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Os usos múltiplos 
do reservatório da 
UHE Funil

PÁG 7

UHE Funil 
completa 15 anos 
de operação  
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o início de uma história

Concurso 
de redação:

Os trabalhos trouxeram motivação e 
crescimento para os alunos 
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Saiba mais

Conhecendo
a Usina

Educação Ambiental

em pauta

S eguindo nossa série que mostra, por partes, 
como funciona uma usina hidrelétrica e os 
processos necessários para a geração de 
energia, destacaremos, nesta edição, a casa de 
força da Usina Hidrelétrica Engenheiro José 

Mendes Júnior – UHE Funil, localizada no Rio Grande, 
em Perdões (MG). 

A casa de força é o local que concentra os 
equipamentos elétricos, mecânicos e de 
monitoramento das unidades de produção da 
energia. Nela, temos a sala de controle, que contém 
todos os dados e informações das unidades 
geradoras, as galerias elétrica, mecânica, de tubulação 
e sucção. Cada galeria e equipamento tem um papel 
específico no processo de produção da energia 
elétrica, garantindo uma geração mais eficiente e 

segura. Na casa de força também estão 
as turbinas que, conectadas 

ao gerador, transformam a 
energia hidráulica (força 

das águas do rio) em 
energia elétrica.

QUEM

Isabela Aparecida de Assis Carvalho

15 anos  

DE ONDE

Escola Municipal Maurício Zákhia, em 
Ijaci (MG)

O QUE FAZ

Estudante do 9º ano e uma das 
vencedoras do Concurso de Redação 
promovido pela Aliança Energia

O CONCURSO DE REDAÇÃO CONTRIBUIU 
PARA O SEU CRESCIMENTO E 
DESENVOLVIMENTO DENTRO E FORA DA 
ESCOLA? 

Aprendi muitas coisas com o concurso 
de redação. Uma delas é que não somos 
nada sem a natureza. Mas foi importante 
também para trabalhar a minha forma de 
escrever que, com a ajuda da professora 
que nos orientou, melhorou bastante.
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mil

Unidades 
Geradoras

capacidade 
de produção

quantidade 
aproximada de 
pessoas que pode 
ser atentida pela 
produção da Usina

3

180

500

MW

habitantes
mil



A importância do
“abraço” da comunidade

A

Educação Ambiental

“O envolvimento da comunidade 
foi de extrema importância. 
Os familiares dos alunos se 
mostraram muito engajados 
em trabalhar com as crianças 
nos projetos, dando ideias e 
ajudando a construir objetos 
com materiais recicláveis.”

Lenice Braga, diretora da Escola 
Estadual Fernão Dias

“Ao abraçarmos esse projeto, estamos 
compartilhando ideias, dividindo 
experiências, absorvendo 
conhecimento e mudando 
a mentalidade das pessoas 
sobre a responsabilidade de 
preservação do meio ambiente.”

Queila Sousa Teixeira, Secretária de 
Educação de Ibituruna

Leia mais em www.aliancaenergia.com.br/noticias
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iniciativa partiu da Secretaria de 
Educação do município, com o objetivo 
de conscientizar a população sobre 
a importância de preservar e cultivar  
áreas verdes na região. A ideia foi então 

“abraçada” pelos professores e alunos da escola 
municipal que, de abril a outubro deste ano, 
trabalharam diversas atividades sobre o tema 
“Preservação do Meio Ambiente”.

Foram desenvolvidas ações como pesquisas de 
campo, palestras, exibição de filmes, leituras 
informativas e confecção de diversos objetos 
decorativos a partir de materiais recicláveis. 
Durante as ações, cada sala ganhou o nome de 
uma árvore, que foi “adotada” pela turma  para 
aprofundar os estudos sobre ela. Depois, foi o 
momento de compartilhar as informações sobre 
as espécies que compõe o bioma da região em 
que eles vivem, a Mata Atlântica. As atividades 
foram encerradas com a Feira Cultural, no fim de 
outubro, com o tema “Cultivar e guardar a criação 
– Responsabilidade com o Meio Ambiente”.

Alunos da Escola Municipal Fernão 
Dias Paes, de Ibituruna (MG), tiveram 
um importante papel na proposta 
de recuperação de nascentes e áreas 
verdes no município

A Aliança Energia acredita que iniciativas 
como essa são capazes de transformar pessoas 
e contribuir para um legado positivo para as 
futuras gerações. Como forma de contribuição 
para o projeto, a empresa conseguiu a 
doação de 148 mudas, em parceria com o 
Instituto Estadual de Florestas (IEF). Todas 
foram plantadas em propriedades rurais da 
região com o objetivo de recuperar nascentes 
e aumentar as áreas verdes do município. 
O projeto contou ainda com o apoio de 
outras instituições locais como Emater e a 
Universidade Federal de Lavras (UFLA). 



e abrem caminhos
Palavras que inspiram

A participação no Concurso 
de Redação promovido 
pela Aliança Energia abriu 
novas perspectivas para 
muitos alunos, despertando 
o interesse pela escrita e 
pesquisa. Muitos descobriram 
talentos que não imaginavam 
ter. Para os vencedores, a 
premiação, uma viagem 
ao centro de botânica e 
arte moderna - Inhotim, 
representou reconhecimento 
e um grande incentivo

P ara Emilly Nascimento de Paula, uma das 
alunas vencedoras, o Concurso mexeu com 
a sua imaginação e promoveu uma saudável 
interação entre os colegas da escola. “Assim 
que fiquei sabendo do tema, comecei a pensar 

em várias ideias, a imaginar uma maneira bonita de 
colocar no papel aquilo que eu senti ao conhecer mais 
sobre a ‘Mata Atlântica’”, contou a jovem.

A estudante da Escola Municipal Álvaro Botelho, 
localizada em Lavras (MG), disse que a palestra 
que ela e os outros alunos participaram quando 
visitaram a Usina de Funil foi muito importante para 
o desenvolvimento de suas ideias. “Eles mostraram 
para a gente a importância da Mata Atlântica, os riscos 
que ela corre por causa da degradação e também os 
benefícios que ela traz para todos nós”, lembrou Emily.
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Meio Ambiente

“Acho que o Concurso de Redação teve 
uma importância muito grande no 
incentivo, na motivação desses jovens, na 
conscientização deles sobre a preservação 
não só da Mata Atlântica, mas de toda a 
natureza”.

Anilcileia Nascimento, mãe da aluna 
Emilly Nascimento de Paula



Na opinião da estudante, além do conhecimento, o 
Concurso de Redação também promoveu uma maior 
interação entre os colegas. “Todo mundo ajudou todo 
mundo. Seja com pesquisas, com troca de informações, com 
dicas sobre a maneira de escrever. E isso motivou a todos”.

Emilly disse que a vitória representou um momento 
especial, pois ela estuda na escola desde o primeiro 
ano e nunca havia vencido um Concurso. “Ficar entre os 
primeiros foi um reconhecimento muito importante, pois 
veio no meu último ano de escola e me mostrou que 
tenho essa habilidade e posso fazer cada vez mais”.

Professora de Português na Escola Municipal Maurício 
Zákhia, em Ijaci (MG), Juliana Ribeiro da Fonseca disse 
que os alunos foram tocados pelo tema, em especial 
pela realidade da Mata Atlântica. “Com as pesquisas, 
palestras e vídeos, eles tomaram consciência dos riscos 
que correm a mata e seus animais”.

Juliana disse que, ao buscarem mais informações, eles 
“ficaram fascinados pela beleza e diversidade da fauna 
e flora da Mata Atlântica. E isso também incentivou o 
trabalho deles”. A professora lembrou que o Concurso 
foi fundamental para despertar o interesse de todos 
pela escrita e que a melhora foi significativa.
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Tocados pela realidade

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

O desafio de escrever sobre o tema 
“Preservação da Mata Atlântica” reuniu 
mais de 500 alunos do 9° ano de 
escolas públicas de seis municípios 
mineiros no Sul de Minas e Vale do 
Rio Doce/MG. Eles fizeram trabalhos 
de pesquisa com seus professores, 
além de visitas ao Centro de Educação 
Ambiental e ao Parque Botânico, 
onde refletiram sobre o assunto e 
sobre como podem preservar a Mata 
Atlântica e mudar suas atitudes em 
benefício desse bioma tão importante.
Do total de trabalhos inscritos, 
30 foram escolhidos conforme os 
critérios de avaliação determinados 
na primeira etapa do concurso, em 
cada localidade. Em seguida, um júri, 
composto por representantes das 
escolas, secretarias de educação e 
Aliança Energia, foi responsável por 
selecionar as três melhores redações. 

Concurso de Redação
Como foi o

Acesse o video 
no Youtube



Gerando energia sustentável, 
com respeito ao meio ambiente 
e valorização das pessoas

A Usina de Funil completa 15 
anos de operação este ano. O 
empreendimento, que contribui para 
o Sistema Elétrico Nacional, gera 
energia que é utilizada nas industrias, 
nas residências e no comercio em 
diferentes regiões do país. 

A Aliança Energia agradece a todos 
que participaram dessa história e 
espera contribuir ainda mais para o o 
desenvolvimento da região e do país.
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Usina

15
UHE Funil

anos

piracema é o período em que os peixes sobem 
para a cabeceira dos rios para a sua reprodução. No 
Brasil, ela ocorre na época das chuvas de verão, que 
provocam o aumento do nível dos rios, e quando 
as temperaturas da água e do ar aumentam. Para 

proteger as espécies, o Instituto Estadual de Florestas (IEF) 
proíbe a captura, o transporte e o armazenamento de espécies 
nativas durante o período de 1º de novembro a 28 de fevereiro.

Desde 2002, a Usina de Funil monitora as espécies de peixes 
em seu reservatório. O monitoramento  quantifica e qualifica 
as espécies, além de estudar suas rotas migratórias e ciclos 
reprodutivos. Esses estudos colaboram para adoção de medidas 
de proteção e conservação das espécies de peixes da região.

período de reprodução dos peixes
Estamos na piracema,

A
Algumas espécies 
monitoradas: mandi, piapara, 
curimba, dourado, piau, lambari, 
canivete, tabarana, jaú, dentre outras.

peixes 
marcadosmil

Mais de

125

mil
etiquetas 
devolvidas

Mais de

2.7

espécies 
monitoradas56

“É motivo de orgulho trabalhar 
numa empresa comprometida 
com o meio ambiente e as 
comunidades no entorno 
da usina e que investe no 
crescimento profissional e 
pessoal de seus funcionários”. 

Marcelo de Cássia Almeida, 
técnico em mecânica, trabalha 
há 15 anos na UHE Funil

Etapas da 
construção 
da UHE Funil
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O PACUERA é um plano ambiental que visa a 
conservação do reservatório com foco na proteção 
de recursos naturais. É a partir desse plano que são 
identificados os usos múltiplos do reservatório, sugerindo 
formas responsáveis e integradas de sua utilização.

O plano elaborado pela Usina de Funil, identificou 
as diversas atividades que ocorrem dentro de seu 
reservatório, como, por exemplo, navegação, recreação, 
irrigação, captação de água para abastecimento, além da 
geração de energia elétrica.

Vale lembrar que todos que utilizam o reservatório 
têm a responsabilidade de zelar pela sua preservação, 
adotando práticas responsáveis dentro da sua atividade. 

O PACUERA da Usina de Funil, aprovado pelo Supram/Sul 
de Minas, está disponível para consulta dos interessados 
na sede da Superintendência Regional de Regularização 
Ambiental, localizada à avenida Manoel Diniz, 145 - Bairro 
Industrial JK, Varginha/MG.

Você sabe o que é
PACUERA?

Meio Ambiente

O reservatório da UHE 
Funil (lago criado 
com a construção da 
Usina), é uma área com 
potencial econômico, 
turístico, ambiental e de 
lazer para a população. 
Sua utilização e 
conservação são regidos 
por um plano que visa 
o aproveitamento 
sustentável de seus 
recursos



Vamos subir o rio
com os peixinhos?

A
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Piracema é o período de desova dos peixes que ocorre entre 
os meses de novembro e março. Por isso é tão importante não 
pescarmos nesse período. Agora é hora de aprender brincando!

Qual atividade não pode ser 
realizada nos rios durante a 
piracema?

Fica a dica

1

3

4

Feliz

Boas festas e um feliz ano novo.

Energias renovadas para o novo ano 
que vem chegando. 
Serão mais 365 dias para 
superar desafios, celebrar conquistas, 
compartilhar sonhos e sorrisos.

2

Qual o caminho que 
leva nossos peixinhos 
até a cabeceira do rio?

C

BA

cabeceira 
do rio

Resposta: B, 

Resposta: 3, 


