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Saiba mais

Segurança 
em foco
QUEM

Altieres Moreira, 37 anos

DE ONDE

Ribeirão Vermelho/MG

O QUE FAZ

Chefe de Gabinete da Prefeitura 
de Ribeirão Vermelho

COMO PREFEITURA E ALIANÇA 
TÊM TRABALHADO NOS 
PLANOS PREVENTIVOS DE 
CONTINGÊNCIA E SEGURANÇA?

Temos feito um bom trabalho 
junto com a Aliança, o que facilita 
muito na elaboração do Plano 
de Contingência do município. 
Sabemos que a usina é estável, 
e os trabalhos preventivos 
previstos ainda para este ano irão 
colaborar para que as pessoas da 
cidade também fiquem cientes 
disso e de tudo que envolve o 
Plano de Ação de Emergência, 
elaborado de forma conjunta e 
atendendo à legislação.
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Aliança e municípios 
unidos pela 
segurança

D esde o início do ano, a Aliança Energia tem 
trabalhado em conjunto com os municípios 
de Lavras, Perdões, Nepomuceno, Cana Verde, 
Campo Belo e Ribeirão Vermelho, localizados 

abaixo da UHE Funil, para  implantação do Plano de 
Ação de Emergência (PAE). Conforme prevê a legislação, 
empresa, prefeituras e órgãos de proteção e Defesa 

Civil devem construir um plano 
preventivo adequado a            

cada localidade. 

Esse grupo de 
trabalho já 

realizou avanços 
importantes na 
elaboração e 
implantação 
do PAE. Foram 
mapeadas, 
por exemplo, 
as populações 

residentes após 
a usina, os pontos 

de encontro e as 
rotas seguras em                                   

cada cidade. 

Órgãos de proteção e Defesa Civil, Aliança 
e comunidade atuam em parceria na 
construção de uma cultura de prevenção  
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A Usina de Funil é segura
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Você conhece a estrutura de uma barragem hidrelétrica?

Usina

estrutura da usina de Funil é segura 
e atende plenamente aos critérios de 
segurança exigidos pela legislação. A 
usina encontra-se em estado normal 

de estabilidade, de acordo com a inspeção 
realizada pela Agência Nacional de Energia 
Elétrica - ANEEL em março de 2019.

Geração de Energia:  
as barragens são uns dos 

itens mais importantes 
em uma usina 
hidrelétrica. É por meio 
delas que se forma o 
reservatório. Nele, se 

concentra a água que 
movimenta as turbinas da 

usina para gerar eletricidade.

Construção: as barragens das usinas 
hidrelétricas são construídas com concreto, 
aço, solo argiloso compactado, criteriosamente 
selecionado, e são protegidas por rochas que 

lhes conferem o peso adequado para 
resistir aos esforços do reservatório de água 
com a máxima segurança.

Estrutura: as estruturas das barragens 
das hidrelétricas são feitas para suportar 
um volume de chuva muito grande, que 
corresponderia a uma cheia histórica. Além 
disso, elas não passam por alteamentos, 
pois já são projetadas para sua capacidade 
total. O fluxo da água é regulado pelas 
comportas e o sistema fio d’água permite 
que a água continue normalmente no 
curso do rio.

Monitoramento: a Aliança Energia investe 
na conservação e na manutenção das 
estruturas de suas usinas hidrelétricas, 
que são monitoradas permanentemente 
por equipes especializadas e pelos órgãos 
reguladores, além de contar com inúmeros 
equipamentos de monitoramento, salas de 
controle, dentre outros, visando à segurança.

A
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gora que entendemos a estrutura da 
barragem, vamos mostrar, a cada edição, 
os avanços realizados pelo grupo de 
trabalho formado pelas Defesas Civis 

municipais e estadual, Corpo de Bombeiros e 
Aliança Energia. 

Confira o que já foi realizado de  
janeiro até agora:

 Cinco reuniões de planejamento para discutir 
as ações prévias à implantação  
do Plano de Ação de Emergência (PAE).

 Mapeamento e cadastramento da população.

 Localização dos pontos de encontro e  
rotas de deslocamento de pessoas.

 Primeira reunião com lideranças do município 
de Ribeirão Vermelho, na Câmara Municipal, 
para explicar como os trabalhos têm sido 
conduzidos na região.

 Iniciados os diálogos com a população de 
Lavras e Ribeirão Vermelho, em junho, com boa 
participação da população.

Usina

Em agosto, estão previstas novas 
reuniões em diferentes locais do 
município de Ribeirão Vermelho.  
Fique atento às divulgações e 
participe. Todo esse trabalho 
visa atender à legislação vigente 
- Política de Proteção e Defesa 
Civil e Política de Segurança de 
Barragens, aplicável a todas as 
barragens, inclusive das usinas 
hidrelétricas, mesmo que em 
condições normais de segurança.

Confira mais informações na 
página 5.

Parceria estruturada
Medidas preventivas estão sendo construídas em conjunto pelos 
grupos de trabalho, como os órgãos de proteção e Defesa Civil

A

Acompanhe as principais novidades 
no site aliancaenergia.com.br.

Reunião realizada na Câmara Municipal 
de Ribeirão Vermelho, em junho



Confira na linha do tempo 
as principais etapas até a 
implantação do plano preventivo
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Lei nº 12.334 
Criação da lei que define os 
padrões de segurança para 
todas as barragens do país

Lei nº 12.608  
Criação da Política Nacional 

de Proteção e Defesa Civil.

Protocolo do Plano de  
Ação de Emergência –  
PAE nas Defesas Civis Municipais

 Plano de Ação de Emergência (PAE)  
É o documento que estabelece as 
ações a serem executadas pela Aliança 
Energia, na hipótese do nível de 
segurança da barragem enquadrar-
se na categoria  de emergência. Ele é 
preventivo e descreve, de forma clara e 
objetiva, como os envolvidos em uma 
situação de emergência devem agir. 

Formado o Grupo de Trabalho – 
município, Defesa Civil, Corpo de 

Bombeiros e Aliança Energia

Implantação do PAE com  
participação da população
 Cadastramento da população
 Definição dos pontos de encontro
 Reuniões com lideranças e população
 Instalação do sistema de alerta
 Exercícios simulados com a população

Visita do grupo de moradores 
de Ribeirão Vermelho à  

UHE Funil, em julho

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

2010

2012

2017

2018

2019

Resolução 696/ANEEL 
Regulamentação da lei  
para as hidrelétricas

2015

Desenvolvimento dos estudos e 
elaboração dos planos preventivos

2016



“Estamos pesquisando 
o mexilhão de forma 
mais técnica, para 
adotarmos, na usina 

de Funil e em sua área 
de influência, medidas 

de prevenção e controle, 
postergando a chegada dessa 
espécie invasora.”
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conscientização e prevenção 
para benefício de todos

Mexilhão dourado:

F oi detectado na bacia do rio 
Grande, nas proximidades da 
Usina de Furnas, a presença 
do mexilhão dourado. Essa 

espécie de molusco não nativa 
causa desequilíbrio ao ecossistema 
local. Por não possuírem predadores 
naturais, eles se multiplicam em 
grande número, se fixam em 
superfícies submersas, formando 
incrustações que prejudicam o meio 
ambiente e atividades econômicas. 

Para tratar a questão, a UHE de Funil 
promoveu encontro técnico para 
discutir métodos de prevenção ao 
mexilhão dourado. 

O mexilhão dourado é um molusco de água 
doce originário da Ásia, que tem grande 
facilidade em se fixar em superfícies rígidas. 
Além de possuir alta capacidade de reprodução 
e dispersão através da água, a espécie quase não 
possui predadores na fauna brasileira. 

Meio Ambiente

Invasor inconveniente

 

 Lave o casco, viveiros e outras 
partes do barco ou do reboque com 
solução de água sanitária e água 
(proporção 1litro de água sanitária e 
20 litros de água).

Eles alteram 
o ecossistema e 
prejudicam setores 
econômicos de uma bacia,  
como criação de peixes, captação  
de água e geração de energia. 

Efraim Reis, analista de Meio 
Ambiente da usina

para prevenção?
Como podemos colaborar

 Não devolva ao rio nenhum resíduo 
resultante da operação de limpeza do 
barco. Coloque os resíduos sempre 
em terra. O mexilhão dourado precisa 
de água para sobreviver.

 Pesquise a procedência de 
alevinos antes de introduzi-los 
em tanques rede. 

 Esvazie o reservatório de 
água de consumo do barco.

 Lave equipamentos de pesca antes 
de utilizá-los novamente.
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Juntos  
pelo planeta

F ui criada com a consciência da 
importância de uma iniciativa 
ambiental como essa. Aprendi com 
meu pai. Hoje, como mãe, passo essa 

ideia para o meu filho, e vamos plantar nossa 
primeira muda juntos! A primeira de muitas.“

A frase, da moradora de Lavras, Bethânia 
Mansur, foi dita durante ação de educação 
ambiental no centro da cidade. Enquanto 
levava garrafas pet para trocar por uma 
muda de árvore nativa, iniciativa proposta 
pela Aliança no mês de celebração ao 
meio ambiente, ela lembrou, emocionada, 
das coisas que aprendeu com o pai 

e de como estamos ligados, de forma                                  
profunda, à natureza.

A ação foi parte da programação preparada 
para a cidade, junto com outras empresas e 
instituições locais. Além da troca de mudas por 
garrafas plásticas, os moradores puderam conferir 
informações sobre o trabalho de proteção e 
reflorestamento que a Aliança desenvolve na  
área do entorno do reservatório da UHE Funil.

Parceiros

 Polícia Militar de Meio Ambiente (PMMA)

 Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa)

 Instituto Estadual de Florestas (IEF)

 Laticínios Verde Campo

 Universidade Federal de Lavras e Unilavras

 Rotary Clube

Educação Ambiental

Semana do Meio Ambiente 
movimenta a cidade de Lavras

Eles alteram 
o ecossistema e 
prejudicam setores 
econômicos de uma bacia,  
como criação de peixes, captação  
de água e geração de energia. 

“

Essa e outras tantas histórias dão 
sentido e valor às ações promovidas 
pela Aliança Energia 
em seus programas 
ambientais. 
Oportunidade para 
lembrar o papel 
de cada um na 
preservação como um 
legado para essa e para 
futuras gerações.

Saiba mais sobre o Programa de 
Reflorestamento de nossa região  
no site aliancaenergia.com.br.



Fica a dica

o mexilhão dourado 
Ajude a prevenir 

C ompartilhar informações é a 
principal etapa para prevenção. 
Por isso, convide as crianças 
a aprender também sobre o 
mexilhão dourado. 

Enquanto ela colore o 
desenho abaixo, explique 
o que aprendeu sobre essa 
espécie invasora na matéria 
da página 6.


