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Preservação: uma 
preocupação 
constante da Aliança 

PÁG 7

Mais eficiência na 
gestão de resíduos

PÁG 2

na ponta do lápis
Biodiversidade
Aliança promove a segunda edição 
do Concurso de Redação 

PÁGS 4 e 5

Fica a dica

U m dos caminhos para 
preservar a biodiversidade 
é reduzir a produção e 
destinar corretamente 

nosso lixo. Na hora de consumir, 
repense sobre a real necessidade 
de adquirir, reutilize sempre 
que possível, recicle materiais e 
objetos conforme a indicação nas 
embalagens. 

Os 3 R’s da
sustentabilidade
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Na reciclagem, a cor da lixeira representa 
o material que deve ser jogado nela. 
Descubra ao lado qual material não faz 
parte do lixo de cada cor e circule.

Jogo do Conjunto

Plástico

Metal

Papel

Vidro Orgânico

RECICLAR

REUTILIZAR

REDUZIR

Ligue a atividade sustentável ao R 
à que se refere.

Relacione

Utilizar frente e verso do papel

Uso consciente da água

Separar lixo para coleta

A.

B.
C.

1.

2.

3.



810.7 m
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DE APP
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808 m
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Como é calculada 
a área de APP

A usina de Funil é do tipo “fio d’água”, ou seja, não estoca 
água do rio, por isto o reservatório permanece sempre na cota 
operativa 808m de elevação ao nível do mar. Em todos os 
empreendimentos hidrelétricos, há um estudo hidrológico para 
definir, em caso de excepcionalidades, o nível máximo que a 
água pode atingir, esta cota para a usina de Funil é 810,7m. 
Assim, a APP é a área da margem do reservatório que fica entre 
estas duas cotas (808 e 810,7).

Proteger as áreas de preservação é um dever de todos. Vamos 
juntos pela preservação do meio ambiente. Desenvolvimento 
sustentável é o nosso compromisso.

Reservatório 
de Funil

Leia 
maisaliancaenergia.com.br/noticias

ww

Saiba mais

Educação

Ambiental
QUEM

Vanessa Pereira  

DE ONDE

Lavras/MG

O QUE FAZ

Assistente administrativo da Aliança 
Energia / UHE Funil

VOCÊ COMPARTILHA COM SUA FAMÍLIA 
OS TEMAS AMBIENTAIS TRABALHOS PELA 
ALIANÇA ENERGIA EM SEU PROGRAMA DE 
EDUCAÇÃO AMBIENTAL? O QUE VOCÊ ACHA 
QUE SUA FAMÍLIA PODE APRENDER COM 
ESSAS INFORMAÇÕES?

Tenho duas filhas em idade escolar, de 
7 e 9 anos e conversamos sobre todas 
as coisas que acho importante para o 
crescimento e para o futuro delas. E, claro, 
isso inclui o assunto meio ambiente e 
biodiversidade, tema do Concurso de 
Redação. Falamos sobre a importância 
da reciclagem e que precisamos cuidar 
do meio ambiente. Vejo as mudanças no 
comportamento delas. Hoje elas falam 
“mamãe, isso aqui não pode ir para o lixo 
comum. É reciclável”. Somos o exemplo 
dos nossos filhos, precisamos falar e 
também fazer para que eles aprendam.

Informativo Interação - nº 15 - Setembro de 2018 | Publicação da Aliança 
Geração de Energia S.A. destinada aos municípios de atuação da UHE Funil | 
Coordenadora de Comunicação: Fernanda Marques – Analistas de Comunicação: 
Letícia Vicente e Milene Novaes | Projeto gráfico e produção: AVI Design | 
Jornalista responsável e redação: Eduardo Aquino (3867 MG) | Fotos: Acervo 
Aliança Energia e Marcos Gumercindo | Impressão: Center Gráfica e Editora | 
Tiragem: 500 exemplares | Contatos: comunicacao@aliancaenergia.com.br | www.
aliancaenergia.com.br | UHE Funil - Hidréletrica Engenheiro José Mendes Júnior 
| BR 381 - Km 662, s/nº, Estrada da Ponte do Funil, Perdões – MG – Caixa Postal 
nº 80 | (35) 3864-9229.

2    Interação  

Novo centro de 

de resíduos

triagem e
armazenamento

M ais eficiência na gestão dos resíduos. 
No mês de agosto, a UHE Funil 
inaugurou seu novo Centro de 
Triagem e Armazenamento de 
Resíduos. O espaço possui maior 

capacidade de armazenamento e baias 
para cada tipo de material, que podem ser 
organizados de forma eficiente e segura. 

Walisson Soares, responsável da Aliança 
pela gestão dos resíduos na Usina de Funil, 
comenta sobre os ganhos de eficiência: “Hoje, 

temos uma estrutura diferenciada 
que nos permite o maior 

controle na segregação 
e armazenamento dos 
resíduos”, comenta.

A Aliança vem atendendo 
a legislação ambiental 
com responsabilidade e a 

equipe está empenhada 
em aprimorar 

continuamente 
sua atuação 
para alcançar a 
excelência. 



Árvore, 
símbolo da natureza
No dia 21 de setembro comemora-se 
no Brasil o “Dia da Árvore”. Em seus 
programas ambientais, a Aliança 
Energia destaca a importância da 
preservação desse bem tão valioso
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Meio Ambiente
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Leia 
maisaliancaenergia.com.br/noticias

Conheça os biomas 
brasileiros Mata Atlântica

espécies vegetais (cerca de 35% 
das espécies existentes no Brasil)

espécies de aves

espécies de anfíbios

espécies de répteis

espécies de peixes

espécies de 
mamíferos

20 mil

849
370
200

350
270

AMAZÔNIA CAATINGA

CERRADO

MATA 
ATLÂNTICA

PAMPA

PANTANAL

celebração tem como objetivo principal a 
conscientização sobre a importância de se preservar 
esse recurso natural. A data foi escolhida no Brasil em 
razão do início da primavera, que começa no dia 23 de 
setembro no hemisfério Sul. 

Na semana em que é celebrado a data, a Aliança preparou, 
dentro de seu Programa de Educação Ambiental, atividades 
especiais para os visitantes do Centro de Educação Ambiental, 
na Usina de Funil. Três escolas participantes, dos municípios de 
Lavras e Santo Antônio do Amparo/MG, receberam uma muda 
de Ipê Amarelo, como símbolo da preservação ambiental, para 
ser plantada pelos alunos nas escolas.

“Todas as vezes que participamos de visitas aqui, saímos mais 
conscientes do nosso papel na preservação do meio ambiente”, 
comenta Raquel Campos, professora da E.E. Newton Ferreira de 
Paiva, de Santo Antônio do Amparo/MG.

Professora Raquel Campos da 
E.E. Newton Ferreira e Renata 
Mercês, da Aliança Energia
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rotegidas por lei, as APPs se destinam 
a preservar solos e, principalmente, as 
matas ciliares. Esse tipo de vegetação 
cumpre a função de proteger os rios e 
reservatórios de assoreamentos, garantir 

o abastecimento dos lençóis freáticos e a 
preservação da vida aquática.

um compromisso permanente da Aliança
Preservação, 

A empresa promove ações de conservação das áreas de 
preservação permanente (APP), que são fundamentais 
para um meio ambiente ecologicamente equilibrado

O analista de meio ambiente da Aliança 
Energia, Efraim Reis, explica que a APP 
da usina de Funil é baseada em cotas 
(elevação do terreno em relação ao 
nível do mar) e sua área em cada local 
vai depender da topografia do terreno. 
“Quanto mais íngreme, menor a área da 
APP. Em um terreno mais plano, a área de 
preservação tende a ser maior”.

Efraim lembra que a Aliança 
desenvolve um trabalho no sentido 

de conscientizar os proprietários 
sobre a importância dessas áreas. 
“Atualmente, estamos cadastrando 
todos os proprietários de áreas que 
fazem limite com o reservatório 
para realizar esse trabalho de 

recuperação e preservação das APPs”.

Usina

P



Calendário do Concurso

agosto

Setembro 

Outubro 

Novembro 

Adesão das escolas interessadas e 
realização de visitas ao Centro de 
Educação Ambiental da Aliança.

Entrega das redações à Aliança 
Energia

Seleção das redações finalistas 
por uma banca julgadora

Premiação das redações 
vencedoras
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www.aliancaenergia.com.br/
concursoderedacao

Para compatibilizar a vida 
moderna com a preservação da 
biodiversidade é necessário mudar 
o nosso padrão de consumo 
evitando o desperdício. Dessa 
forma, será possível utilizar de 
forma racional os recursos naturais 
para satisfazer nossas necessidades 
sem que ele se esgote no futuro. 
Acesse o site abaixo e conheça a 
política dos 5 
R’s.

Sara Lazzuri, 
analista de 
meio ambiente 
da Aliança 
Energia.

Biodiversidade

A Aliança e a preservação

141

41.274

nascentes recuperadas 
ou protegidas

mudas nativas 
plantadas

Biodiversidade refere-se a todos os 
diferentes tipos de organismos vivos 
dentro de uma determinada área e 
inclui plantas, animais, fungos e outros 
seres vivos, além de grandes árvores 
como o pau-brasil até pequenas algas 
unicelulares impossíveis de ver sem um 
microscópio.

No meio ambiente todas as espécies 
estão interligadas e dependem uma 
das outras. Preservar a biodiversidade, é 
garantir a sobrevivência das espécies e 
do ecossistema.

117 hectares de área 
reflorestada

Conheça os resultados dos Programas 
Ambientais na região da UHE Funil

oltado para alunos do 9º ano 
das escolas públicas do ensino 
fundamental dos municípios de 
atuação da Aliança, o Concurso de 
Redação está em sua segunda edição 

e já faz parte do calendário de Educação 
Ambiental da empresa.

O Concurso visa estimular os alunos 
a refletir sobre formas de consumo 
consciente, com menos impacto à 
biodiversidade e mais qualidade de vida 
para todos. Para munir os participantes 
de informações e dicas para ajudá-los a 
construir as suas redações, Aliança Energia 
criou um hotsite exclusivo para o Concurso, 
que pode ser acessado pelo:

O Concurso de Redação deste ano tem como tema “Vida moderna e a conservação 
da Biodiversidade” e como novidade um hotsite com informações e dicas para os 
alunos e a comunidade em geral

de vida no papel
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“Minha dica para os alunos é ‘se liguem na 
leitura’. Para escrever uma boa redação, é 
preciso exercitar a mente com boas leituras. 
Um livro, uma revista, uma matéria no 
jornal ou uma notícia na internet… Comece 
identificando o que você gosta de ler. Leia 
uma, duas, três vezes por semana. Você 
vai perceber que ler é uma ‘viagem sem 
volta’, libera a sua imaginação e provoca sua 
criatividade. E aí, quando você menos esperar, 
sua redação 
já será uma 
realidade”.

Cléver Eustáquio, 
analista 
operacional da 
Aliança Energia/
UHE Funil.

Meio Ambiente

#Se liga na Dica

Todas as formas

V

aliancaenergia.com.br/concursoderedacao


