produtor acha que a nascente está morta, mas 
basta mudar a forma de pensar para tê-la de volta. Esse é o poder 
de transformação que o projeto tem para a empresa”, garante 
o engenheiro. Outro desafio a ser superado era o de mostrar à 
comunidade que o uso da água pela Kinross está dentro dos pa-
râmetros. “Esta água nova que a empresa capta, na verdade, é 
uma água complementar dentro do processo, já que boa parte 
fica retida dentro do rejeito”, explica.

Paralelamente a isso, há um tipo de sazonalidade histórica em Pa-
racatu, com períodos de chuva abaixo da média, que costumam 
durar de quatro a cinco anos. É uma característica da região que 
deve ser considerada, pois o consumo de água vem aumentando 
ao longo dos anos. E sem o manejo correto dos recursos por 
todos os envolvidos, a água vai embora, desaparece no período 
seco. A conscientização não apenas evita isso, como também 
traz outros efeitos positivos. “Quando se tem uma bacia bem 
cuidada, você preserva essa água no solo, que depois escoa, no 
período seco, até os rios, mantendo a vazão. Então o trabalho de 
conservação de solo também é um trabalho de conservação de 
água nas bacias”, garante Matos. 

Por isso o engenheiro aposta na longevidade dos projetos. “O 
tempo de vida do projeto está orçado dentro do plano estraté-
gico da empresa. Os resultados já estão surgindo. É um projeto 
que continua porque tem eficiência. O interessante é que tem um 
apelo emocional, porque, quando uma pessoa vê uma nascente 
isolada, isso pode não chamar atenção, mas quando ela vê um 
lençol d’água aflorando, ou seja, uma vereda, aquilo chama aten-
ção pela extensão, porque a vereda significa uma região toda 
aflorando. Tem um visual muito bonito e com uma função ecoló-
gica fantástica, porque é uma região onde tem a transição entre 
o seco e o úmido”. 

Matos costuma empolgar-se quando descreve essa função do 
projeto. “É como se você passasse uma mensagem do tipo ‘essa 
área é grande e bonita e vai continuar aí para quem vier no fu-
turo’. É como se estivéssemos protegendo as caixas d’água do 
Cerrado. ‘Eu’ estou protegendo a fonte de água daquela região. 
É isso”.

But not to escape his engineer roots, Matos points 
out that the most important is everything to be 
well executed. “The springs project is voluntary, 
but it generates a preserved area well conserved, 
generates environmental education, which, in turn, 
produces results”.

Also, it is worth to remember that the State Park 
of Paracatu protects the source that supplies the 
city, in the area of recharge of Santa Izabel stream. 
“If it was not protected, we might not have had 
water in the dry season. So, when we look at this 
project together we realize the importance of it”, 
he emphasizes. There are other visible results on 
fauna, for example. Before this mosaic of projects, 
many animals had disappeared from the region, but 
today they can be found again because conditions 
were created for them to return to the area.

Matos joined the Paracatu River Basin Springs 
and Paths Protection Project in 2012. At that time, 
the first 30 springs had already been fenced. 
He then took over the Sustainable Development 
department, which maintained greater interaction 
with the community. “We talked to Tonhão, from 
the Mover group, with Neivaldo, from the IEF, 
and re-signed the contract with some changes, 
such as metrics. I structured the project in a way 
that I could do for more years, with goals, costs, 
partnerships, defining how would be deliveries, 
reports, etc.”

Then, he started to create value for the project, 
making his colleagues understand what was being 
done. “We did an annual survey to see if everything 
was as we had hired and presented it to the 
company’s general management, we structured 
the project and made visits to keep track of what 
was happening”.

The challenge was to maintain the project going 
because if the team was not careful to make the 
company’s decision makers understand what was 
being done, it might have already been finished. 
That was the initial concern, but what we see today 
is the transformation of mentality. Something 
that is worth both for the company and for the 
producers who participate directly in the initiative.

“Often the producer thinks that the spring is dead, 
but just about changing this way of thinking to have 
it back. This is the transformation power that the 
project has for the company”, says the engineer. 
Another challenge to be overcome was to show 
the community that Kinross’s use of water is within 
the parameters. “This new water that the company 
captures, in fact, is a complementary water in 
the process since much of it is retained within the 
tailings,” he explains.

Parallel to this is a type of historical seasonality 
in Paracatu with periods of below-average 
rainfall, which usually last four to five years. 
It is a characteristic of the region that must be 
considered since water consumption has been 
increasing over the years. Without proper resource 
management by everyone involved, the water goes 
away. It disappears in the dry season. Awareness 
not only avoids this but also brings other benefits. 
“When you have a well-kept basin, you preserve 
that water in the soil, which then flows through 
the dry season to the rivers, maintaining the flow. 
Thus, the work of soil conservation is also a job of 
water conservation in the basins”, says Matos.

That is why the engineer bets on the longevity of 
the projects. “The life of the project is budgeted 
within the company’s strategic plan. The results 
are already emerging. It is a project that continues 
because it has efficiency. The interesting thing is 
that it has an emotional appeal, because when 
a person sees an isolated spring, this may not 
call attention, but when she sees a rising water 
sheet, that is, a path, that draws attention to the 
extension, because the path means a whole region 
is rising. It has a stunning look and a fantastic 
ecological function because it is an area where it 
has the transition between dry and wet. “

Matos is usually thrilled when he describes this 
project function. “It’s as if you passed a message 
like ‘this area is big and beautiful and will continue 
there for those who come in the future’. It’s as 
if we’re protecting the Cerrado water tanks. ‘I’m 
protecting the water source in that area. That’s it “.
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Uma vez por semana, tem reza, janta, moda de viola 
caipira e uma pinguinha para acompanhar a prosa, que corre 
solta entre amigos e vizinhos no Projeto de Assentamento 
Nova Lagoa Rica.

O encontro já tem tradição e também suas regras. Tudo 
começa à volta da pequenina imagem de Nossa Senhora 
Aparecida e do Santo Rosário. A família anfitriã principia as 
orações. Em seguida, entrega uma rosa à pessoa ao lado, 
indicando que é sua vez de recitar o terço. Quem rezar a der-
radeira Ave-Maria será o anfitrião da semana seguinte.

Há também, antes do jantar, um leilão de prendas que di-
verte a gente e reforça o cardápio dos próximos encontros. 
Nessas noites de quarta-feira, finda a janta, o violeiro embala 
as horas com modas desses e de outros tempos.

A comunidade de Nova Lagoa Rica é o lar de gente nascida e 
criada na roça, que, há anos, deixou para trás a condição de 
meeiro ou parceiro da terra alheia, para, enfim, possuir seu 
pedaço de chão. São 111 pequenas propriedades distribuídas 
em lotes de 38 a 50 hectares, produzindo hortaliças, frutas, 
cana-de-açúcar e sorgo para alimentar a criação.

Gente simples, com fortes raízes na terra e tradições que, 
como a água, precisam ser protegidas, cercadas de cuida-
dos, para que voltem a brotar com intensidade na região.

Como veredas que viajam quilômetros e ultrapassam os li-
mites do homem, essa riqueza cultural tem o poder de unir 
vizinhos, fortalecer comunidades e manter viva a identidade 
do Cerrado, eternizada nos versos de Guimarães Rosa: 

“Pergunto coisas ao buriti; e o que ele responde é: a coragem 
minha. Buriti quer todo azul, e não se aparta de sua água – 
carece de espelho. Mestre não é quem sempre ensina, mas 
quem de repente aprende. Por que é que todos não se reú-
nem, para sofrer e vencer juntos, de uma vez?”.

RAÍZES DA ROÇA
COUNTRY ROOTS

Once a week, there is prayer, dinner, the sounds 
from the viola caipira and a cachaça to accompany the 
prose, which runs free between friends and neighbors 
in the Nova Lagoa Rica Settlement Project.

The meeting already has tradition and also its rules. 
Everything begins around the little image of Our Lady 
Aparecida and the Holy Rosary. The host family begins 
the prayers. He then hands a rose to the person next 
to it, indicating that it is his turn to recite the rosary. 
Whoever prays the last Hail Mary will be the host of the 
following week.

There is also, before dinner, an auction of gifts that 
amuses the people and reinforces the menu of the next 
meetings. On these Wednesday nights, when the dinner 
is over, the violinist packs the hours with songs of these 
and other times.

The community of Nova Lagoa Rica is home to people 
born and raised in the countryside, who for years have 
left behind the condition of a sharecroppers or partner 
in the land of others, to own their piece of land finally. 
There are 111 small properties distributed in plots of 
38 to 50 hectares, producing vegetables, fruits, sugar 
cane and sorghum to feed the breeding.

Simple people with strong roots in the country and 
traditions that, like water, need to be protected, 
surrounded by care, to sprout again with intensity in the 
region.

As paths that travel miles and beyond the limits 
of man, this cultural wealth has the power to unite 
neighbors, strengthen communities and keep alive the 
identity of the Cerrado, eternalized in the verses of 
Guimarães Rosa:

“I ask things to the buriti, and what he answers is: the 
courage is mine. Buriti wants all blue, and does not 
leave his water - he lacks a mirror.  Master is not who 
always teaches, but who suddenly learns. Why do not 
all come together, to suffer and to conquer together, at 
once?”
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PARTICIPANTES DO PROJETO DE PROTEÇÃO DAS NASCENTES 
E VEREDAS DA BACIA DO RIO PARACATU – 2011 A 2017
PARTICIPANTS IN THE PARACATU RIVER BASIN SPRINGS AND 
PATHS PROTECTION PROJECT - 2011 TO 2017

2010 / 2011

Cleber Tavares Da Rocha
Elói Gonçalves De Lima
Esdon Esteves Da Fonseca
Filluzrreizs Tibério Lima
José Júlio Pereira De Souza
Lourival Araújo Caldas Filho
Maria De Fátima Oliveira Barbosa (Evaldo)
Maurício Rocha Nascimento
Olavo Remígio Condé
Otacílio Cândido Pereira
Rovena Betina Petroll Rodrigues
Silmo Royer
Tharyk Paixão (Talles)
Walter Ferreira Gomes

2012

Denis
Elaine (Esposa de Fernando)
Elói Gonçalves de Lima
Evaldo Barbosa Nascimento
Francisco Guilherme Barbosa
Gilberto Romão Moura
Humberto José Oliveira
Idolino Pedro dos Santos (Gordo)
Ildeu Correa Guimarães
Jésus da Cruz Tavares
João Lucas Teixeira

José Antônio Ribeiro Mendonça
José Maurício de Araújo
Joviana Moraes
Lucivaldo Paz de Lira
Luíz Antônio de Oliveira Campo
Marcolino Lopes da Silva
Marcos Areda Vasconcelos
Maria das Graças Souza Neiva (Wander)
Valdeci Inácio Barbosa
Vicente

2013

Anibal Ferreira Ribeiro
Aroldo 
Benedito Tomas e Elaine Benedita
Cristhiano Lucio Costa Censoni
Edi luiz
Felix Oliveira Melo
Geraldo Lopes e Francisco Candido “Chico Lage”  
Jader alves de oliveira
Joana José Nascimento Brito
Luciano Cambronio
Luciano Vieira
Magna
P.A. Buriti da Consquista
Pedro Correia
Sedercil
Valdemar

2014

Ademil Pereira
Albenes Campos
Aluisio Ricardo 
Andrea Faria
Anibal Ferreira Ribeiro
Antonio Romualdo
Arnaldo Pereira
Cicero Hiram Pacheco
Cirano Raner
Dinante Martins
Floriano Faria
Francisca de Jesus
Helio Pereira da silva
Joaquim Carneiro
José Maria de oliveira
José Teixeira
Luismar Pereira
Paulo de Melo Peres
Rone Vieira de Oliveira
Silmo Royer
Valdir Bispo
Waldivino Alves

2015

Antonio Godinho
Afonso Geraldo de Barros
Aldemar Ferreira 
Antonio Conceição 
Doralice Araujo Monteiro
Espolio Ely Renner - Leonel
Francisco Barbosa
João Duarte Coimbra
Job Adjuto Botelho - Heitor
José Maria Medeiros
Lucia Pereira dos Santos
Rovena
Silon vieira de souza
Vigilio Gonçalves 
Wanda jose de oliveira

2016/2017

Alaerte Nascimento dos Santos
Américo da Silva Couto
Antônio Costa Amaral
Deusdete Soares Santana
Edmar Peres da Silva
Elton Sales de Almeida
Alvaro Sales de Almeida
Francisco Gonçalves de Lima
Geraldo
Antônio da Costa
Heli Tomaz da Silva
Joana Rodolfo de Queiroz
Joaquim Pedro Pacheco
João Rodolfo de Queiroz
José Alves dos Santos
José Gonçalves de Lima
Lésio Osmilson A. de Oliveira
Lindomar Alves de Oliveira
Lourival Gonçalves de Lima
Maria Aparecida O. Costa Cunha
Luiz Geraldo Faria
Maria Conceição L. Saminez Silva
Maria de Lurdes Pereira Santana
Maria Vitalia
Araújo da Cruz
Miriam Rodolfo de Queiroz Dias
Nailde de Fátima Martins Carvalho
Osvaldo Pereira Machado
Rita Geralda Cardoso Caixeta
Roméria Vieira de Souza
Rosalina Maria de Oliveira
Uiara Pires Gonçalves Pereira
Valmi Alves Toledo
Venacio Ferreira dos Santos
Vera Lucia de Castro Silva
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