
Interação

MEIO AMBIENTE EM PAUTA

Com apoio da Usina, empreendedores 
melhoram negócios

CONHECIMENTO 
QUE TRANSFORMA

PÁG. 4

Hidrelétrica de Funil 
integra empresa de 
geração de energia

PÁG. 2

Aprenda a fazer 
deliciosos ovos de 
Páscoa e de colher

PÁG. 665

OVO DE PÁSCOA CASEIRO
A época mais doce do ano, a Páscoa, está chegando para fazer a alegria 
das crianças e dos adultos. Neste ano, a celebração será no dia 27 de mar-
ço. Que tal presentear a família e os amigos com um delicioso ovo tra-
dicional de Páscoa e um ovo de colher feitos por você? Veja as receitas 
abaixo, fornecidas pela Associação de Doces São José da Pedra Negra – 
Delícias da Estação.

Já está aberta a agenda deste ano para visitas ao Cen-
tro de Educação Ambiental (CEA) da Usina de Funil. 
Inaugurado há quase nove anos, o espaço está locali-
zado na Usina e desenvolve ações que buscam mostrar 
a contribuição de cada pessoa na preservação do meio 
ambiente. De acordo com a analista técnica de Edu-
cação Ambiental da Usina, Renata Mercês de Oliveira, 
durante as visitas, serão realizadas atividades lúdicas 
relacionadas ao meio ambiente e também à geração 
de energia elétrica. “Os visitantes também são convi-
dados a conhecer as estruturas da Usina”, explica.

O supervisor pedagógico da Escola Municipal Otavia-
no Alvarenga, localizada em Perdões (MG), Marcos de 
Alcântara Pinto, acompanha os estudantes do 6º ao 9º 
ano em visitas realizadas durante todo o ano letivo. “A 

SUSTENTABILIDADE

didática utilizada pelo CEA Funil deixa os alunos mais 
interessados. Aprender de uma forma divertida e fora 
da sala de aula facilita na compreensão dos assuntos 
abordados. Além disso, os temas trabalhados são ne-
cessários não apenas para a vida dentro da escola, mas 
também fora dela. Alguns exemplos são as orientações 
relacionadas à importância da economia de água e de 
energia elétrica no dia a dia”, observa o educador.

O espaço é aberto a estudantes, empresas e instituições 
locais, de terça a sexta-feira, das 8h30 às 10h30 e das 
13h30 às 15h30. Para agendar visitas, os interessados de-
vem entrar em contato pelo telefone (35) 3864-9229 ou 
pelo e-mail renata.oliveira@aliancaenergia.com.br.

#FICAADICA

#FICAADICA

PLANETA ÁGUA

Diante da importância da água para a sobre-
vivência dos seres vivos e da necessidade de 
manter esse recurso disponível, em 22 de mar-
ço de 1992, a Organização das Nações Unidas 
(ONU) instituiu a data como o Dia Mundial da 
Água. Com o objetivo de promover uma dis-
cussão sobre esse tema, as atividades do CEA 
Funil terão a água como foco, nos meses de 
fevereiro e março. 

Olá, criançada! Eu sou a gotinha de água e estou aqui para 
lembrar que, em 22 de março, é comemorado o Dia Mun-

dial da Água. Cada gota é muito valiosa para a preservação 
do nosso planeta. No caça-palavras abaixo, encontre alguns 

locais aos quais você deve estar atento para evitar o desperdí-
cio de água: chuveiro, mangueira, descarga e torneira.
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Rendimento: 
1 ovo tradicional de 350 g e  1 ovo de 200 g de colher

Validade: 20 dias 

Ingredientes: 
 400 g de chocolate ao leite

 200 g de chocolate meio amargo
 200 ml de creme de leite

PASSO A PASSO DO RECHEIO
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Visita de estudantes ao Centro 
de Educação Ambiental Funil

Derreta, em banho-maria, o 
chocolate meio amargo.

Derreta, em banho-maria, o 
chocolate ao leite. 

Retire a forma da geladeira 
e passe a segunda camada 
de chocolate, repetindo esse 
processo até criar uma cama-
da consistente de chocolate. 

Antes de recheá-lo, deixe o 
ovo de Páscoa na geladeira 
por aproximadamente 
cinco minutos. De-
pois, pode desenfor-
má-lo.

Com outra metade 
do ovo tradicio-
nal, recheie com a 
mistura, finalizando 

Em uma forma própria para 
ovo de Páscoa, coloque uma 
camada desse chocolate e 
leve-o à geladeira por  
dois minutos.

Em seguida, acrescente o creme  
de leite ao chocolate derretido.

Leve a mistura, que será o 
recheio do ovo, à geladeira 
por três horas.

PASSO A PASSO DO  
OVO TRADICIONAL

PASSO A PASSO DA 
MONTAGEM DO OVO 

DE COLHER

Pronto! É hora de saborear  
essa delícia!

Casa de força: é onde estão os equipamentos que geram 
energia, como as turbinas.

Sistema de transposição de peixes: mecanismo que per-
mite a migração dos peixes no rio para se reproduzirem, 
durante a piracema.

Vertedouro: onde estão localizadas as comportas da usina 
que servem de controle do nível do reservatório.

Turbinas: equipamentos que transformam a água do re-
servatório em energia.

ESTRUTURAS DA USINA

com raspas de chocolate ou 
confeitos. 



UHE FUNIL AGORA É 
ALIANÇA
A Usina de Funil - Hidrelétrica Engenheiro José 
Mendes Júnior passou a ser gerida, desde março de 
2015, pela Aliança Geração de Energia S.A., empresa 
de geração e comercialização de energia. A partir de 
então, a Usina passou a integrar o conglomerado 
de hidrelétricas que compõe a Aliança. Juntos, es-
ses empreendimentos têm 1.158 MW de capacidade 
instalada, sendo que a Usina de Funil corresponde a 
quase 16% desse total, com 180 MW.

Dentre as vantagens da mudança de gestão, está a 
possibilidade de mais troca de informações e expe-
riências entre os profissionais, favorecendo o inter-
câmbio de boas práticas e a difusão de conhecimen-
tos entre as usinas pertencentes à Aliança. 

Vale destacar ainda que os compromissos assumi-
dos pela Usina de Funil serão mantidos junto às 
comunidades e aos municípios onde o empreendi-
mento está inserido.

MONITORAMENTO CONSTANTE
O rio Grande é um dos principais cursos d’água de Minas Gerais e tem também grande importância para o 
país. Para se ter uma ideia, a bacia do rio Grande é responsável por mais de 60% de toda a energia gerada no 
nosso estado. Mas ele não se restringe à produção de energia. Muito além disso, o rio Grande abastece inúme-
ros municípios ao longo de seu percurso e possui potencial turístico e para esportes náuticos, sendo também 
utilizado como lazer. Por tudo isso, manter a qualidade desse curso d’água é responsabilidade de todos –  
sociedade civil, entidades públicas e privadas. Nesse contexto, a Usina de Funil desenvolve o Programa 
de Monitoramento da Qualidade da Água, para avaliar as condições da água em seu reservatório. 

O trabalho de monitoramento consiste na coleta da água em diferentes pontos do reser-
vatório para análise química e biológica, a cada dois meses. Os resultados das amos-
tras são encaminhados ao órgão ambiental responsável, que avalia se eles estão 
dentro dos parâmetros esperados. Dessa forma, ao executar o Programa de Mo-
nitoramento da Qualidade da Água, a UHE Funil contribui para a proteção dos 
cursos d`água e fornece subsídios para a avaliação da eficácia dos programas 
de controle ambiental implantados pela empresa, colaborando para o uso 
múltiplo dos recursos hídricos. 
 
“A qualidade da água no reservatório tem demonstrado resultados bas-
tante positivos ao longo dos anos”, afirma o biólogo Walisson Souza 
Soares, analista socioambiental da Usina de Funil.

PESCADORES CONTRIBUEM
PARA PRESERVAÇÃO DOS PEIXES
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PARA EMPREENDER COM ÊXITO

Assim como é feito com a água, a 
equipe ambiental da Usina de Funil 
também realiza o monitoramento 
dos peixes. Para isso, ela tem conta-
do com a importante parceria dos 
pescadores da região, fundamental 

CAPAANTENADO SUSTENTABILIDADE

para o sucesso do programa. Eles 
têm sido orientados a contatar os 
técnicos da Usina, ao capturarem, 
no rio Grande, área de influência da 
hidrelétrica, os peixes identificados 
com uma etiqueta.

O pescador José Maria de Souza está 
sempre conscientizando os colegas 
sobre a importância de entregar as 
marcações e informar a espécie, o 
peso, o comprimento do peixe e o 
local onde o animal foi capturado. “A 
ideia é acompanhar a rota migratória, 
o ciclo reprodutivo e estudar as es-
pécies mais frequentes no rio. Nosso 
apoio, como pescadores, tem crescido 
bastante, e isso é importante para a 
preservação ambiental”, considera.

SUSTENTABILIDADE

A campanha de monitoramento do 
ciclo 2015/2016 começou em no-
vembro passado, início da piracema, 
e essa atividade prossegue até abril 
deste ano. A partir daí, a expecta-
tiva é de que os pescadores come-
cem a entregar as etiquetas, após 
o término desse período. Todos que 
contribuírem para o monitoramen-
to receberão brindes, como forma 
de incentivo e de reconhecimento 
pela conscientização. 

MAIS INFORMAÇÃO 
PARA VOCÊ!

OLÁ

Você está receben-
do a primeira edi-
ção do informativo 
Interação. Com pe-
riodicidade bimes-
tral, ele foi pensado 
para ser um canal 
de diálogo entre a 
Usina Hidrelétri-
ca (UHE) Funil e as 
comunidades dos 
municípios onde a 
empresa atua. Com 
um visual dinâmico 
e atrativo, a publi-
cação foi produzida 

para que a sua leitura seja mais prazerosa.
 
Afinal, um dos principais objetivos do 
Interação é deixá-lo por dentro dos programas 
e das ações desenvolvidas pela Usina. Além 
disso, o informativo irá explorar assuntos das 
áreas ambiental e social, de interesse da co-
munidade e, ainda, dicas e assuntos do dia a 
dia de pessoas como você.
 
Nesta primeira edição, apresentamos a em-
presa Aliança Energia, que, em março de 2015, 
incorporou a hidrelétrica de Funil ao seu par-
que gerador. Veja mais detalhes nesta página. 
Contamos também como foi a participação 
dos membros das Associações dos Artesãos da 
Ponte do Funil, Doces São José da Pedra Negra 
e Agrofunil no curso de empreendedorismo 
ofertado pela usina, para ajudá-los a alavan-
car os seus negócios.

Mais do que mantê-lo informado, queremos 
ouvir a sua opinião e saber quais assuntos você 
quer ler aqui. Para participar, envie um e-mail 
para comunicacao@aliancaenergia.com.br. Pelo 
site (www.aliancaenergia.com.br), também é 
possível ler esta publicação, acessar outras infor-
mações e sugerir matérias do seu interesse.

Boa leitura!

Assessoria de Comunicação 
comunicacao@aliancaenergia.com.br

Geradores da casa de força

dade às encomendas de artesanato e malharia, abriu, 
nos fins de semana, uma lanchonete com vendas de 
sanduíche e de bebidas, além de produzir panetones e 
pães. “O curso nos ajudou a ampliar os horizontes para o 
que pode ser melhor no futuro”, considerou Luiz Antônio 
Gonçalves, da Artefunil.

Já a associação Delícias da Estação reforçou a produção 
de doces e diversificou o mix de produtos, com a fabri-
cação de pães, salgados e bolos. “O curso foi muito rico 
em novidades e deu uma esperança para a lanchonete 
da associação. Estou muito motivada para continuar 
trabalhando cada vez melhor. A abertura da lanchonete, 
com os pães, trouxe animação e deu vida ao lugar. Está 
havendo muito procura”, comemorou Liliane Barros, da 
Delícias da Estação.

Jozeane Aparecida de Souza Carvalho, presidente da 
mesma associação, comenta que passou a enxergar me-
lhor a importância do trabalho em conjunto. “O curso 
deu o empurrão de que a gente precisava. Podemos dizer 
que a associação começou mesmo em 2015, depois da 
capacitação”, elogia.

Informações precisas aliadas ao desejo de pros-
perar tornaram os cursos de empreendedorismo 
realizados, em 2015, pela UHE Funil, com apoio do 
Sebrae, um sucesso. Eles foram promovidos para 
11 integrantes do grupo Artefunil, especializado 
em artesanato, com sede na comunidade Ponte do 
Funil, para 15 doceiras, moradoras de São José da 
Pedra Negra, em Ijaci, membros do grupo Delícias 
da Estação, e para dois participantes da Agrofunil.
 
O objetivo dos seis cursos foi estimular os partici-
pantes a buscarem soluções para a gestão e para o 
fortalecimento do próprio negócio. Os temas abor-
dados foram empreendedorismo, planejamento, 
controle de fluxo de caixa, vendas, desenvolvimen-
to de competências e união de forças para cooperar. 

EVOLUÇÃO

Os resultados foram notáveis e os grupos foram 
desafiados a pensar em estratégias que permitam 
escoar a produção e, consequentemente, gerar lu-
cro. Com isso, a Artefunil, mesmo dando continui-

Curso sobre empreendedorismo movimentou a rotina das três associações participantes

43

PIRACEMA: é o período em que os peixes 
sobem os rios para desovarem. Nessa 
época, a pesca é proibida, para garantir a 
reprodução. Ela se estende de novembro 
a fevereiro.
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ALIANÇA
A Usina de Funil - Hidrelétrica Engenheiro José 
Mendes Júnior passou a ser gerida, desde março de 
2015, pela Aliança Geração de Energia S.A., empresa 
de geração e comercialização de energia. A partir de 
então, a Usina passou a integrar o conglomerado 
de hidrelétricas que compõe a Aliança. Juntos, es-
ses empreendimentos têm 1.158 MW de capacidade 
instalada, sendo que a Usina de Funil corresponde a 
quase 16% desse total, com 180 MW.

Dentre as vantagens da mudança de gestão, está a 
possibilidade de mais troca de informações e expe-
riências entre os profissionais, favorecendo o inter-
câmbio de boas práticas e a difusão de conhecimen-
tos entre as usinas pertencentes à Aliança. 

Vale destacar ainda que os compromissos assumi-
dos pela Usina de Funil serão mantidos junto às 
comunidades e aos municípios onde o empreendi-
mento está inserido.

MONITORAMENTO CONSTANTE
O rio Grande é um dos principais cursos d’água de Minas Gerais e tem também grande importância para o 
país. Para se ter uma ideia, a bacia do rio Grande é responsável por mais de 60% de toda a energia gerada no 
nosso estado. Mas ele não se restringe à produção de energia. Muito além disso, o rio Grande abastece inúme-
ros municípios ao longo de seu percurso e possui potencial turístico e para esportes náuticos, sendo também 
utilizado como lazer. Por tudo isso, manter a qualidade desse curso d’água é responsabilidade de todos –  
sociedade civil, entidades públicas e privadas. Nesse contexto, a Usina de Funil desenvolve o Programa 
de Monitoramento da Qualidade da Água, para avaliar as condições da água em seu reservatório. 

O trabalho de monitoramento consiste na coleta da água em diferentes pontos do reser-
vatório para análise química e biológica, a cada dois meses. Os resultados das amos-
tras são encaminhados ao órgão ambiental responsável, que avalia se eles estão 
dentro dos parâmetros esperados. Dessa forma, ao executar o Programa de Mo-
nitoramento da Qualidade da Água, a UHE Funil contribui para a proteção dos 
cursos d`água e fornece subsídios para a avaliação da eficácia dos programas 
de controle ambiental implantados pela empresa, colaborando para o uso 
múltiplo dos recursos hídricos. 
 
“A qualidade da água no reservatório tem demonstrado resultados bas-
tante positivos ao longo dos anos”, afirma o biólogo Walisson Souza 
Soares, analista socioambiental da Usina de Funil.

PESCADORES CONTRIBUEM
PARA PRESERVAÇÃO DOS PEIXES

2

PARA EMPREENDER COM ÊXITO

Assim como é feito com a água, a 
equipe ambiental da Usina de Funil 
também realiza o monitoramento 
dos peixes. Para isso, ela tem conta-
do com a importante parceria dos 
pescadores da região, fundamental 

CAPAANTENADO SUSTENTABILIDADE

para o sucesso do programa. Eles 
têm sido orientados a contatar os 
técnicos da Usina, ao capturarem, 
no rio Grande, área de influência da 
hidrelétrica, os peixes identificados 
com uma etiqueta.

O pescador José Maria de Souza está 
sempre conscientizando os colegas 
sobre a importância de entregar as 
marcações e informar a espécie, o 
peso, o comprimento do peixe e o 
local onde o animal foi capturado. “A 
ideia é acompanhar a rota migratória, 
o ciclo reprodutivo e estudar as es-
pécies mais frequentes no rio. Nosso 
apoio, como pescadores, tem crescido 
bastante, e isso é importante para a 
preservação ambiental”, considera.

SUSTENTABILIDADE

A campanha de monitoramento do 
ciclo 2015/2016 começou em no-
vembro passado, início da piracema, 
e essa atividade prossegue até abril 
deste ano. A partir daí, a expecta-
tiva é de que os pescadores come-
cem a entregar as etiquetas, após 
o término desse período. Todos que 
contribuírem para o monitoramen-
to receberão brindes, como forma 
de incentivo e de reconhecimento 
pela conscientização. 

MAIS INFORMAÇÃO 
PARA VOCÊ!

OLÁ

Você está receben-
do a primeira edi-
ção do informativo 
Interação. Com pe-
riodicidade bimes-
tral, ele foi pensado 
para ser um canal 
de diálogo entre a 
Usina Hidrelétri-
ca (UHE) Funil e as 
comunidades dos 
municípios onde a 
empresa atua. Com 
um visual dinâmico 
e atrativo, a publi-
cação foi produzida 

para que a sua leitura seja mais prazerosa.
 
Afinal, um dos principais objetivos do 
Interação é deixá-lo por dentro dos programas 
e das ações desenvolvidas pela Usina. Além 
disso, o informativo irá explorar assuntos das 
áreas ambiental e social, de interesse da co-
munidade e, ainda, dicas e assuntos do dia a 
dia de pessoas como você.
 
Nesta primeira edição, apresentamos a em-
presa Aliança Energia, que, em março de 2015, 
incorporou a hidrelétrica de Funil ao seu par-
que gerador. Veja mais detalhes nesta página. 
Contamos também como foi a participação 
dos membros das Associações dos Artesãos da 
Ponte do Funil, Doces São José da Pedra Negra 
e Agrofunil no curso de empreendedorismo 
ofertado pela usina, para ajudá-los a alavan-
car os seus negócios.

Mais do que mantê-lo informado, queremos 
ouvir a sua opinião e saber quais assuntos você 
quer ler aqui. Para participar, envie um e-mail 
para comunicacao@aliancaenergia.com.br. Pelo 
site (www.aliancaenergia.com.br), também é 
possível ler esta publicação, acessar outras infor-
mações e sugerir matérias do seu interesse.

Boa leitura!

Assessoria de Comunicação 
comunicacao@aliancaenergia.com.br

Geradores da casa de força

dade às encomendas de artesanato e malharia, abriu, 
nos fins de semana, uma lanchonete com vendas de 
sanduíche e de bebidas, além de produzir panetones e 
pães. “O curso nos ajudou a ampliar os horizontes para o 
que pode ser melhor no futuro”, considerou Luiz Antônio 
Gonçalves, da Artefunil.

Já a associação Delícias da Estação reforçou a produção 
de doces e diversificou o mix de produtos, com a fabri-
cação de pães, salgados e bolos. “O curso foi muito rico 
em novidades e deu uma esperança para a lanchonete 
da associação. Estou muito motivada para continuar 
trabalhando cada vez melhor. A abertura da lanchonete, 
com os pães, trouxe animação e deu vida ao lugar. Está 
havendo muito procura”, comemorou Liliane Barros, da 
Delícias da Estação.

Jozeane Aparecida de Souza Carvalho, presidente da 
mesma associação, comenta que passou a enxergar me-
lhor a importância do trabalho em conjunto. “O curso 
deu o empurrão de que a gente precisava. Podemos dizer 
que a associação começou mesmo em 2015, depois da 
capacitação”, elogia.

Informações precisas aliadas ao desejo de pros-
perar tornaram os cursos de empreendedorismo 
realizados, em 2015, pela UHE Funil, com apoio do 
Sebrae, um sucesso. Eles foram promovidos para 
11 integrantes do grupo Artefunil, especializado 
em artesanato, com sede na comunidade Ponte do 
Funil, para 15 doceiras, moradoras de São José da 
Pedra Negra, em Ijaci, membros do grupo Delícias 
da Estação, e para dois participantes da Agrofunil.
 
O objetivo dos seis cursos foi estimular os partici-
pantes a buscarem soluções para a gestão e para o 
fortalecimento do próprio negócio. Os temas abor-
dados foram empreendedorismo, planejamento, 
controle de fluxo de caixa, vendas, desenvolvimen-
to de competências e união de forças para cooperar. 

EVOLUÇÃO

Os resultados foram notáveis e os grupos foram 
desafiados a pensar em estratégias que permitam 
escoar a produção e, consequentemente, gerar lu-
cro. Com isso, a Artefunil, mesmo dando continui-

Curso sobre empreendedorismo movimentou a rotina das três associações participantes
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PIRACEMA: é o período em que os peixes 
sobem os rios para desovarem. Nessa 
época, a pesca é proibida, para garantir a 
reprodução. Ela se estende de novembro 
a fevereiro.

EXPEDIENTE
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Interação

MEIO AMBIENTE EM PAUTA

Com apoio da Usina, empreendedores 
melhoram negócios

CONHECIMENTO 
QUE TRANSFORMA

PÁG. 4

Hidrelétrica de Funil 
integra empresa de 
geração de energia

PÁG. 2

Aprenda a fazer 
deliciosos ovos de 
Páscoa e de colher

PÁG. 665

OVO DE PÁSCOA CASEIRO
A época mais doce do ano, a Páscoa, está chegando para fazer a alegria 
das crianças e dos adultos. Neste ano, a celebração será no dia 27 de mar-
ço. Que tal presentear a família e os amigos com um delicioso ovo tra-
dicional de Páscoa e um ovo de colher feitos por você? Veja as receitas 
abaixo, fornecidas pela Associação de Doces São José da Pedra Negra – 
Delícias da Estação.

Já está aberta a agenda deste ano para visitas ao Cen-
tro de Educação Ambiental (CEA) da Usina de Funil. 
Inaugurado há quase nove anos, o espaço está locali-
zado na Usina e desenvolve ações que buscam mostrar 
a contribuição de cada pessoa na preservação do meio 
ambiente. De acordo com a analista técnica de Edu-
cação Ambiental da Usina, Renata Mercês de Oliveira, 
durante as visitas, serão realizadas atividades lúdicas 
relacionadas ao meio ambiente e também à geração 
de energia elétrica. “Os visitantes também são convi-
dados a conhecer as estruturas da Usina”, explica.

O supervisor pedagógico da Escola Municipal Otavia-
no Alvarenga, localizada em Perdões (MG), Marcos de 
Alcântara Pinto, acompanha os estudantes do 6º ao 9º 
ano em visitas realizadas durante todo o ano letivo. “A 

SUSTENTABILIDADE

didática utilizada pelo CEA Funil deixa os alunos mais 
interessados. Aprender de uma forma divertida e fora 
da sala de aula facilita na compreensão dos assuntos 
abordados. Além disso, os temas trabalhados são ne-
cessários não apenas para a vida dentro da escola, mas 
também fora dela. Alguns exemplos são as orientações 
relacionadas à importância da economia de água e de 
energia elétrica no dia a dia”, observa o educador.

O espaço é aberto a estudantes, empresas e instituições 
locais, de terça a sexta-feira, das 8h30 às 10h30 e das 
13h30 às 15h30. Para agendar visitas, os interessados de-
vem entrar em contato pelo telefone (35) 3864-9229 ou 
pelo e-mail renata.oliveira@aliancaenergia.com.br.

#FICAADICA

#FICAADICA

PLANETA ÁGUA

Diante da importância da água para a sobre-
vivência dos seres vivos e da necessidade de 
manter esse recurso disponível, em 22 de mar-
ço de 1992, a Organização das Nações Unidas 
(ONU) instituiu a data como o Dia Mundial da 
Água. Com o objetivo de promover uma dis-
cussão sobre esse tema, as atividades do CEA 
Funil terão a água como foco, nos meses de 
fevereiro e março. 

Olá, criançada! Eu sou a gotinha de água e estou aqui para 
lembrar que, em 22 de março, é comemorado o Dia Mun-

dial da Água. Cada gota é muito valiosa para a preservação 
do nosso planeta. No caça-palavras abaixo, encontre alguns 

locais aos quais você deve estar atento para evitar o desperdí-
cio de água: chuveiro, mangueira, descarga e torneira.

Re
sp

os
ta

s:

Rendimento: 
1 ovo tradicional de 350 g e  1 ovo de 200 g de colher

Validade: 20 dias 

Ingredientes: 
 400 g de chocolate ao leite

 200 g de chocolate meio amargo
 200 ml de creme de leite

PASSO A PASSO DO RECHEIO
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Visita de estudantes ao Centro 
de Educação Ambiental Funil

Derreta, em banho-maria, o 
chocolate meio amargo.

Derreta, em banho-maria, o 
chocolate ao leite. 

Retire a forma da geladeira 
e passe a segunda camada 
de chocolate, repetindo esse 
processo até criar uma cama-
da consistente de chocolate. 

Antes de recheá-lo, deixe o 
ovo de Páscoa na geladeira 
por aproximadamente 
cinco minutos. De-
pois, pode desenfor-
má-lo.

Com outra metade 
do ovo tradicio-
nal, recheie com a 
mistura, finalizando 

Em uma forma própria para 
ovo de Páscoa, coloque uma 
camada desse chocolate e 
leve-o à geladeira por  
dois minutos.

Em seguida, acrescente o creme  
de leite ao chocolate derretido.

Leve a mistura, que será o 
recheio do ovo, à geladeira 
por três horas.

PASSO A PASSO DO  
OVO TRADICIONAL

PASSO A PASSO DA 
MONTAGEM DO OVO 

DE COLHER

Pronto! É hora de saborear  
essa delícia!

Casa de força: é onde estão os equipamentos que geram 
energia, como as turbinas.

Sistema de transposição de peixes: mecanismo que per-
mite a migração dos peixes no rio para se reproduzirem, 
durante a piracema.

Vertedouro: onde estão localizadas as comportas da usina 
que servem de controle do nível do reservatório.

Turbinas: equipamentos que transformam a água do re-
servatório em energia.

ESTRUTURAS DA USINA

com raspas de chocolate ou 
confeitos. 
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