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ETA  Capivari em 
funcionamento

PÁG 7

Manutenção 
Preventiva 

PÁG 3

na comunidade
Educação Ambiental 

Projetos da Aliança levam aprendizado e conhecimento para jovens por 
meio de atividades educativas, feiras e plantio de mudas. 
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Turbina

Saiba mais

Conhecendo
a Usina

Meio Ambiente

em pauta

“ Quando a energia elétrica é gerada em uma 
usina sua tensão é alterada diversas vezes até que 
chegue em condições para o consumo residencial 
ou da indústria. Após a energia ser produzida 
nos geradores da Usina de Funil, sua tensão é 

aumentada na Subestação Elevadora, visando  
reduzir as perdas na transmissão. 

Além dos transformadores que elevam a tensão 
para os níveis de transmissão, também fazem 
parte da subestação os “dispositivos de proteção e 
manobra”, como chaves seccionadoras e disjuntores, 
que permitem a conexão dos equipamentos da 

Usina ao sistema de transmissão 
com segurança e flexibilidade 

operacional.

QUEM

Efraim Max dos Reis

DE ONDE

Aliança Energia - Usina de Funil

O QUE FAZ

Analista de Meio Ambiente

QUAL O PAPEL DA ALIANÇA NA 
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE 
ÁGUA(ETA) PARA A ASSOCIAÇÃO 
DO CAPIVARI?

Em todo nosso trabalho buscamos 
adotar as melhores práticas e técnicas 
disponíveis, além de contar com a 
parceria de fornecedores capacitados 
e qualificados na prestação de 
serviços. É sempre muito gratificante 
perceber que esses esforços resultam 
no sucesso de projetos como o da 
nova ETA.
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Nesta edição vamos apresentar a Subestação 
Elevadora de Energia. A cada edição 
apresentamos uma das estruturas que compõe 
uma Usina Hidrelétrica, necessárias para geração 
de energia

A subestação da 
Usina de Funil é 
de 138 kV



Leia mais em www.aliancaenergia.com.br/noticias
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garante bom
desempenho

Planejamento

P ara garantir a sua segurança e da sua 
família, você fica atento às revisões do 
seu carro ou realiza reparos na sua casa, 
por exemplo, não é verdade? O processo 

das manutenções preventivas nas usinas 
também acontece de forma periódica e com a 
mesma finalidade. 

O objetivo de se fazer manutenção preventiva 
é evitar falhas nos equipamentos e atender os 
indicadores de disponibilidade estabelecidos 
para as Usinas, contribuindo para o Sistema 
Elétrico Nacional e, consequentemente, para 
o fornecimento de energia elétrica.  

Para executar esse trabalho de forma 
eficiente e qualificada, a Aliança Energia 
cumpre um calendário anual de manutenção 
preventiva,visando evitar paradas não 
programadas nas usinas, antecipando ações 
que mantenham os equipamentos em boas 
condições de operação.

Organização e Método

Ações de manutenção programadas 
para 2017 realizadas com sucesso

Ações realizadas
Equipes qualificadas realizaram as 
manutenções nos equipamentos 
e utilizaram inclusive 
mergulhadores para os reparos 
embaixo d’água.

Manutenção preventiva nos 
transformadores

Inspeções nas turbinas

Manutenção de postes 
da Subestação 

Calibração de equipamentos 
e instrumentos

Inspeções gerais

Manutenções preventivas e 
elétrica, eletrônica, mecânica e 
operação

A manutenção pode ser feita no período 
de seca, preparando os equipamentos 
para produzir de forma mais intensa 
durante as chuvas, explica o supervisor 
de Operações e Manutenção, Willian 
Rodrigues Rosa.



na prática
Conhecimento 

melhor ferramenta para preservação 
do meio ambiente é o conhecimento. 
Pensando assim, a Aliança realiza e 
incentiva ações de educação ambiental nas 
escolas e nas comunidades onde atua. Em 

comemoração ao Dia da Árvore, 21 de setembro, a 
empresa promoveu, em parceria com as escolas da 
região e com a Copasa, diversas ações nas cidades 
de Itutinga, Macuco, Macaia e Lavras que foram 
um sucesso! A empolgação com o tema e com as 
atividades contagiou a todos e as mensagens de 
preservação agora serão refletidas nas atitudes de 
cada um que esteve presente nos eventos.

Destaque para a Feira Verde, realizada no município 
de Itutinga e, em Macuco, distrito de Itumirim, onde 
os alunos tiveram a oportunidade de cultivar mudas 
de plantas nativas para posteriormente trocar entre si 
em um momento de debate promovido nas escolas. 
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Meio Ambiente

As ações de plantio das mudas e as atividades do Dia da Árvore foram ótimas 
pois as crianças puderam ver na prática o estudo que fizeram em sala de 
aula. Elas aprenderam a plantar, cuidar e preservar as mudas. Essa é uma 
experiência que os alunos levam para a vida.

Dulcineia dos Santos, professora na Escola Municipal Professora Henriqueta 
Vitorinha Maia Botelho

A
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“O evento realizado na nossa escola nos 
encheu de alegria e a participação da 
Aliança foi fundamental, Tivemos vários 
retornos positivos. Os pais dos alunos ficaram 
impressionados com o envolvimento dos 
filhos com nossa horta comunitária.”

Maria Aparecida da Cruz Andrade, diretora da 
Escola Municipal Erinéa Maria Inácia de Carvalho 
da Silva, em Itutinga

A proposta foi inovadora e, para muitos alunos, inédita, pois 
eles receberam o desafio de cultivar uma muda desde o 
plantio, aprenderam sobre ela e puderam compartilhar seu 
aprendizado e experiência com os colegas. 

Outra ação de grande repercussão entre as crianças foi a 
“Feira do Desapego”, que as estimulou a levarem roupas, 
brinquedos e acessórios que não estavam em uso para 
trocarem na escola e na comunidade. Essa iniciativa visa 
incentivar as crianças a refletir sobre o reaproveitamento 
de objetos e materiais, pilares do conceito de reciclagem, 
e despertou, além do consumo consciente, a solidariedade 
entre as crianças e a população.

Diversas ações, muita criatividade e engajamento e um 
único objetivo: promover a conscientização sobre a nossa 
interação com o meio ambiente, preservando a vida agora 
e no futuro.

Estão previstas outras ações para os próximos meses. Fique 
atento, participe e colabore para a preservação do meio 
ambiente.

Durante o mês de setembro, quando 
se comemora o Dia da Árvore no 
dia 21, a Aliança desenvolveu uma 
série de atividades em diferentes 
cidades com o objetivo de promover 
a discussão sobre a importância da 
preservação das árvores e do meio 
ambiente.

Dia da Árvore

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

1.400

4
7

pessoas 
envolvidas

comunidades 
participantes

instituições parceiras na 
realização das ações



30 redações premiadas 
no total

3 vencedores

2 municípios 
envolvidos

135 participantes
alunos

Educação Ambiental
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M ais de 135 alunos do 9° ano toparam o 
desafio de participar do concurso de 
redação com o tema Preservação da 
Mata Atlântica.

Os jovens de escolas públicas dos 
municípios de Lavras e Ijaci fizeram trabalhos de 
pesquisa com seus professores, além de visitar o 
Centro de Educação Ambiental, na Usina de Funil, 
onde refletiram sobre o assunto e aprenderam como 
podem preservar a Mata Atlântica e mudar suas 
atitudes em benefício desse bioma tão importante. 
Com base nessas informações, mãos à obra. E o 
resultado? Criativas redações e a possibilidade de 
fazer mais e melhor pelo meio ambiente!

Do total de trabalhos inscritos, 30 foram escolhidos 
conforme os critérios de avaliação determinados no 
regulamento do concurso. Em seguida, um júri foi 
responsável por escolher as três melhores. 

Conheça os vencedores do concurso de 
redação promovido pela Aliança Energia

Lição para a vida

Conheça os vencedores
na ponta do lápis
Preservação ambiental

Esta é uma ação onde todos ganham. As 
crianças, a escola, a empresa e em especial a 
Mata Atlântica, pois a consciência ambiental 
agora está presente na vida de centenas de 
jovens que podem disseminar suas boas 
ideias e práticas para as demais pessoas das 
comunidades onde moram.

“A beleza da Mata se faz presente nas 
vegetações e nos animais que vivem nela. A 
floresta é de suma importância, pois fornece 
água, ajuda a controlar o nosso 
clima e é fonte de alimento 
para os seres vivos”, trecho 
da redação de Isabela 
Aparecida de Assis 
Carvalho (E.M. Maurício 
Zákhia, município de Ijaci/
MG)

“É sabido que os seres humanos necessitam 
das florestas para sobrevivência. Por isso as 

pessoas precisam colaborar com 
medidas que ajudem a conservar 

e restaurar a biodiversidade”., 
trecho da redação de Raissa 
Aparecida Moreno Gomes 
(E.M. Maurício Zákhia, 
município de Ijaci/MG)

“Mas com pequenas e boas ações podemos 
fazer o bem à nossa mata, pois nada mais é do 
que uma retribuição de todas as coisas que ela 

já fez e faz por nós”, trecho da redação 
de Emilly Nascimento de Paula 

(E.M. Álvaro Botelho, município 
de Lavras/MG)



Educação Ambiental

 Interação     7
Leia mais em www.aliancaenergia.com.br/noticias

em Capivari
Água de qualidade

Moradores do Capivari, no município Itumirim, estão 
aptos a operar a Estação de Tratamento de Água - ETA 
de sua comunidade. A equipe da Aliança capacitou 
integrantes da Associação de Moradores para a 
operação e manutenção do novo sistema. A nova ETA 
compreende um sistema de captação e tratamento da 
água, onde foram instalados modernos equipamentos 
– de filtragem e de operação – a fim de garantir os 
melhores resultados no tratamento da água, atendendo 
aos padrões estabelecidos pelo ministério da saúde.

A Aliança trabalhou com profissionais capacitados e 
buscou os melhores equipamentos do mercado para 
garantir o fornecimento e acesso a este recurso natural. 
A nova estação é de fácil operação, o que é um avanço 
considerável no projeto e um benefício para os usuários. 

A nova estação de tratamento de água do Capivari 
cumpre com o objetivo estabelecido no licenciamento 
ambiental de levar água de qualidade e com 
quantidade suficiente para abastecer essa comunidade. 

Volume de água 
tratada5m /h3

Profundidade 
do poço tubular201m

A Estação tem operação simples, sendo 
totalmente automatizada. O sistema oferece 
um eficiente tratamento da água para 
garantir os padrões de potabilidade.

Marcos Rocha Vianna, consultor especialista 
em sistemas de tratamento de água

Hoje, temos uma estação pronta e 
ficamos muito feliz por ela estar 

funcionando perfeitamente e 
atendendo à população. Com o 
treinamento, podemos operar o 
equipamento com facilidade.

Wander Tadeu Torres, presidente da 
Associação de Moradores do Capivari

ETA, ou Estação de Tratamento de 
Água, é uma estrutura que realiza 
a purificação da água captada de 
alguma fonte como poços, represas 
ou rio, para torná-la própria para o 
consumo humano 

Você sabe o que 
é uma ETA?



Depende de você,
depende de nós

Q
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uando cada um muda sua 
atitude, de alguma forma 
provoca mudança também 
em quem está à sua volta. 
Por isso, seja um agente 

transformador e vamos fazer 
um mundo melhor.

Fica a dica

Jogo da memória

Verão

Primavera

Inverno Inverno Inverno Inverno

Primavera Primavera Primavera

Verão Verão Verão
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C
O

R
TE

DOBRE E COLE

Leve nosso 
amiguinho até a 
árvore pelo labirinto 
e o ajude a cuidar 
do meio ambiente

A primavera chegou
Você conhece a diferença das 4 estações do ano? Vamos aprender, 
brincando, as características de cada uma. Recorte as cartinhas e chame 
sua família e amigos para se divertir com este jogo da memória.


