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Renovação 
da Licença de 
Operação de Funil

PÁG 7

Educação 
Ambiental 
Itinerante  

PÁG 6

e aprendizado
Sucesso de público
Filme produzido por crianças com 
apoio da Aliança Energia incentiva a 
conscientização e educação ambiental 
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Turbina

Gerador

Saiba mais

Conhecendo
a Usina

Educação 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.

As turbinas da Usina 
de Funil são do 

tipo Kaplan, com 
capacidade de 

geração de 
60MW de 
potência.

QUEM

Liliene Costa Rezende Ferreira 

DE ONDE

Lavras/MG

O QUE FAZ

Diretora da Escola Municipal Álvaro 
Botelho

O QUE O LANÇAMENTO DO CURTA-
ANIMAÇÃO “OS SEGREDOS DO RIO 
GRANDE” REPRESENTA PARA VOCÊ E 
SEUS ALUNOS? 

Enquanto educadora, é muito gratificante 
participar de um projeto tão inovador 
como esse que a Aliança nos apresentou. 
Quando eu vi as crianças fazendo os 
desenhos e modelando as massinhas, 
não imaginei que o resultado seria tão 
lindo. Ver a participação das crianças e 
o resultado do trabalho delas é muito 
emocionante. Tenho certeza de que o 
filme vai ser um sucesso.  
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Vamos mostrar, por partes, como funciona 
uma usina hidrelétrica e os processos 
necessários para a geração de energia



Leia mais em www.aliancaenergia.com.br/noticias
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Travessia por balsa facilita o
deslocamento da população rural

A  forma de transporte mais rápida e 
prática para a população da zona 
rural ir de Itumirim à Ibituruna é 
a balsa da Barra. Sem ela, seria 

preciso percorrer aproximadamente 50km 
a mais para completar esse trajeto.

A balsa utilizada hoje pelos moradores 
locais foi doada à Associação dos Usuários 
da Balsa da Barra à época do enchimento 
do lago da Usina de Funil. 

O equipamento, mais moderno, 
motorizado e homologado pela Marinha, 
substituiu três embarcações antigas, que 
tinham menos capacidade de carga e não 
possuíam motor de propulsão.

Para Regis Pereira Venturim, engenheiro 
agrônomo e presidente da Associação, o 
recebimento da nova balsa significou o 
cumprimento do compromisso firmado 
entre Usina e Associação e possibilitou à 
população rural um deslocamento mais 
adequado, seguro e funcional. 

O engenheiro acrescenta ainda “no 
meu caso, por exemplo, representa um 
atalho de 50 quilômetros. Com a ajuda 
da embarcação, meu deslocamento é de 

apenas 25km.”

Recentemente, a Aliança apoiou a 
Associação na reforma da balsa e mantém 
convênio com a entidade para subsidiar 
o fornecimento de combustível da 
embarcação.

Social

Ermiro Borges é o condutor da 
balsa desde o inicio de seu 
funcionamento e afirma 
“sem a balsa, as pessoas 
que vivem e trabalham 
nas fazendas teriam mais 
dificuldade pra atravessar de 
um lado para outro”.

16
6

de funcionamento

travessias 
por dia 

Horário de 
funcionamento6h 16h

às

A maior parte dos veículos transportados 
são de uso rural: caminhões de leite, 
tratores e máquinas de colheita e plantio. 

ANOS



encanta o públicoFilme
Novo curta patrocinado 
pela Aliança Energia e 
produzido pelas crianças 
da comunidade do Funil 
incentiva a conscientização 
e educação ambiental

F
Esta fala demonstra bem o que a produção do curta-
animação “Os Segredos do rio Grande” significou para 
30 alunos da Escola Municipal Sebastião Vicente 

Ferreira e Escola Municipal Álvaro Botelho (Lavras/
MG). 

Patrocinado pela Aliança Energia, através do 
Programa de Educação Ambiental, e, lançado 
no último mês para as comunidades de Lavras, 
de Ijaci e do Funil, o filme traz uma mensagem 
importante sobre a preservação do meio 
ambiente. A exibição do “Os Segredos do rio 

Grande” foi recebida com entusiasmo pelo 
público de mais de mil pessoas, presentes nas 

26 sessões realizadas ao longo dos quatro dias de 
exibição.
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Meio Ambiente

iquei emocionada ao ver o 
filme hoje. No início, parecia 
uma brincadeira, mas o 
filme ficou tão lindo. Deu 
saudade!

Ana Carolina Bueno, 11 anos, 
estudante e participante do projeto

Alegria contagiou 
os participantes que 
assistiram ao filme
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“Achei o filme muito criativo. Lembro de 
quando a Heleny chegava em casa 
contando o que tinha feito na escola, 
os desenhos e tudo mais o que ela 
aprendeu. Tenho certeza que ela ficou 
muito feliz de ter participado”.

Silvania Aparecida de Carvalho, mãe de 
Heleny Eduarda de Carvalho, participante do 
projeto curta-animação.

“O que vimos aqui não foi apenas um 
filme, foi a materialização da educação 
enquanto ferramenta de transformação 
de crianças e jovens”. 

Dieikson Carvalho, superintendente 
Educacional da Secretaria de Educação           
de Lavras.

Os jovens autores do curta tiveram uma 
surpresa. Eles assistiram aos bastidores 
da produção, gravado durante as oficinas 
de elaboração do filme, relembrando o 
aprendizado proporcionado pelo Projeto.

Momento de 
muita emoção

Estados: Minas Gerais e São Paulo (o rio 
forma uma divisa natural entre eles).
Comprimento: 1.360 km
Nascente: Serra da Mantiqueira, a 
uma altitude de 1.980 metros.
Importância econômica: Ao longo do 
rio Grande estão instaladas 13 usinas 
hidrelétricas, entre elas, a Usina de 
Funil, no município de Lavras (MG). 
O rio é responsável pela geração de 
7.640 MW de energia elétrica. Cerca 
de 67% de toda energia gerada no 
estado de Minas Gerais provém da 
bacia do Rio Grande.
Além de sua beleza natural, que é 
um grande atrativo turístico, o rio é 
importante para o desenvolvimento 
de atividades de pesca, extração 
mineral, agropecuária, dentre outros.

Conheça o Rio Grande
Você sabia?

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

Assista ao video no youtube: Aliança Geração de Energia 

O filme, que tem duração de cerca de 5 minutos, apresenta 
como temática a reflexão de que a preservação do meio 
ambiente começa com pequenas atitudes.
Com suas águas cristalinas, o rio Grande traz segredos, belezas 
e também benefícios. É preciso mantê-lo limpo, sem lixo, 
cuidar das nascentes e preservar as matas ciliares para que 
toda essa riqueza se mantenha por muitos anos. 

Enredo do curta 
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O O veículo foi devidamente equipado para 
a exibição de filmes, apresentações de 
teatro de fantoches, realização de jogos 
educativos, oficinas, rodas de leitura e 
diferentes dinâmicas.

A UHE Funil utilizou o Caminhão Usina na 
Comunidade para exibir o filme “Os Segredos do 
rio Grande” na Comunidade do Funil, Lavras/MG, 
local onde o curta foi lançado oficialmente.  (leia 
matéria principal). 

Educação Ambiental

Para levar atividades de 
conscientização ambiental para a 
região de atuação dos municípios de 
Aimorés e Funil, a Aliança Energia 
inova e  apresenta o Caminhão Usina 
na Comunidade, uma ação educativa 
itinerante

carregado de conhecimento
Um caminhão

Caminhão preparado para exibição do filme



O Conselho Estadual de Política 
Ambiental (COPAM), por meio da 
Câmara de Infraestrutura de Energia 
(CIE), aprovou a renovação da Licença 
de Operação da UHE Funil por mais 
seis anos. Esse é um marco importante 
na operação da usina que, desde sua 
implantação, segue os preceitos legais.

Para o analista de Meio Ambiente, 
Efraim Max dos Reis, a renovação da 
Licença de Operação da UHE Funil é a 
coroação de um trabalho executado ao 
longo dos anos. “Uma conquista que 
envolveu um trabalho multidisciplinar 
das equipes da Aliança, reforçando 
o comprometimento de todos para 
alcançar um resultado tão positivo”, 
comemora.
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de Funil é renovada

Licença de 
Operação 

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

O caminhão do Programa de Educação 
Ambiental Itinerante vai continuar percorrendo 
as comunidades da região da UHE Funil, 
levando atividades educativas para os 
moradores da região. Outras ações estão 
previstas ainda este ano.

1000
As sessões foram vistas por mais de 

pessoas, que aplaudiram a mensagem de 
preservação ambiental que o filme traz.  

Atenção total da 
plateia ao assistir à 
exibição do filme



Ajude a preservar
o Rio Grande

A

Pescaria

7 erros
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conservação de um rio começa pela preservação de sua nascente. 
Uma das principais medidas para garantir a preservação da água é 
cuidar e recuperar matas ciliares, uma vez que a vegetação funciona 
como uma barreira viva de proteção. Cuide, preserve, faça sua parte!

Descubra as sete diferenças entre 
as imagens do Rio Grande!

Ajude a limpar nosso rio e garantir a preservação desse ambiente. 
Marque os objetos que não poderiam estar no rio.

Fica a dica

1. Lixo no rio 2. Garrafa no rio 3. Garrafa PET na jangada 4. Árvore 5. Vegetação montanha 6.Janela casinha 7. Vela da jangada


