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Aliança monitora periodicamente os níveis 
de qualidade da água do reservatório 
da Usina de Funil. Em 2018, a campanha 
apurou resultados novamente positivos 
que indicaram níveis de qualidade da 

água entre bom e excelente em 5 dos 7 pontos 
monitorados. Outros dois pontos apresentaram 
resultados entre médio e bom. Essas informações 
contribuem para continuidade dos usos múltiplos 
do reservatório para pesca, navegação, lazer, geração 
de energia, turismo, entre outros.

Os monitoramentos são realizados por empresa 
certificada e especializada em medições ambientais, 
a Micra. Para esse trabalho, são avaliados fatores 
como alterações nas características físicas, químicas 
e microbiológicas da água, decorrentes de atividades 
já instaladas no reservatório e/ou de fatores naturais.

Efraim Max, analista de meio ambiente da Aliança 
que acompanha os trabalhos de monitoramento 
da qualidade da água, explica como acontecem as 

coletas e medições: “o monitoramento inclui a 
coleta de dados e de amostras de água em 6 
locais específicos do reservatório e 1 abaixo da 
barragem, contemplando toda a sua extensão. 
Elas são feitas em intervalos regulares de tempo: 
em janeiro, abril, julho e outubro de cada ano. 
Assim, conseguimos gerar uma série histórica 
de informações considerando a sazonalidade da 
amostragem”. 

A Aliança conduz programas ambientais que 
contribuem para manutenção da boa qualidade 
da água como, por exemplo, o Projeto Técnico de 
Reconstituição da Flora, o PTRF, que você confere 
também nesta edição (páginas 4 e 5).

Água de qualidade

Você sabia?

A
Monitoramento atesta a boa 
qualidade da água no reservatório 
da Usina de Funil

O tratamento de efluentes domésticos 
(esgoto), preservação das matas ciliares, uso 
adequado do solo, evitando assoreamento e 
lançamento de produtos químicos, e proteção 
das Áreas de Preservação Permanente (APPs) 
são algumas medidas que contribuem para 
manutenção da boa qualidade da água.



Monitoramento 
e captura

peixes e comportamentos
Conhecer melhor os

Aliança Energia monitora 
as espécies de peixes no 
reservatório da Usina de Funil 
e, no período da Piracema, a 
empresa faz também a operação 

e monitoramento do Sistema de 
Transposição para Peixes (STP)

A

Meio Ambiente
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em números
Monitoramento

(ciclo 2018/2019)

Leia 
maisaliancaenergia.com.br/noticias

Com resultados positivos, mais um ciclo de 
monitoramento de peixes é concluído pela 
Aliança Energia na Usina de Funil. Apenas 
nesta piracema, de novembro a fevereiro, cerca 
de 2 toneladas de peixes foram monitorados 
e receberam uma etiqueta de identificação, 
que ajudará a compor os estudos das espécies 
da região. Mas os trabalhos não param por 
aqui. Em março, a Aliança Energia inicia a 
campanha de divulgação do monitoramento. 

Você que é pescador da região pode contribuir 
com este trabalho entrando em contato 
conosco caso pesque um peixe identificado 
com uma etiqueta. O monitoramento 
permite identificar as espécies de peixe no rio 
Grande, verificar características como peso e 
medida e estudar suas rotas migratórias e de 
reprodução. 

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

peixes marcados 
abaixo da barragem

peixes marcados 
no STP

espécies monitoradas22

684

1.174

Telefone
(35) 3864-9211

Endereço
Rod. BR 381, km 662, zona rural de 
Perdões/MG. CEP 37260-000
Caixa Posta nº 80.
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Meio Ambiente

Mais áreas
verdes

entorno do lago da UHE Funil começa a 
ganhar ainda mais verde com as novas 
mudas de árvores nativas que vem 
sendo plantadas pela Aliança Energia 
em parceria com os proprietários da 

região. A iniciativa faz parte do Projeto Técnico 
de Reconstituição da Flora (PTRF) e visa preservar 
as matas ciliares e as áreas de preservação 
permanentes.

O plantio ocorre no período úmido, de 
novembro a março, para garantir que as 
mudas recebam água suficiente para o 
seu crescimento.

As propriedades que integram este 
primeiro ciclo já tiveram as áreas de 
preservação permanente demarcadas, 
identificadas, cercadas e estão com solo 
preparado e recebendo as primeiras 
mudas do plantio.

“O que percebemos no dia a dia é 
a oportunidade de dialogar com as 
pessoas sobre a importância das áreas de 
preservação para a própria propriedade. 
Por ser uma área de uso restrito, 
previsto em lei, a recomposição vegetal 
traz ganhos de todos os lados: para a 
qualidade da água e do solo, fauna e flora, 

Conhecer os potenciais parceiros com propriedades 
no entorno do reservatório;

Mapear as áreas a serem reflorestadas;

Iniciar o reflorestamento de áreas de preservação 
permanente;

Realizar manutenção das áreas recuperadas.

O
O projeto teve inicio em 2018 
e foi dividido em quatro fases:

1

2

3

4



As matas ciliares contribuem 
para a manutenção da 
boa qualidade da água do 
reservatório, que atende 
aos usos múltiplos do lago 
como lazer, turismo, pesca e 
geração de energia.

Elas previnem processos 
erosivos, reduzem o 
carreamento de sedimentos 
e, consequentemente, 
diminuem o assoreamento 
do lago.

As áreas de preservação 
permanente têm o papel de 
preservar os recursos hídricos, 
a paisagem, proteger o solo e 
a biodiversidade facilitando a 
manutenção e vida da fauna 
e da flora.

Vantagens e 
benefícios
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“Foi bom que a 
Aliança tenha vindo 
com esse projeto 

para recuperar uma 
área que já deve ser 

preservada mesmo. Eu 
acho que teremos benefícios 

também com o enriquecimento 
da área e, quando as mudas 
crescerem, poderão fazer sombra 
para o gado”.

Érico Sérgio Pereira Lima, 
proprietário participante do projeto

Leia 
maisaliancaenergia.com.br/noticias

enriquece a área, faz sombra para animais e deixará 
a região ainda mais bonita, o que também favorece 
o turismo. Ou seja, todo mundo ganha”, comenta 
Walisson Soares, analista de meio ambiente da 
Aliança Energia. 

As necessidades de acesso dos proprietários ao 
lago também são respeitadas para assegurar a 
dessedentação dos animais, corredores de acesso 
para lazer, dentre outros. 

Álvaro José de Souza Resende, proprietário de uma  
área recuperada, comenta como foi o início dos 
trabalhos de plantio em sua propriedade: “a equipe 
da Aliança foi muito respeitosa ao implantar o 
projeto aqui. Antes de iniciar, eles vieram para 
dar informações e também pediram pra gente 
acompanhar o pessoal do plantio para demarcar 
certinho as áreas de bebedouro dos animais. O que 
foi prometido foi entregue e está sendo cumprido”, 
conclui.

Com este projeto, a Aliança Energia, além de 
cumprir requisitos legais, também se orgulha de 
contribuir com a preservação ambiental.



aliancaenergia.com.br/concursoderedacao

recebe novos painéis informativos
Centro de Educação Ambiental

ocalizado na Usina de Funil, no 
município de Perdões/MG, o Centro 
de Educação Ambiental (CEA) é um 
espaço aberto à comunidade, onde 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. O CEA 
abriga ainda um auditório, área de convivência e 
espaço para oficinas e atividades.

“A Aliança tem o compromisso de promover 
a conscientização ambiental junto a crianças, 
adolescentes e adultos nas regiões onde atua. Por 
isso, desenvolvemos um Programa de Educação 
Ambiental com diversas ações realizadas em 
nosso Centro de Educação Ambiental e ainda 
ações itinerantes em escolas e praças em diversas 
comunidades”, conta Renata Mercês de Oliveira, 
analista de relacionamento com comunidade da 
Aliança Energia.

A empresa conduz as ações com foco 
na reeducação, mudança de atitudes e 
ressignificação de valores, visando contribuir com 
a ampliação da consciência ambiental.

L
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renata.merces@aliancaenergia.com.br

As visitas acontecem de terça às 
sextas-feiras e são agendadas para 
grupos de no mínimo 15 e máximo de 
35 pessoas. A idade mínima exigida 
para visitação é de 7 anos.

A agenda de visitação já está aberta. 
Reúna seu grupo e venha conhecer mais 
sobre a geração de energia na Aliança.

Contato:

35 3864-9229

Conheça a Usina de Funil

Educação Ambiental



Para comemorar o Dia Mundial da Água, 
a Aliança Energia propôs diversas ações 
aos visitantes do Centro de Educação 
Ambiental (CEA), na Usina de Funil. 
Dentre as atividades, será montada 
uma cachoeira artificial (foto) para 
estimular os visitantes a refletir sobre a 
importância da água

Água que vem, 
água que vai

Venha conhecer 
a Usina de Funil!

O Dia Mundial 
da Água

Mudar hábitos.
Preservar a vida.

De forma bem didática e 
usando materiais recicláveis, 

foi montado um painel que 
representa simbolicamente o 
rio Grande e o caminho das suas 
águas. Outro painel ao lado, mostra 
a captação de água do rio pela ETA 
(Estação de Tratamento de Água), 
onde ela será tratada e enviada às 
casas para consumo, mostrando 
também que, depois da utilização 
(em banhos, limpeza, cozinha etc.), 
a água segue para a ETE (Estação 
de Tratamento de Esgoto), onde 
será tratada para retornar ao rio.

Para celebrar a data e estimular os alunos 
visitantes a refletirem sobre os cuidados 
necessários com os recursos hídricos, a 
Aliança montou uma exposição no Centro 
de Educação Ambiental da UHE Funil e 
vai discutir, ao longo do mês de março, a 
importância da água para a vida no planeta 
e a responsabilidade compartilhada 
para preservação desse recurso natural. 
Após um debate, os visitantes deixarão 
mensagens e reflexões para os novos 
visitantes. 
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Leia 
maisaliancaenergia.com.br/noticias

Celebrar a
fonte da vida

Dia 22 de março é comemorado o 
Dia Mundial da Água. A data visa 
reforçar e conscientizar a população 
sobre a importância da preservação 
desse recurso.



Fica a dica

E m nosso dia a dia devemos ter o hábito de reduzir o desperdício 
de água em casa, no trabalho ou na escola. O uso racional e sua 
preservação são fundamentais para garantir qualidade de vida para a 
nossa geração e para as futuras. Faça uso consciente da água! 

Use a vassoura, 
e não a 
mangueira 
para eliminar 
a sujeira.

Reduza o tempo 
do banho.

Em dias quentes, 
ajuste o chuveiro 
na posição “verão”, 
que reduz o 
consumo de 
energia elétrica.

Reutilize a água 
da máquina de 
lavar para limpar o 
quintal e a calçada.

Feche a torneira 
enquanto estiver 
escovando os 
dentes ou lavando 
a louça. 

Elimine vazamentos 
e conserte torneiras 
mal ajustadas.

Preparamos algumas dicas para você economizar água em seu dia a dia e 
ajudar nosso planeta. Agora só falta colorir cada uma delas e colocar em prática.

Cada gota deve
ser protegida

Sabe como economizar água?
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