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Festa musical

Resplendor em 
destaque no mês  
do Meio Ambiente
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Usina de Aimorés  
de portas abertas  
para visitas
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Mais de 500 pessoas prestigiam concerto no Parque Botânico
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Saiba mais

Aprender
brincando

Plantando a 
semente 
do futuro
QUEM

Ana Carolyne Mota Muniz

DE ONDE

Resplendor/MG

O QUE FAZ

Estudante de Ciências Biológicas e 
estagiária no Parque Botânico

QUAL É A IMPORTÂNCIA DA 
EDUCAÇÃO AMBIENTAL?

Por meio da educação ambiental, 
convidamos nossos públicos 
a refletirem sobre o seu papel 
na preservação do meio 
ambiente. Sensibilizando sobre a 
responsabilidade de cada um na 
preservação dos recursos naturais 
do planeta, é possível incentivar a 
mudança de comportamentos para 
construirmos um futuro melhor. 
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No programa de educação ambiental da Aliança 
Energia, que ocorre, principalmente, no Parque 
Botânico, informação e diversão se unem para 
estimular o aprendizado sobre vários temas. 
Confira o que você encontra no local:

CENTRO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 
6 painéis interativos
 Fauna local
 Mata Atlântica
 Bacia do 

rio Doce

INTERAÇÃO COM A NATUREZA  
Trilha Suspensa
 14 obstáculos nas copas das 

árvores a 6m de altura
 3 obstáculos a 2m de altura 

para os pequenos
Trilha Ecológica
 1.100m de caminhada por 

entre as árvores

VIVEIRO DE MUDAS 
Mais de 75 mil mudas produzidas 
e entregues para o plantio nas 
regiões de Aimorés e Lavras

PLANTIO DE ÁRVORES 
36 árvores plantadas 
na trilha ecológica por 
estudantes do 1º a 4º ano

COLETA SELETIVA
100% do resíduo sólido 
separado adequadamente

 Matriz Energética
 Jogo da Memória
 Exemplos de 

preservação
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Criatividade 
solta
R epensar, reciclar, reduzir e reutilizar. 

Estes são os R’s da sustentabilidade, 
um conjunto de boas práticas focadas 
na preservação dos recursos naturais 

do planeta e que serviram como tema para 
mais uma ação comemorativa pelo Dia do 
Meio ambiente.

O pessoal da Ascaures – Associação de 
Catadores de Resplendor – deu asas 
à criatividade para pintar outro painel 
de 30 metros no muro da orla Norte de 
Resplendor, resultado da terceira oficina de 
grafite, realizada pela Aliança Energia com o 
objetivo de levar arte e educação ambiental à 
comunidade. Durante a atividade, que ocorreu 
no dia 13 de junho, os participantes aprenderam 
técnicas de pintura especial, além de refletirem 
sobre a temática do meio ambiente.

 “O nosso trabalho tem tudo a ver com esta 
pintura e deixamos esse recado para a população 
nos ajudar a cuidar do meio ambiente.”

Mateus Oliveira, membro da Ascaures presente 
na ação

Doação 
de mudas
Em comemoração ao Dia Mundial do 
Meio Ambiente, no mês de junho, os 
moradores de Resplendor receberam 
mudas de árvores durante uma blitz 
educativa.  A iniciativa, promovida 
pela prefeitura, conta com a parceria 
da Aliança Energia, que fez a doação 
de 200 mudas do viveiro do Parque 
Botânico. “Vivemos em uma região 
muito quente e, por isso, quanto mais 
árvores plantadas tivermos, melhor. É 
importante que a população participe 
da conservação da cidade”, disse o 
secretário municipal de Turismo e 
Meio Ambiente, Washington Moreno. 
A Aliança também doou 100 mudas 
à Secretaria Municipal de Agricultura, 
que serão destinadas à recuperação 
de nascentes. 

Educação Ambiental
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Uma noite 
inesquecível

O aniversário de 10 anos do 
Parque Botânico da Aliança foi 
comemorado em grande estilo. 
No dia 29 de maio, a Orquestra 

Ouro Preto mais uma vez encantou a 
comunidade em um concerto gratuito, 
cheio de emoção. Cerca de 500 pessoas 
prestigiaram o evento e se maravilharam 
com a interpretação de músicas de 
sucesso que marcaram gerações. Em 
menos de 1h, os ingressos, que foram 
distribuídos gratuitamente no PB e no 
Museu, esgotaram. 

Sob a regência do maestro Rodrigo 
Toffolo, a orquestra apresentou clássicos 
dos Beatles, além de canções portuguesas 
e da MPB. A apresentação contou com a 
participação da cantora belo-horizontina 
Lívia Itaborahy, um dos destaques do The 
Voice Brasil. A abertura do concerto ficou a 

Orquestra Ouro Preto se apresenta nas 
comemorações dos 10 anos do Parque Botânico

Social

cargo da Associação de Bandas Filarmônica 
e Marcial de Aimorés (Asban). 

Para a moradora de Aimorés, Andréa Mattos 
Afoumado, a apresentação ficará guardada 
na memória. “Simplesmente maravilhosa! 
Cantei todas as músicas e 
viajei nas histórias de 
Portugal. Sou grata 
à Aliança por nos 
proporcionar 
iniciativas como 
essa”, destaca.
Ainda como 
parte da 
celebração, 
o público 
recebeu mudas 
de ipê rosa, 
produzidas no 
viveiro da Aliança. 
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Sorteio
Por meio do perfil do Parque Botânico no 
Instagram, cinco seguidores foram sorteados 
e ganharam um par de ingressos, cada um, 
para conferir o concerto. “Eu nunca tinha 
ganhado nada em sorteio. Meu prêmio foi 
inesquecível”, diz Andressa Catarina Mendes, 
uma das contempladas. 

Para ver mais fotos do evento e ficar por dentro das novidades que acontecem no 
Parque Botânico siga: @parquebotanicoalianca

Repercussão no Instagram
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das espécies 
Conservação

P

Meio Ambiente

Monitoramento do Sistema de Transposição de 
Peixes comprova eficiência do mecanismo 

ara que os peixes da Bacia do Rio Doce possam se 
deslocar de um lado ao outro da barragem da UHE de 
Aimorés, a Aliança Energia mantém em funcionamento, 
durante todo ano, o Sistema de Transposição de Peixes 

(STP). O mecanismo adotado é o vertical Slot, popularmente 
chamado de escada de peixes. Através dele, os peixes podem 
transpor a barreira física da barragem e seguir o seu curso pelo 
rio, sobretudo no período da piracema, quando as espécies 
sobem o rio Doce para se reproduzir. 

A cada três meses, em períodos normais, e mensalmente, na 
piracema (geralmente entre os meses de novembro e fevereiro, 
conforme definição do Instituto Estadual de Florestas - IEF), 
o STP é monitorado. O objetivo é avaliar, de forma qualitativa 
e quantitativa, as espécies que passam por ele,  bem como as 
condições ambientais.

Na última campanha, realizada em março deste ano, mais 
uma vez foi confirmado o bom funcionamento do STP. “Os 
resultados demonstraram que o sistema proporciona aos 
peixes, principalmente às espécies migradoras, a transposição 
de jusante para montante”, esclarece Breno Perillo, profissional 
da Sete Soluções e Tecnologia Ambiental, empresa contratada 
pela Aliança para realizar o monitoramento.

22 
espécies

12  
famílias

PRIMEIRO TRIMESTRE  
DE 2019 

1.109  
exemplares de  

peixes verificados

 

Números do 
STP da UHE 
de Aimorés 

O Sistema de 
 Transposição para 
Peixes tem grande 

importância ecológica 
para a manutenção da 

rota migratória dos peixes, 
garantindo a reprodução e, 

consequentemente,  
a manutenção  

das populações  
de peixes.
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De portas abertas

J á pensou em conhecer a Usina 
Hidrelétrica de Aimorés? Ver de perto 
as estruturas do reservatório e entrar 
na casa de força para entender como 

é produzida a energia elétrica que abastece as 
nossas casas? 

Em comemoração aos 10 anos do Parque 
Botânico, a Aliança abre suas portas para receber 
a comunidade e compartilhar um pouco da 
rotina de suas operações. 

As visitas da comunidade acontecem às quartas 
e quintas-feiras. Para participar, basta entrar 
em contato com a equipe do Parque Botânico. 
Assim que os grupos, formados por 20 pessoas, 
são fechados, é definida a data das visitas.  
Os visitantes precisam ter 18 anos ou mais. 

Escola na usina

Nas terças-feiras, as visitas serão especiais para 
escolas. Por se tratar de uma área operacional, 
apenas os alunos do Ensino Médio podem 
participar. Para marcar, um representante 
da instituição deve entrar em contato com 
o parque e agendar a visita da turma, que 
poderá ter, no máximo, 40 estudantes.

 

“A Aliança trabalha para gerar energia, 
valor e qualidade de vida para as pessoas. 
Mostrar a elas um pouco de nosso dia a 
dia, os equipamentos, os cuidados e toda a 
segurança da usina é um motivo de orgulho.”

Artur Simoura, operador mantenedor da  
UHE Aimorés 

Não perca!
Ficou interessado? Entre em contato e  
garanta sua participação pelo e-mail  
parque.aimores@aliancaenergia.com.br  ou  
pelos telefones (27) 3732–2872 e 3732-2876. 

Usina

Comunidade pode visitar a usina e entender como funciona uma hidrelétrica



Fica a dica

Preservar é preciso

E

Respostas: 1. Reciclagem,  2. Rios, 3. Poluição, 4. Florestas, 5. Extinção, 6. Amazônica, 7. Oceanos, 8. Vermelho, 9. Abelhas, 10. Adubo

A 
M 
B 
I 
E 
N 
T 
E

Palavras cruzadas
1. Forma de aproveitamento dos resíduos.

2. Abastece a água das casas.

3. Causada pela fumaça dos carros e 
indústrias nas grandes cidades.

4. São importantes para a formação de 
chuvas e preservação de várias espécies.

5. A caça e a devastação ambiental 
ameaçam muitas espécies de ________. 

6. Maior floresta tropical do mundo.

m 5 de junho é celebrado 
o Dia Mundial do Meio 
Ambiente. A data, criada 
em 1972 pela Organização 
das Nações Unidas (ONU), 

chama a atenção para a importância 
de preservarmos a natureza em todas 

as suas formas: as águas, o solo, as 
florestas, os animais e o ar.  Afinal 
de contas, o que seria do homem 
sem os recursos naturais? No jogo 
abaixo, descubra algumas palavras 
importantes quando o assunto é o 
meio ambiente e a sua conservação.

7. Cobrem mais de 70% da superfície 
do planeta e são determinantes para a 
sobrevivência do homem na terra.

8. Cor correspondente ao plástico na  
coleta seletiva.

9. Insetos responsáveis pela polinização  
das plantas.

10. Resultado da reciclagem de material 
orgânico, como cascas de frutas.
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