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Localizada na bacia do rio Doce, a Usina de 
Aimorés abrange os municípios mineiros de 
Aimorés, Itueta e Resplendor, 

330MW 

Potencial instalado 
para geração

UHE Aimorés em números

Energia 
assegurada

172MW 2006

Inauguração

Maio de
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MG

Usina de 
Aimorés

Para saber mais sobre a Aliança, acesse o site. Para 
participar de um programa de educação ambiental, 
agende uma visita ao Parque Botânico, localizado no 
município de Aimorés (MG). Mantido pela Aliança, o 
Parque dispõe de uma estrutura onde você tem 
acesso às informações de forma interativa e 
dinâmica, em meio a uma área de 186 hectares de 
mata reflorestada com espécies da Mata Atlântica

Para agendamento de visitas e 
informações, entre em contato conosco:
comunicacao@aliancaenergia.com.br
(27) 3732-2886 ou 3732-2872.

Visitas ao Parque Botânico

www.aliancaenergia.com.br
Acesse Aliança Energia no youtube
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Vamos juntos,
pela preservação do meio ambiente

A Aliança Energia é uma empresa que produz eletricidade 
através do uso de fontes renováveis como a água, utilizada 
nas usinas hidrelétricas e o vento, no caso das usinas eólicas.

Consciente do seu papel para a preservação ambiental e 
promoção dos valores junto às comunidades onde estão 
localizados seus empreendimentos, a Aliança compartilha 
algumas orientações que ajudarão a cuidar melhor do meio 
ambiente ao seu redor, seja na aplicação de boas técnicas 
nas atividades agrícolas, no cuidado com o solo, com a água, 
preservação de nascentes e animais silvestres e muito mais. 
Pequenas atitudes fazem a diferença.

Tenha uma boa leitura.
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SAF
Sistema Agroflorestal



Pequenas atitudes no dia a dia que podem fazer a diferença 
na busca pela preservação do meio ambiente e contribui para 
as futuras gerações também desfrutem dos recursos naturais. 

Os produtores rurais familiares, que utilizam as Áreas de 
Preservação Permanente (APPs), podem contar com um aliado 
nessa tarefa do seu dia a dia. Trata-se do Sistema Agroflorestal 
(SAF), criado em 2004, pela Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária (Embrapa), com o obejtivo de desenvolver 
formas de uso ou manejo da terra, nos quais se combinam 
espécies de árvores com cultivos agrícolas ou criação de 
animais, promovendo benefícios econômicos e ecológico. 

RENTABILIDADE
MAIOR MAIOR

e PRESERVAÇÃO

Você sabe o que são 
Sistemas Agroflorestais (SAF)? 
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Sistema Agroflorestal
SAF

Com o SAF é possível melhorar ainda mais a produção e 
ajudar a preservar o meio ambiente. Vale a pena 
repensar e adotar essas práticas.

• Melhora a produção em sistemas silvipastoris (animais e 
árvores), seja pelas condições das pastagens, seja pelo maior 
conforto térmico dos animais permitido pela sombra oferecida. 

• Incentiva a produção orgânica. 

• Melhora a alimentação familiar. 

• Melhora a produção de água da propriedade. 

• Refresca o clima na propriedade. 

• Aumenta a geração de renda do produtor, por causa da 
variedade de produção. 

Confira alguns 
benefícios do SAF
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Saber usar para não faltar

A produção rural tem um importante papel na vida 
do homem e na economia do país. Por isso é 
necessário aplicar as melhores técnicas, visando 
conciliar a prática da atividade produtiva com a 
preservação ambiental. É importante evitar algumas 
práticas como as listadas a seguir. 

• Desmatamento.
• Queimada para formação e renovação de 
pastagens.
• Poluição dos solos e da água, causada pela 
falta de controle de dejetos de animais e pelo 
uso exagerado de agrotóxicos. 
• Erosão e degradação de solos causados pelo 
mau planejamento do uso de pastagem e da 
quantidade de animais pisoteando o solo.
• Desertificação.
• Assoreamento de cursos de água.
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Chamadas de agrossilviculturas (ou cultur-
as silviagrícolas), utilizam espécies de árvores, 
arbustos ou palmeiras são plantadas combinan-
do com espécies agrícolas, ou seja, combinação 
de floresta com agricultura. 

Agricultura, pecuária e floresta

Quando se combina as três atividades: 
agricultura, pecuária e floresta. 

Combinação de criação de espécies de árvores, 
arbustos ou palmeiras com espécies forrageiras (ex.: 
braquiária, capim elefante) com criação de animais.

Árvores, pastagens e gado

Para saber mais sobre o SAF, consulte 
um técnico de sua confiança e busque 
orientações sobre como implantar esse 
sistema na sua propriedade.

O SAF possui três principais técnicas, 
definidas da seguinte forma: 

Você sabia?

Saiba mais
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Outra forma de contribuir para a preservação do meio 
ambiente e para a prosperidade das suas terras é 
evitando as queimadas. Existem técnicas para renovar 
áreas de pastagem, eliminar restos de cultura, plantas 
daninhas e doenças. 

Para você evitar as queimadas, o SAF oferece técnicas 
alternativas que são menos agressivas para o meio 
ambiente. E os resultados tanto ecológicos como 
financeiros são mais vantajosos. 

Você sabia que uma queimada pode causar 
muitos problemas na sua propriedade?

• Enfraquece o solo, por causa da perda de 
nutrientes essenciais para um bom 
desenvolvimento dos vegetais.

• Elimina microrganismos que ajudam no 
desenvolvimento de algumas espécies de plantas. 

• Reduz a umidade do solo.

• Provoca compactação e erosão do solo.

Você sabia?

12



Técnicas para renovação do solo

Plantio de leguminosas superficiais no solo, 
como, por exemplo, amendoim forrageiro. 

Permite aumentar a quantidade de 
nitrogênio na terra, além de fornecer 
outros nutrientes, reter a umidade e 
controlar plantas invasoras. 

ADUBAÇÃO VERDE

Utilização de produtos naturais para 
adubação e combate de pragas. 
Preserva a biodiversidade e mantém o 
solo saudável.

ADUBAÇÃO ORGÂNICA

Transformação dos restos vegetais como, por 
exemplo, folhas, galhos e estrume, para 
produzir adubo orgânico. Enriquece o 
solo com produtos naturais, sem 
contaminar as plantações.

COMPOSTAGEM
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Cultivo de dois ou mais tipos de plantas ao 
mesmo tempo e em espaços bem próximos. 

Permite aproveitar melhor a água e os 
nutrientes disponíveis no solo e diminui a 
ocorrência de doenças e pragas da 
plantação.

CONSORCIAÇÃO DE CULTURAS

Revezamento de plantações numa 
mesma área agrícola, uma após a outra. 
Evita o enfraquecimento do solo.

ROTAÇÃO DE CULTURAS

Complementação da alimentação do 
gado, com uma mistura de uréia e sal 
mineral. Fornece a proteína que o 
animal precisa e não encontra na 
pastagem seca.

URÉIA PECUÁRIA

14



Mesmo depois de observar todas essas 
técnicas alternativas, se a queimada ainda 
for necessária, o Instituto Estadual de 
Florestas de Minas Gerais (IEF) traz regras 
que precisam ser seguidas para evitar que a 
queimada controlada se transforme em um 
incêndio florestal. Confira quais são elas:

• Pedir a autorização do IEF para realizar a queimada 
controlada.

• Preparar o aceiro, que é uma área limpa de vegetação ao 
redor de toda a região que será queimada, para evitar que o 
fogo se espalhe. Quanto maior for o aceiro, mais segura será 
a atividade.

• Ter disponível equipe e equipamentos necessários para 
fazer a queima: balde com água, apito, bombas costais, pá, 
foice, abafador, enxada, entre outros.

• Fazer as queimadas quando o vento estiver fraco e, de 
preferência, de 6h às 9h e de 16h às 18h. Nesses horários, o 
calor e o risco do fogo se espalharem são menores.

• Fazer a queima depois das primeiras chuvas. O risco do 
fogo se espalhar é menor, e menos fumaça será lançada.

• Comunicar aos seus vizinhos sobre a data e o horário que 
pretende realizar a queima.

• Providenciar uma vala imediatamente abaixo da área, para 
segurar as cinzas e brasas do fogo, quando o local da 
queimada for inclinado.

• Utilizar terra ou água para apagar restos de fogo ou brasa.

• Garantir que todos os focos de fogo ou brasa estão 
apagados, antes de deixar o local da queimada.

ATENÇÃO! aceiro
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Animais
silvestres



Conhecer e respeitar as diferenças entre os animais 
silvestres e os de estimação é fundamental para haver 
um equilíbrio no meio ambiente.

Animais silvestres (ou selvagens) são todos os animais 
que vivem ou nascem em um ecossistema natural - 
como florestas, rios e oceanos. 

Os animais silvestres estão acostumados a viver 
em seu ambiente natural. Eles mesmos buscam 
seu alimento e não precisam de ninguém para 
sobreviver. 
Os animais domésticos são aqueles criados em 
cativeiro e que podem ser utilizados para o 
transporte, como fonte de alimento ou até 
mesmo como bichinhos de estimação.

Você sabe qual é a diferença entre 
um animal de estimação 
e um animal silvestre? 
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O papagaio-chauá

Tem gente que cria animais silvestres em casa. Mas retirar um 
animal da natureza pode causar problemas para ele e sua 
espécie. Um exemplo disso são as aves, que sofrem muito com a 
captura e comercialização ilegal. Fora do ambiente onde 
nasceram, elas deixam de se reproduzir e correm o risco de 
extinção. É o caso de  alguns tipos de papagaios, muito vendidos 
no Brasil e no exterior sem licença.

Na região dos municipios de 
Baixo Guandu (ES), Aimorés, 
Itueta e Resplendor (MG) existe 
uma espécie de papagaio, o 
Chauá. Retirar este e outros 
papagaios da natureza e 
prendê-los em gaiolas ainda é um 
hábito presente na região, e sua 
reprodução fica prejudicada. 
Os locais ideais para que a ave 
sobreviva e se reproduza são as 
florestas. Por isso, manter o chauá 
solto na natureza e investir na 
preservação das matas e no 
plantio de árvores frutíferas são 
formas de contribuir para que a 
ave saia da lista de animais 
ameaçados de extinção.
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• Quando perceber que alguém está vendendo 
animais silvestres, de forma ilegal, denuncie para a 
Polícia Ambiental.

Disque Denuncie - 191

Polícia Ambiental MG - (31) 2123-1600

Polícia Ambiental ES - (27) 3636-1650

• Se você possui um animal silvestre, entregue-o para 
um Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS) 
ou para a Polícia Ambiental. 

• Compre animais de estimação – inclusive 
papagaios, araras, micos, jabutis, etc. – apenas em 
locais que possuam autorização para o comércio. E 
tenha certeza de que o animal está devidamente 
registrado e identificado. Exija sempre a Nota Fiscal 
de venda. 

Você sabia?
Existem leis que protegem os animais e a vegetação brasileira. A 
Lei de Crimes Ambientais (Lei n° 9.605), criada em 1998, 
considera crime a compra, a venda, a criação ou qualquer outro 
negócio não autorizado, envolvendo animais silvestres. Os 
valores da multa variam de R$500 a R$5 mil e quem cometer 
esse crime pode ser preso por seis meses a um ano. Confira 
algumas dicas de como você pode ajudar a preservar os animais 
silvestres:
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Proteção
de Nascentes



É preciso cuidar muito bem da água. Fonte de vida, ela 
é importante em tudo o que fazemos: beber, nadar, 
lavar e regar, entre tantas outras coisas. 

Dois terços do planeta Terra 
é formado água.

Somente 2,5% dessa 
água é doce, e a maior 
parte dela está 
congelada. Sobram 
apenas 0,5% deste 
recurso para a utilização 
pelo homem. 

2%

,5

A poluição ambiental é uma 
ameaça aos nossos rios. A 
ausência de árvores nas margens 
dos rios, ocasionada pelo 
desmatamento da mata ciliar e 
construções que crescem às 
margens dos rios são alguns 
exemplos dessa forma de poluir 
nossos recursos hídricos. Portanto, 
preserve a mata ciliar. 
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É preciso preservar e usar de forma consciente a 
água disponível, uma vez que este recurso está cada 
dia mais escasso. 

Também conhecida como olho d’água, mina 
d’água, fio d’água, cabeceira ou fonte, pode estar 
bem perto ou até mesmo dentro de sua 
propriedade. É aquele início de rio, ribeirão, 
córrego ou lago. Preservar as nascentes tornou-se 
indispensável .

Você conhece alguma nascente?
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Existem cuidados que podem e devem ser 
tomados para conservar uma nascente. Confira 
alguns exemplos:

• Isolar as nascentes e recompor as APP's – Áreas de 
Preservação Permanente – em volta. São aquelas 
árvores que crescem ao redor e garantem a 
proteção da nascente, para evitar a entrada e 
pisoteio de animais, homens, veículos, etc.

• Preservar a qualidade e pureza da água, 
distribuindo melhor as estruturas e culturas da 
propriedade, como, por exemplo, galinheiros, 
currais, fossas, plantações que usam agrotóxicos, 
entre outros. Assim você evita a contaminação das 
nascentes.

• Planejar melhor as estradas, para que não passem 
próximas aos cursos d’água e nascentes, e levem 
facilmente qualquer pessoa a esses locais.

como preservar 
uma nascente?

Você sabe
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Peixes 
exóticos



Existem milhares de espécies de peixes diferentes 
no Brasil e eles também precisam de proteção. Só 
no rio Doce há onze espécies de peixes ameaçadas 
de extinção e que precisam de atenção. As 
principais causas são as mudanças climáticas, a 
poluição das águas e a existência de peixes exóticos 
que podem comprometer o equilíbrio ambiental 
em uma bacia hidrográfica.
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• Aumento da concorrência por comida, diminuindo a 
disponibilidade de alimento para as espécies nativas.

• Existência de algumas espécies que se alimentam 
de ovos, filhotes e até adultos de outras espécies 
locais.

• Transmissão de doenças, trazendo fungos, bactérias 
e vírus contra os quais os outros peixes não 
conseguem se defender.

Peixes exóticos quando inseridos em ambiente diferente do seu 
de origem podem prejudicar o equilíbrio ecológico. Isso porque, 
quando eles começam a se reproduzir podem causar impactos 
como:

Tudo isso ajuda a provocar alterações do ambiente original, o 
que dificulta as condições de sobrevivência dos peixes nativos.

Você sabe o que são 
peixes exóticos?

* Os peixes exóticos vieram de bacias hidrográficas de outros países e os peixes alóctones 
vieram de outras bacias brasileiras. Para facilitar a compreensão, trataremos aqui todos as 
espécies não nativas da bacia do Rio Doce como exóticas.

espécies de peixes 
em rios e lagos

3.150
Brasil

nos mares e oceanos

1.358

espécies 
de peixes71

Rio Doce

ameaçadas de 
extinção 11

espécies 
exóticas 28*
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É importante investir em técnicas seguras para a criação de 
peixes. Só assim pode-se evitar que os peixes fujam dos 
criatórios. Afinal, o surgimento de peixes exóticos em uma 
bacia hidrográfica pode ocorrer devido à criação incorreta 
de peixes em lagoas, poços, pesque-pagues, tanques 
escavados e tanques rede.

Mais uma atividade que contribui para o aparecimento de 
peixes exóticos nos rios, é a soltura de alevinos e adultos  
sem o acompanhamento de um técnico especializado no 
assunto. Esta prática é proibida para peixes exóticos e 
alóctones e, para peixes nativos, é passível de licença 
ambiental.

Durante os períodos de chuvas, muitos açudes podem se 
romper ou os tanques serem alagados pelos rios, levando 
para sua águas, os peixes criados em cativeiro. Por isso é 
muito importante que os proprietários de áreas próximas 
aos rios, ao construirem açudes ou tanques de criação com 
espécies de peixes que não pertençam à região, somente o 
façam com o acompanhamento de um técnico que 
conheça o assunto.

 Como ajudar
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• surubim-do-rio-doce

• crumatã ou curimba

• piau vermelho

• piabanha

Espécies de peixes de maior porte, 
nativos do Médio Rio Doce, onde se 
localiza a Usina de Aimorés:

Peixes do rio Doce

• tucunaré 

• pacumã 

• tilápia 

• dourado 

Algumas espécies exóticas, mas que 
possuem importância para os 
pescadores da região:

A tilápia é um exemplo de espécie 
exótica, encontrada no rio Doce. 
Esse peixe se reproduz rapidamente 
em águas de diferentes 
temperaturas e possui grande 
capacidade de se adaptar ao 
ambiente. Essa característica é uma 
ameaça às outras espécies do rio, 
porque a tilápia entra em 
competição direta por espaço e 
alimento com os peixes nativos. 
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Agora você já sabe que pode fazer a 
diferença para preservar o meio ambiente. 
Aceita esse desafio?

:: Quem sabe você pode mudar a forma de 
produção agrícola na sua propriedade?

:: Que tal proteger as nascentes, para garantir mais 
disponibilidade de água para você, sua família e 
também ajudar a região onde você mora?

:: Também é fácil manter os animais silvestres 
livres na natureza, para que todos possam 
aproveitar as belezas naturais, não é verdade?

:: O que acha de investir em técnicas seguras de 
cultivo de peixes de cativeiro e como forma de 
ajudar na preservação das espécies da nossa bacia 
hidrográfica?

Então, mãos à obra! Realize suas 
atividades, sempre  respeitando 
o meio ambiente e ajudando a 
construir um mundo melhor 
para as próximas gerações!

Vamos melhorar o 
mundo em que vivemos?
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Atuação da Aliança Energia na região onde se 
localiza a Hidrelétrica Eliezer Batista - UHE Aimorés

A empresa gera energia de forma sustentável, contribuindo para 
a preservação do meio ambiente. Conheça alguns projetos 
desenvolvidos pela Aliança, na região próxima à Usina de 
Aimorés

Espaço dedicado à promoção da Educação 
Ambiental, com a melhoria do relacionamen-
to entre o homem e a natureza. A área verde 
do Parque Botânico ganhou ainda mais vida 
com o projeto de recuperação ambiental com 
flora típica da região do rio Doce, tornando se 
um habitat atrativo para a fauna local. São 186 
hectares de floresta nativa que abrigam 
estruturas como: teatro de arena, centro de 
educação ambiental, viveiro de mudas, auditó-
rio, trilha ecológica e trilha suspensa.           

Parque Botânico
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Mais de 300 hectares foram refloresta-
dos e milhares de árvores, de espécies 
nativas da Mata Atlântica foram 
plantadas em áreas no entorno do 
reservatório e no Parque Botânico.

Programa de 
Reflorestamento
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Ações transformadoras 
estimulam a criação de 
vários grupos na comuni-
dade, contribuindo para a 
geração de trabalho e 
renda na região.

gera renda
Rede que
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Parcerias em projetos artísticos, culturais e esportivos, 
que contribuem para a formação de crianças e 
adolescentes da região. Cursos: capoeira, jiu-jitsu e 
musicalização.

Força JovemCasa de
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Transposição
de peixes

Sistema de

Mais conhecido como escada 
de peixes, permite que várias 
espécies continuem seu 
processo de migração, subindo 
o rio para a reprodução.
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Plantas aquáticas que são 
retiradas do reservatório da 
usina, passam por um 
processo de compostagem e 
se transformam em adubo, 
usado nas áreas reflorestadas 
pela Aliança.

Plantas Aquáticas
Manejo de

Saiba mais sobre esses e outros projetos desenvolvidos pela 
Aliança Energia no nosso site: www.aliancaenergia.com.br 
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www.aliancaenergia.com.br


