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Dia da Mata 
Atlântica

PÁGs 6 e 7

Encontro pela 
segurança

PÁG 3

Aprendendo e vivendo a
Educação Ambiental
Programas da Aliança reforçam o valor 
da preservação ambiental no dia a dia 
da comunidade

PÁGS 4 e 5



Planos de Segurança
Encontro discute sinergia entre

Usina de Funil recebe representantes da Defesa Civil, 
Corpo de Bombeiro e das Prefeituras Municipais para 
discutir e integrar planos de ações de emergência

O encontro tem o objetivo de discutir 
e integrar as ações da Aliança e dos 
órgãos do governo em caso de alguma 
ocorrência que afete a barragem e/ou a 
população dos municípios.

Dentre os temas abordados, destacamos a 
apresentação da Aliança sobre os aspectos 
ligados à segurança do empreendimento, 
seguida de uma visita à Casa de Força, para 
esclarecer sobre o processo de produção de 
energia elétrica, além de debates sobre a 
legislação referente ao tema de proteção e 
defesa civil e segurança de barragens.

O Plano de Ação de Emergência (PAE) 
estabelece as ações a serem executadas 
pela Aliança Energia em caso de situação de 
emergência na barragem e identifica os agentes 
a serem notificados dessa ocorrência. Por isso, a 
importância da integração e atuação conjunta 
da empresa, Defesas Civil dos municípios, além 

“O encontro foi 
muito proveitoso. 

As informações nos 
ajudam a perceber 

a importância da 
prevenção e também onde 

podemos melhorar.”

Giselle Barbosa, representante da 
Coordenadoria Municipal da Defesa 
Civil de Campo Belo

Saiba mais

Educação Ambiental

em pauta
QUEM

Neraldina Maria Guimarães de Paula  

DE ONDE

Escola Municipal Professor Álvaro 
Botelho, Lavras - MG

O QUE FAZ

Psicopedagoga e professora do 
Ensino Fundamental 

COMO AS INFORMAÇÕES DO 
PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 
DA ALIANÇA PODEM CONTRIBUIR PARA 
OS CONTEÚDOS DENTRO DA SALA DE 
AULA? 

As informações apresentadas no 
Programa nos permitem fazer um 
paralelo entre os assuntos que os 
alunos estudam nos livros e o que eles 
vivenciam na visita à Usina. 

Essa ligação torna mais fácil o processo 
de conscientização ambiental e a 
importância  da proteção das águas, das 
nascentes e do correto descarte do lixo, 
tanto na sala de aula quanto em casa. 
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Leia 
maisaliancaenergia.com.br/noticias

Você sabe como a energia que chega até a sua casa é 
gerada em uma usina?

do Corpo de Bombeiro e representantes das 
prefeituras, visando a proteção da população.

Participaram do encontro lideranças dos 
municípios de Lavras, Campo Belo e Ribeirão 
Vermelho, além de representantes da Defesa 
Civil do estado de Minas Gerais.

Usina

E o prêmio
vai para...
O curta-animação “Os Segredos do Rio Grande” 

foi destaque e vencedor no festival “A Voz 
dos Cidadãos”. Aberto à votação popular, o 
curta-animação concorreu com outras 100 
produções, de 26 países e recebeu uma 

votação expressiva de 3.600 votos.

Produzido por meio do Programa de Educação 
Ambiental da Aliança, com a participação de alunos 
da Escolas Municipais Sebastião Vicente Ferreira e 
Álvaro Botelho, de Lavras/MG, região onde se localiza a 
UHE Funil, o filme contou com o apoio da população 
que votou e contribuiu para a conquista do prêmio. A 
animação apresenta a divertida aventura da peixinha 
Brisa e sua amiga humana Sara pela limpeza do rio e 
proteção dos seres vivos que dele dependem.

Confira este e outros vídeos de educação 
ambiental e de projetos sociais apoiados 
pela Aliança, nas regiões onde estão 
instaladas as usinas de Aimorés e Funil. 
Acesse e inscreva-se www.youtube.com.
br/c/aliancaenergia



A Aliança Energia reforça o 
compromisso de promover a 
conscientização ambiental junto 
a crianças, adolescentes e adultos 
nas regiões onde atua. Por meio do 

Programa de Educação Ambiental, diversas 
ações são realizadas na Usina, no Centro 
de Educação Ambiental, em Perdões/MG, 
e ainda atividades itinerantes em escolas e 
praças em diversas comunidades.

As atividades buscam envolver os 
participantes no tema por meio de oficinas, 
palestras, filmes, contação de história e 
muito mais. Com envolvimento, motivação 
e busca por aprimoramento contínuo, a 
empresa e seus parceiros, conduzem as 
ações com foco na reeducação, mudança 
de atitudes e fortalecimento de valores, 
visando contribuir com a ampliação da 
consciência ambiental.

A Aliança Energia possui um Programa de 
Visitas voltado para escolas, universidades e 
outras instituições da região, com diversas 
atividades interativas. Entre em contato.
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Quer aprender 
na prática?

Empresa promove, por meio do Programa de Educação Ambiental, 
diversas ações que buscam divulgar e fortalecer atitudes de 
preservação do meio ambiente 

caminho da mudança
Educação ambiental:

Leia 
maisaliancaenergia.com.br/noticias
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Confira as informações 
sobre as visitas mediadas:

Telefone 35 3864-9229 ou e-mail 
renata.oliveira@aliancaenergia.com.br. 

terça a sexta-feira

Manhã: 8h00 às 10h30 
Tarde:  13h00 às 15h30

Datas

Para agendar uma visita

Horários

Centro de Educação 
Ambiental (CEA) 

Conheça o roteiro das visitas

Localizado na Usina de Funil, no município de 
Perdões/MG, o CEA oferece atividades ligadas 
aos temas ambientais e de energia. Por meio 
de vídeos, palestras e oficinas, os visitantes 
podem conhecer as ações de preservação 
ambiental da Aliança Energia na região, 
além de outros conteúdos relacionados ao 
calendário ecológico, a biodiversidade local e o 
funcionamento da usina hidrelétrica. 

CEA
Casa de 

Força

Vista panorâmica 
das turbinas

Vista 
panorâmica 

do Rio 
Grande

Sistema de 
Transposição

de peixes

Os resultados alcançados e relatados 
por crianças e professores nas visitas nos 
mostram que estamos no caminho certo 
e que podemos fazer sempre mais pela 
preservação de nascentes, rios e pelo meio 
ambiente à nossa volta.

“Achei muito legal 
ver o elevador 

de peixes. É 
uma tecnologia 

muito boa pra fazer 
os peixes chegarem do 

outro lado. Uma coisa que eu vou 
lembrar também é a preocupação 
com a segurança da gente, pra 
usar o capacete, não correr pra não 
machucar. Foi tudo muito bom.”

Yago Henrique Souza Chaves, 10 anos, 
aluno do 5º ano da Escola Municipal 
Álvaro Botelho, Lavras/MG.

Educação Ambiental
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Dia 27 de maio é comemorado o Dia Nacional 
da Mata Atlântica. Uma data para reforçarmos a 
necessidade de conscientizar a população sobre 
a importância de protegermos e recuperarmos 
esse bioma, um dos mais importantes do Brasil 
e que vem sofrendo constantemente com o 
processo de degradação. 

Conhecendo a Mata Altântica 

A Mata Atlântica conta hoje com 12,5% de 
sua área original, mas em sua extensão estão 
inseridos aproximadamente 145 milhões de 
brasileiros. Ela também é responsável pelo 
fornecimento de 60% da água da população. 
Veja as informações:

 

Aliança e a preservação

A Aliança trabalha na preservação do meio ambiente 
e em especial a Mata Atlântica, onde estão localizados 
alguns de seus empreendimentos. Entre outras ações 
a empresa desenvolveu e mantém programas cujo 
objetivo final é cuidar dos rios, suas nascentes, a fauna 
e a flora locais.

Um dos programas que contribuiu de forma muito 
significativa para a oferta e a qualidade da água 
foi o de Preservação das Nascentes. Por meio dele, 
a empresa recuperou mais de 141 nascentes na 
região da Usina de Funil. A Aliança ainda monitora 
a qualidade da água de seu reservatório, a fim de 
continuar zelando por um ambiente propício à 
biodiversidade da região.

CONSUMO CONSCIENTE:

Reduza o consumo de plástico e 
prefira embalagens reutilizáveis;

Saiba a origem de seus alimentos;

Consuma frutas e verduras da estação, 
de preferência orgânicos.

NO DIA A DIA

Repense hábitos e atitudes que 
prejudicam o meio ambiente;

Reduza geração e descarte de lixo;

Reutilize os produtos para aumentar 
sua vida útil;

Recicle para transformar em um novo 
produto;

Sensibilize aqueles que agridem o 
meio ambiente.

essa riqueza que precisa de cuidado
Mata Atlântica:

Leia 
maisaliancaenergia.com.br/noticias

Conheça mais sobre esse bioma 
tão importante em nossas vidas 
e o trabalho realizado pela 
empresa para sua recuperação e 
preservação

Educação Ambiental

Cuidar e preservar

O que podemos fazer 
pela Mata  Atlântica

141

117
41.274

15
nascentes recuperadas 
ou protegidas

Mais de

Mais de

áreas de mata 
ciliar recuperadas

hectares de área 
reflorestada

mudas nativas 
plantadas

Alta capacidade
de regeneração
apesar de ser uma 
das ecorregiões mais 
ameaçadas do planeta.

aproximadamente 70% 
da população do país.

localizada no coração 
da América do Sul

os maiores centros 
urbanos estão em 
sua área

Abastece mais de 60% 
da população brasileira.

a Mata Atlântica 
abriga cerca de 1.000 
espécies de aves e 300 
de mamíferos.

Coração da 
América Latina

milhões de 
brasileiros

Em sua área 
estão cerca de

do PIB do Brasil

145

70

Biodiversidade

Fornecedora 
de água

%

Conheça os resultados dos Programas Ambientais 
da Aliança Energia na região da UHE Funil:



Fica a dica

A Mata Atlântica é uma das regiões mais ricas do 
mundo em biodiversidade, abrigando milhares 
de plantas e animais ameaçados de extinção. 
Além disso, ela garante abastecimento de água 
para milhares de pessoas através de suas bacias 

hidrográficas. Agora vamos aprender um pouco mais 
sobre a Mata Atlântica brincando!

Recorte as cartas no final da página. Cada adversário terá 
direito a 6 cartinhas com perguntas que devem ser feitas 
para o outro jogador alternadamente. A cada acerto você 
pula para a próxima casa. Quando errar uma pergunta, 
ela deve ser repetida até que o jogador acerte a resposta. 
Somente depois muda-se a carta. Ganha a partida, o 
jogador que acertar as seis perguntas primeiro. 

Caminhando pela
Mata Atlântica

Como jogar
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Produto que 
foi mais 

explorado na 
Mata Atlântica?

a) Canela
b) Pau-Brasil
c) Palma

A Mata 
Atlântica é 

um (a):

a) Vegetação
b) Ecossistema
c) Bioma

A Mata 
Atlântica está 
em todos os 

estados abaixo, 
exceto:

a) Rio de Janeiro
b) Santa Catarina
c) Pará

Espécie 
ameaçada de 
extinção na 

nossa região?
a) Macaco Sauá
b) Cachorro do mato
c) Canário-da-terra

A Mata 
Atlântica 

também pode 
ser chamada de:

a) Amazônia
b) Floresta Latifoliada 
Tropical
c) Mata de Aurácrias

É uma espécie 
presentes na 

Mata Atlântica:
a) Elefante
b) Sapo Cururu 
c) Mico Leão 
Dourado 

É uma Bacia 
Hidrográfica 
presente na 

Mata Atlântica:
a) São Francisco 
b) Parnaíba 
c) Atlântico Leste 

Tribo indígena 
que habita na  

Mata Atlântica:

a) Xavantes
b) Guarani
c) Ticunas

Qual data é 
comemorada o 

dia da Mata 
Atlântica?

a) 27 de maio
b) 15 de junho
c) 30 de agosto

A Mata 
Atlântica é a (?)

floresta 
brasileira:

a) maior 
b) 2°maior
c) 3°maior

Clima 
predominante 

na Mata 
Atlântica:

a) Equatorial
b) Subtropical
c) Tropical Úmido

 1° parque 
nacional do 

Brasil
criado na 

Mata Atlântica:
a) Itatiaia
b) Iguaçu
c) Tijuca

Resp: C Resp: B Resp: C Resp: A Resp: B Resp: C

Resp: A Resp: B Resp: A Resp: B Resp: C Resp: A

Jogador 2

Jogador 1

Pergunta
1

Pergunta
2

Pergunta
3

Pergunta
4

Pergunta
5

Pergunta
6

Pergunta
1

Pergunta
2

Pergunta
3

Pergunta
4

Pergunta
5

Pergunta
6

Parabéns você 
venceu!

E agora sabe ainda 
mais da importância 
da Mata Atlântica e 

como devemos 
preservá-la.


