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Energia limpa

Concurso de redação 
marca a celebração dos 
10 anos do Parque Botânico 
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Simulado de evacuação, 
realizado em caráter preventivo, 
reúne comunidade
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Módulos que transformam a luz solar em energia 
elétrica já estão em uso na UHE Aimorés

PÁGS. 4 E 5



Saiba mais

Parabéns
para o verde

Viagem
no tempo
QUEM

Lúcia Xavier

DE ONDE

Governador Valadares (MG)

O QUE FAZ

Produtora cultural na Universidade 
Federal de Juiz de Fora, campus 
Governador Valadares

COMO FOI VISITAR O PARQUE 
BOTÂNICO, 10 ANOS DEPOIS DE 
PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO? 

Fui coordenadora do Parque 
na inauguração, em 2009. 
Recentemente, voltei ao local 
com um grupo de alunos da 
Universidade Federal de Juiz de Fora. 
Foi emocionante! O que idealizamos 
está sendo muito bem desenvolvido. 
Notei a evolução das estruturas e das 
atividades. Esse trabalho do Parque 
é fundamental, pois contribui com 
o desenvolvimento socioambiental 
das comunidades locais.
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Concurso de redação comemora aniversário do 
Parque Botânico e promove educação ambiental

O concurso de redação de 2019, em sua 3ª edição, 
não podia ter outro tema: Parque Botânico - 10 
anos de Educação Ambiental e Interação com Você. 
Direcionado para os alunos do 9° ano do Ensino 

Fundamental da rede pública dos municípios mineiros de 
Aimorés, Itueta e Resplendor, o tema provoca a reflexão sobre 
a importância da preservação do meio ambiente e resgata o 
histórico de exemplos positivos trazidos pela atuação do Parque.

Os interessados em participar escreveram suas ideias em 
relação ao tema proposto. Após avaliação dos professores, 
os textos foram enviados para o comitê multidisciplinar da 
Aliança Energia. A equipe analisou as redações e, no dia 20 de 
novembro, ocorreu a premiação dos três vencedores. 

“O Parque Botânico é uma referência em educação 
ambiental na nossa região. Aqui, aprendi sobre como 
preservar as espécies ameaçadas de extinção e também 
sobre a importância da Mata Atlântica para o nosso planeta. 
Tudo isso nos ajuda a crescer conscientes da necessidade 
de preservar a natureza”, destaca Ana Caroline Lopes, aluna 
da E.E. Machado de Assis.

Crianças conferem 
as redações dos 
anos anteriores 

Confira na página 3 quem são os vencedores da Terceira 
Edição do Concurso de Redação da Aliança Energia.  
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3º Concurso de Redação
Aliança premia vencedores do 

N o dia 20 de novembro, os 
30 finalistas da 3ª edição do 
Concurso de Redação da 

Aliança participaram do evento 
de premiação. Na ocasião, o 
primeiro colocado de cada cidade 
participante e os respectivos 
professores e escolas foram 
homenageados. Cerca de 70 pessoas 
puderam conferir as redações 
selecionadas, que foram expostas 
no local e disponibilizadas para os 
autores levarem como lembrança.

“Pelo terceiro ano consecutivo, 
o Concurso de Redação da 
Aliança alcançou o objetivo de 
unir duas áreas fundamentais 
para o desenvolvimento dos 
cidadãos do futuro: educação 
ambiental e educação escolar”, 
ressaltou o gerente de relações 
sociais e comunicação da Aliança,              
Marcelo Werly. 

Premiação
Cada aluno foi premiado com um kit 
escolar e mochila personalizada. O 
grande vencedor de cada município 
recebeu um notebook como prêmio 
principal. Já o professor responsável 
foi homenageado com uma placa e 
a respectiva escola com um troféu.

Educação Ambiental

Evento reuniu, no Parque Botânico, estudantes, seus 
familiares e representantes de instituições de ensino

“Participar do Concurso de 
Redação da Aliança Energia foi 
simplesmente único e ficar em primeiro lugar 
no município foi inesquecível. O concurso de 
redação me ajudou a ver o quanto é importante 
mudar o agora para que no futuro o planeta 
não sofra problemas ambientais, afetando os 
próprios seres humanos.” 
Eduarda Gomes da Cruz, aluna da E.M. Agenor 
Antônio de Farias, em Resplendor (MG)

“Os estudantes se divertem no Parque Botânico 
enquanto aprendem sobre educação ambiental 
e têm a oportunidade de defender suas teses na 
redação. Esse aprendizado e interação com a 
natureza são fundamentais para fazer com que 
se tornem adultos conscientes sobre suas ações 
em relação ao nosso planeta.” 
Geovana de Freitas Marques,  
professora na E.M. Agenor Antônio de Farias 
e homenageada por conduzir dois alunos ao 
primeiro lugar nos anos de 2017 e 2019.

Conheça os premiados por município:
• Aimorés: Ana Caroline Lopes  
(Escola Estadual Machado de Assis)
• Itueta: Sirlayne de Oliveira Alves  
(Escola Municipal Vereador João Bravin Donadelli)
• Resplendor: Eduarda Gomes da Cruz  
(Escola Municipal Agenor Antônio de Farias)
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Energia duplamente 
limpa e renovável

E mbasada no conceito de 
utilização de energias 
renováveis de forma 
complementar, a Aliança 

Energia, em parceria com a 
Alsol Energias Renováveis, está 
desenvolvendo um projeto pioneiro 
de Pesquisa e Desenvolvimento: o 
P&D 1704.

Na UHE Aimorés, a iniciativa viabiliza 
um estudo voltado para a promoção 
de soluções sustentáveis, com maior 
qualidade e disponibilidade energética 
para a população. Para isso, módulos 
fotovoltaicos foram implantados em 
estruturas flutuantes no reservatório, 
gerando energia elérica por meio da 
captação da luz solar.

 

Projeto estuda a associação de tecnologias fotovoltaica e hídrica 
para o processo de geração de energia elétrica na UHE Aimorés

capa

Em 2016, foi criado o Comitê de 
Inovação da Aliança Energia, 
atendendo uma determinação 
do Conselho de Administração da 
companhia e ao requisito da Agência 
Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), 
que é de investir 0,4% da receita 
operacional líquida em projetos de 
Pesquisa e Desenvolvimento.

Instituições interessadas em 
apresentar para a Aliança um projeto 
para ser avaliado, podem entrar em 
contato com a empresa por meio dos 
canais de comunicação, como o site 
www.aliancaenergia.com.br.

Módulos transformam 
luz solar em energia
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limpa e renovável

Aliança, tecnologia e comunidade

Desenvolvendo tecnologia 100% brasileira, 
capacitando e trazendo para dentro do 
projeto pessoas da região e utilizando áreas 
disponíveis, o projeto ajudará a entender 
importantes questões, que permitirão à 
Aliança escolher, com segurança, a melhor 
tecnologia fotovoltaica a ser utilizada e a 
forma ideal de aplicá-la. 

“O investimento em P&D demonstra o 
empenho da Aliança em buscar a vanguarda 
do desenvolvimento tecnológico no setor 
elétrico brasileiro e seu comprometimento 
em prover soluções sustentáveis e adequadas 
para o crescimento da empresa e o 
progresso das regiões onde atua”, comenta 
Patrícia A. de Moraes Xavier, engenheira da 
Aliança Energia e gestora do projeto  
de P&D-1704.

 

A sinergia da pesquisa com a atuação social da 

Aliança tem permitido aumentar os resultados, tanto 

do Programa de Educação Ambiental quanto do 

Programa de Geração de Renda. O banco de testes, 

instalado no Parque Botânico, já se tornou um espaço 

de interação e aprendizado dos alunos da região. 

Além disso, mais de 100 jovens das comunidades vizinhas 

foram capacitados na tecnologia de energia fotovoltaica.

Energia que gera emprego  
e desenvolvimento 

Saiba mais sobre o P&D-1704 assistindo ao vídeo disponível  
no nosso canal www.youtube.com.br/c/aliancaenergia
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cultura de segurança
Juntos pela 

O

Meio Ambiente

Moradores de Aimorés e Baixo Guandu, órgãos de 
proteção e Defesa Civil desses municípios e Aliança 
Energia participam de exercícios simulados

s simulados têm caráter preventivo 
e fazem parte do Plano de Ação de 
Emergência (PAE) da UHE Aimorés, 

envolvendo as cidades de Aimorés (MG) e 
Baixo Guandu (ES). Por estarem localizados 
após uma barragem, cuja estrutura está 
em condição normal de segurança, os 
municípios devem realizar a ação preventiva 
e cumprir a legislação vigente – Política 
Nacional de Segurança de Barragens (Lei 
12.334/2010), Política de Proteção e Defesa                               
Civil (Lei 12.608/2012).

Os simulados são fundamentais para 
treinar a população, os órgãos de proteção 
e a empresa para agirem em uma situação 
de risco, além de testar as sirenes, rotas de 
fuga e os locais escolhidos para pontos  
de encontro. 

 Treinamento preventivo
O exercício foi realizado em Baixo Guandu, 
com a participação de cerca de 430 
moradores, no dia 9 de novembro, e em 
Aimorés, no dia 23 com mais de 800 
moradores participando. Os treinamentos 
foram conduzidos pelo Grupo de Trabalho 
do PAE, formado por representantes dos 
órgãos de Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, 
Polícia Militar, prefeituras e Aliança Energia.

A Agência Nacional de Energia Elétrica 
(ANEEL) vistoriou a Usina de Aimorés 
em julho de 2019 e classificou a 
barragem da hidrelétrica na categoria 
de baixo risco, indicando que possui 
todas as condições de segurança 
necessárias para seu funcionamento.

PAE e  
comunidade

Além do simulado, em agosto e 
setembro o grupo de trabalho do  
PAE convidou os moradores de  
Aimorés e Baixo Guandu para 
conhecerem as etapas do Planejamento 
desenvolvidas até então e entenderem 
os passos seguintes.

O objetivo desse alinhamento com a 
comunidade foi reforçar que a barragem 
da UHE Aimorés está na categoria de 
baixo risco e fortalecer a cultura de 
segurança na região.

“O exercício simulado é uma ação prevista no Plano de Ação Emergencial, que 
fará parte do Plano de Contingência dos municípios envolvidos. É importante 
salientar que as medidas previstas, como a implantação de torres de alarme 
e sirene e as placas sinalizadoras, trarão tranquilidade e segurança para quem 
mora na área onde foi realizado o simulado.”

Jonas de Oliveira Inácio, Sargento do Corpo de Bombeiro Militar do Espírito Santo (CBMES)
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Entenda como é 
feito cada simulado: 

 Às 15h um sinal sonoro de 
emergência é acionado;

Saiba mais sobre o PAE no site aliancaenergia.com.br

“Tenho certeza 
que a nossa co-
munidade ficará 
preparada para 
agir caso ocorra 
uma situação de 
risco. Tive a oportunidade de 
compartilhar o que aprendi 
nas reuniões do PAE com as 
pessoas de outras áreas da 
cidade, que ficaram muito 
interessadas no assunto.”
Claudinéia Ambrosio  
Correia, pedagoga em  
Baixo Guandu

“As reuniões contribuí-
ram para que a 
comunidade se 
sentisse mais 
segura. Dividi 
os conheci-
mentos com 
meus alunos e 
com os pais de-
les. Como professor, 
levo meus alunos na barra-
gem, mas sempre a observa-
mos à distância. Fazer parte 
desse projeto me despertou 
o interesse de conhecer, com 
eles, todo o processo, enten-
der como a energia é produ-
zida e a segurança presente 
na operação.” 
Angelo Paulo Binda,  
professor em Aimorés

 A população segue 
a sinalização das rotas 
de fuga (trajeto a ser 
percorrido no caso 
de uma situação de 
risco com orientação                
para evacuação);

 O destino é o ponto de 
encontro mais próximo (local 
seguro para permanência 
de pessoas), já definido 
previamente no PAE;

 Os moradores são 
recepcionados nos 
pontos de encontro 
e respondem 
questionários para validar 
a ação e esclarecer 
eventuais dúvidas  
sobre o simulado.



Fica a dica

É hora de pintar!

C riança feliz vive a infância, seja brincando com os amigos ou 
inventando mundos mágicos com seus brinquedos, não é mesmo?  
E uma das diversões mais gostosas é colorir. Pegue a caixa de lápis 
de cor e chame a meninada para dar vida a estes desenhos. 


