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Preparados para 
o período de 
chuvas

PÁGs 6 e 7

Educação 
Ambiental 
Itinerante  

PÁG 3

eficientes de plantio
Técnicas
Método pesquisado na Aliança visa 
desenvolver plantas acima da média, 
mesmo em períodos de seca, além 
da produção de substrato a partir de 
aguapés retirados da barragem. 

PÁGS 4 e 5



Saiba mais

Conhecendo
a Usina

Preservação Ambiental

em pauta

C ontinuando nossa série que mostra, por 
partes, como funciona uma usina hidrelétrica 
e os processos necessários para a geração de 
energia, destacaremos, nesta edição, a turbina. 

Essas estruturas formadas por uma série 
de hélices ligadas a um eixo giram devido à força 
das águas do rio. A água passa por tubos que são 
interligados às turbinas, fazendo-as girar. Nesse 
processo, ocorre a transformação da energia 
potencial em mecânica que, por meio do gerador, é 
transformada em energia elétrica.

QUEM
Grazielle Maria da Silva 
35 anos

DE ONDE

Aimorés/MG

O QUE FAZ

Produtora rural

QUAIS MUDANÇAS PODEM SER 
PERCEBIDAS NA PROPRIEDADE DEVIDO 
AO REFLORESTAMENTO? 

Depois do plantio de novas mudas, 
percebo o retorno de vários animais como 
papagaios, maritacas, seriemas, raposas, 
jacus, tatus e macacos. Tenho aprendido 
que é possível viver e preservar o meio 
ambiente. Sem ele, não conseguimos viver. 

A beleza e a tranquilidade de viver 
num lugar reflorestado também é um 
privilégio. Eu aconselho todo mundo a 
reflorestar, plantar, preservar, cultivar e 
cuidar de um lugar. Eu estou gostando 
dessa ideia e já estou ensinando meus 
filhos a preservar e trabalhar junto à 
natureza.
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Vamos mostrar, por partes, como funciona 
uma usina hidrelétrica e os processos 
necessários para a geração de energia

As 3 turbinas da Usina 
de Aimorés são 

do tipo Kaplan, 
cada uma com 

capacidade de 
gerar 110MW 
de potência.

Turbina

Gerador
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O Programa lança mão de 
um caminhão para levar 
às comunidades ações de 
educação ambiental, cultura e 
lazer. O veículo, equipado para a 

realização de atividades multimídia, faz 
toda a diferença para as programações 
realizadas nas ruas ou praças das 
cidades, que incluem exibição de filmes, 
apresentações de teatro de fantoches, 
realização de jogos educativos, oficinas 
ecológicas, contação de história e 
diferentes dinâmicas. O objetivo do 
programa é, em um clima descontraído, 

levar para o público, mensagens sobre 
a importância da preservação do meio 
ambiente.

O lançamento do programa de Educação 
Ambiental Itinerante aconteceu na Praça 
João Pinheiro, em Aimorés, e contou com 
a participação de aproximadamente mil 
pessoas, entre crianças e adultos. Até o 
final deste ano, ainda ocorrerão outras 
ações de educação ambiental na Aliança 
nas cidades de Aimorés, Resplendor, 
Itueta e Baixo Guandu, conscientizando 
as comunidades em benefício do meio 
ambiente.

Educação Ambiental

Para levar conscientização ambiental para as comunidades 
dos Municípios de Baixo Guandu, Aimorés, Resplendor e 
Itueta, a Aliança Energia criou o programa de Educação 
Ambiental Itinerante

carregado de conhecimento
Um caminhão

Resplendor

Público: 
aproximadamente 

xx pessoas

Data: 06/08

Local: Praça do Norte (Bairro 

Nossa Senhora de Fátima) Setembro – Aimorés
Novembro – Itueta

Próximas ações



Meio Ambiente

maior desenvolvimento de mudas 
em áreas de reflorestamento 

Nova técnica propõe

A recomposição das Áreas de 
Preservação Permanente – APP’s– é 
uma prática estabelecida por lei 
para propriedades rurais em todo 

o Brasil. Tem sido adotada com seriedade 
pela Aliança Energia, que em busca de 
melhorias nos resultados da reconstituição 
florestal, está testando uma nova técnica de 
plantio nas áreas próximas ao reservatório 
da Usina de Aimorés. “O objetivo é conseguir 
desenvolvimento das plantas acima da 
média, mesmo em períodos de seca 
prolongados, comuns nesta região”, explica 
Luiz Antônio Barros da Silva, consultor 
da Aliança, formado em agronomia e 
hidrologia.

O engenheiro avalia positivamente  o 
desenvolvimento das mudas que foram 
plantadas com a nova técnica, no Parque 
Botânico, há cerca de um ano. “As plantas 
estão alcançando a altura de 3,5 a 4 metros. 
Se a técnica não estivesse sendo utilizada, 
as plantas mediriam cerca de 40 cm a um 
metro de altura”, exemplifica. 
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A nova técnica

Área total 
reflorestada 

Reflorestamento 
na UHE Aimorés

300
hectares

Utilizando a 
nova técnica15

hectares

A metodologia testada pela Aliança é a subsolagem, 
realizada antes do coveamento do solo. Nela, um 
equipamento acoplado ao trator, composto por um 
gancho, rompe a camada compactada do solo, deixando 
a terra mais fofa.

Leia mais em www.aliancaenergia.com.br/noticias

Passo a passo

Subsolagem
afofa a terra ao redor de toda 
a área de plantio

Coveamento
perfura a terra subsolada, formando 
covas de 40cm X 40cm a cada 3 metros

Irrigação
mantém o processo de 
umidificação contínua da muda. 
Indicação de irrigação pelo menos a 
cada 15 dias.

Forragem
aplica substrato no fundo da cova 
para manter a umidade do solo 
abaixo da muda

Plantio
insere a muda sobre a forragem e 
aplica amis substrato para cobrir a 
raiz da planta

Você sabia?

É a combinação de dois ou 
mais componentes orgânicos, 
minerais ou mesmo sintéticos, 
que fornecem as propriedades 
químicas e físicas que ajudam na 
germinação e cultivo de plantas.

O que é substrato?

Na Usina de Aimorés, o substrato 
é produzido por meio do 
processamento de aguapés 
retiradas do reservatório da 
hidrelétrica. “Retiramos e 
processamos essas plantas, 
transformando-as em adubo, para 
que ajudem no desenvolvimento 
das mudas plantadas”, explica Luiz 
Antônio.

As plantas retiradas passam 
pela compostagem, que é um 
processo biológico no qual os 
micro-organismos transformam 
a matéria orgânica (no caso, as 
plantas aquáticas) em húmus, um 
material rico em sais minerais que 
pode ser utilizado como adubo em 
hortas, jardins e vasos, devolvendo à 
terra os nutrientes de que necessita, 
e evitando o uso de fertilizantes 
sintéticos.
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P ara que estejam prontos no momento certo, 
ou seja, no período das chuvas, os voluntários 
dos Núcleos de Atenção às Chuvas (NAC’s)  já 
começaram a se preparar. A mobilização dos 

grupos e a participação em treinamentos, promovidos 
com o apoio da Aliança Energia, são os primeiros passos 
dessa preparação. Confira as etapas a seguir: 

Social

Os voluntários do Núcleo 
de Alerta de Chuvas (NAC’s) 
já estão se preparando 
para enfrentar o próximo 
período chuvoso e ajudar as 
comunidades nas situações 
de risco

saber agir pode fazer a diferença
Chuvas:

Etapa 1

Os voluntários participaram do 1° Seminário 
Básico de Proteção e Defesa Civil, realizado no 
Parque Botânico, em Aimorés. O evento, que 
reuniu mais de 80 pessoas, foi realizado por 
meio de uma parceria entre a Coordenadoria 
Estadual de Defesa Civil do Estado de Minas 
Gerais (CEDEC) e a Aliança Energia.

Como foi
O Núcleo de Atenção às Chuvas (NAC), 
apoiado pelo Programa de Segurança 
e Alerta da Aliança (PSA) em Aimorés e 
resplendor, é formado por pessoas da 
comunidade, que atuam de forma voluntária 
em apoio à Defesa Civil. Elas passam por um 
treinamento para agirem durante o período 
de chuvas fortes, ajudando na retirada de 
pessoas dos locais de risco, repassando para 
os vizinhos as informações que recebem das 
prefeituras e da Defesa Civil e alertando sobre 
as inundações.

Você sabe o que 
são os NAC’s?
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Os voluntários receberam informações da 
Defesa Civil e participaram da elaboração do 
mapa falado nas áreas propensas à inundação, 
traçando rotas de fugas e cadastrando pessoas 
com dificuldades de locomoção.

Em Aimorés, quatro representantes do 
NAC e da Defesa Civil validaram o Mapa 
Falado do bairro Barra do Manhuaçu. Leia mais em www.aliancaenergia.com.br/noticias

Na Oficina de Fechamento dos Mapas 
Falados de Resplendor, 12 representantes 
dos NAC’s e o coordenador da Defesa 
Civil verificaram as áreas de inundação, 
mapearam as pessoas com necessidades 
especiais e validaram o mapa.

Levantamento de áreas de risco, 
considerando o histórico de 
alagamentos, inclusive a partir de 
relatos e observações da comunidade, 
apontando as regiões de risco e as 
características da comunidade local.

Mapa falado

“Esses treinamentos 
são muito 
importantes para 
os voluntários dos 
NAC’s, pois são eles que 
provavelmente vão prestar o 
primeiro atendimento à população. 
E esse atendimento é muito valioso 
numa situação de risco”.

Atacílio Butilheiro – Coordenador 
da Defesa Civil de Resplendor (MG)

Etapa 2

Etapa 3

Como foi

Próximos passos

Ações como o mapeamento das estruturas 
e a análise do que pode ser feito para evitar 
acidentes já estão em andamento. 

Para as próximas etapas, os voluntários serão 
convidados a participar de um seminário, 
organizado em conjunto com o Corpo de 
Bombeiros de Minas Gerais, no qual receberão 
mais informações sobre como agir em caso de 
inundações.



Vamos aprender
a plantar?

P

Saiba como fazer substrato

Passo a passo
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ara quem quer aprender a cultivar uma 
plantinha em um vaso e não sabe por onde 
começar, preparamos algumas dicas que podem 
ser usadas em sua casa por toda a família. 

Nesta etapa, é preciso afofar a terra e 
acrescentar algum composto orgânico (adubo). 

O primeiro material a ser colocado no vaso é a 
brita, em seguida coloque a areia fina – tendo 
o cuidado cobrir toda a brita. Agora, o vaso está 
preparado para receber uma camada de terra.

Coloque a muda e complete o vaso com o 
restante da terra. Deixe um espaço entre o solo 
e a borda.

Corte ou triture os vegetais crus e as cascas de ovos, (mesmo 
procedimento se estiver usando os aguapés) e misture com a 
borra de café, que além de servir como fertilizante, evita maus 
odores vindos do apodrecimento das cascas. 

Cave um buraco na terra,  coloque a mistura de cascas e a 
borra de café, e cubra com uma camada fina de terra. Molhe 
apenas uma vez ao dia, e uma vez por semana misture tudo 
muito bem, sempre cobrindo com mais terra.

Deixe seu substrato curtindo durante 30 dias, e estará pronto 
para o uso.

Regue a planta e, por último, coloque a 
folhagem seca, que vai proteger a terra.

Vaso com furos na base

Pedra brita 

Camada de areia fina 

Muda  

Folhagem seca

Prepare a terra

Prepare o vaso

Plante a muda

Regue e cuide

Agora que você plantou seu vazinho, aprenda a fazer um substrato, 
fertilizante natural, que deixará sua plantinha sempre saudável

Fica a dica

:: Terra 

::  Cascas de vegetais 
(legumes, frutas, 
hortaliças) ou aguapés 
(veja matéria de capa)

:: Borra de café

:: Cascas de ovos 

1

2

3

Materiais

Materiais


