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Dia Mundial da Água  
traz reflexão sobre ações 
simples para a preservação 
desse bem tão precioso

PÁG. 3

Centro de Educação 
Ambiental: aprendizado 
e preservação do meio 
ambiente na Usina de Funil 

PÁGS. 6 e 7

Modelo
único no país
Conheça o Sistema de Transposição  
para Peixes da Aliança Energia

PÁGS. 4 e 5



Saiba Mais Educação Ambiental

agenda de  
visitação suspensa

CEA Funil tem

Conhecimento e
preservação

S eguindo a recomendação dos órgãos oficiais de 
saúde pública para evitar a aglomeração  
de pessoas em decorrência do novo 
coronavírus (COVID -19), a agenda de visitação 
do Centro de Educação Ambiental (CEA) foi 

suspensa por tempo indeterminado. O local será 
reaberto assim que houver sinalização sobre o 
controle da pandemia. 

Essa é uma medida preventiva que visa  
garantir a saúde e bem-estar dos nossos 
visitantes e colaboradores.

Confira mais informações sobre 
o CEA nas páginas 6 e 7. 

QUEM

Antônio Célio da Conceição

DE ONDE

Ribeirão Vermelho (MG)

O QUE FAZ

Pescador

COMO TEM SIDO PARA O SENHOR 
PARTICIPAR DE AÇÕES DA ALIANÇA 
QUE FOMENTAM OS CUIDADOS  
COM O MEIO AMBIENTE? 

Desde que comecei a trabalhar nas 
atividades de monitoramento de 
peixes e também nas campanhas que 
acontecem durante o ano, eu aprendi 
muito sobre preservação e mudei minha 
consciência enquanto pescador. Aprendi 
que também precisamos cuidar da 
natureza para que ela possa continuar 
dando o nosso sustento. Hoje eu sou 
um pescador mais consciente e tento 
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A pesar de abundante no planeta 
terra, apenas uma pequena 
porcentagem da água existente 
está disponível para o consumo. 

Além disso, nossas águas também sofrem 
com a ação humana. Existe um enorme 
desperdício deste recurso tão precioso e 
ainda a poluição desenfreada de mares, 
rios e lagos.

A data levanta questões importantes,  
como o uso sustentável e o dever de 
cada um na conservação desse grande 
patrimônio mundial, responsável por todo 
o equilíbrio do nosso planeta.

Dia Mundial  
da Água
A data é um importante marco para lembrar sobre 
a necessidade do uso sustentável desse recurso e 
a conservação dos ambientes aquáticos

Saiba mais sobre o Sistema de 
Transposição para Peixes nas 
páginas 4 e 5.

Confira! 
O Dia Mundial da Água será um dos temas abordados 
nas atividades do Centro de Educação Ambiental da 
Usina de Funil. Confira a programação completa nas 
páginas 6 e 7. 

Atitudes que fazem a diferença

 Ao escovar os dentes, fazer a barba,  
lavar vasilhas e roupas, só abrir a torneira 
quando necessário; 

 Evite banhos demorados;

 Utilize sabão e detergente biodegradáveis, 
que não poluem os rios;

 Jamais jogue o óleo utilizado nas pias; 

 Ao lavar o carro, utilize balde ao  
invés da mangueira; 

 Use vassoura ao invés da mangueira  
para limpar a calçada;

 Não jogue lixo em rios, mares e lagos. 
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Sistema de  
Transposição para Peixe 
Único no país, o processo ajuda na subida dos peixes durante a piracema

 No canal de atração, os 
peixes são estimulados por 
um sistema com velocidade e 
turbulência adequadas, sendo 
direcionados para a caçamba.

Mandi, piapara, curimba, dourado, piau, lambari, 
canivete e tabarana são algumas das espécies 
monitoradas no STP.

Elevador: recolhe os peixes 
e sobe a uma altura de  

50 metros até a calha 
aérea, ultrapassando o 

limite da barragem.

Meio Ambiente

M ais um ciclo de monitoramento de 
peixes pelo Sistema de Transposição 
para Peixes (STP) foi concluído 
com êxito pela Aliança Energia. De 

novembro a fevereiro, mais de sete toneladas, 
de 25 espécies diferentes, foram transpostas. 

Durante o monitoramento, é realizada a 
biometria dos peixes, com identificação 
e quantificação das espécies. Alguns 
exemplares recebem uma etiqueta de 

identificação com dados que posteriormente 
farão parte de estudos de rota migratória  
e de reprodução.

Localizado na Usina de Funil, em Perdões 
(MG), o STP, único sistema no país a realizar a 
transposição por elevação completa  
(como um elevador), funciona durante a 
piracema ajudando na subida dos peixes e 
permitindo que as espécies do rio Grande 
continuem seu ciclo natural.

48
das 54 espécies de peixe mapeadas 
no rio Grande já passaram pelo STP. 

320
toneladas de peixes foram transpostas 
desde o início de sua operação em 2004.

“O Sistema de Transposição é uma 
condicionante ambiental altamente 
importante para a Usina de Funil, 
tanto pela sua eficiência operacional 
quanto por sua finalidade essencial, 
que é contribuir para o equilíbrio das 
espécies de peixes nativas da região.” 
 
Willian Rosa,  
coordenador da UHE Funil

Calha aérea: canal por onde os 
peixes passam até a parte de cima 
da barragem, seguindo o curso 
natural do rio, para que completem 
o ciclo de reprodução. 
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Aprendizado 
para a 

preservação do 
 meio  

ambiente 
No CEA acontecem práticas responsáveis  

que ajudam a pensar na melhor  
interação humana com a natureza

Educação Ambiental

Dias de visitas no CEA Funil: de terça a sexta no horário da manhã ou da tarde

Contato para agendamento de visitas: (35) 3864-9429

o aproximar a comunidade das atividades 
desenvolvidas pela Aliança Energia, o 
Centro de Educação Ambiental (CEA), 

localizado na Usina de Funil, cumpre seu papel 
não somente como referência em programas 
de preservação e recuperação da natureza, mas 
também na mobilização, por ano, de milhares 
de estudantes de Lavras, Perdões e região, que 
realizam visitas ao local como parte integrante 
do calendário escolar.

“Os alunos gostam de participar das oficinas e 
conhecer as principais estruturas da usina. As 
atividades são interessantes porque respeitam 
a faixa etária do estudante”, conta Maria 
das Dores Mendes, coordenadora da Escola 
Municipal Sebastião Vicente Ferreira, localizada 
na Comunidade do Funil, em Lavras.

Ente as atrações do CEA, chama a atenção 
do visitante os painéis contendo informações 
sobre a usina hidrelétrica. Ela produz energia 
limpa e renovável, pois utiliza a água do rio 
Grande como seu principal insumo energético, 
contribuindo para o Sistema Elétrico Nacional. 
A visita também inclui espaços importantes 
como a Casa de Força e o Sistema de 
Transposição para Peixes.

Fique Ligado!
Neste ano, o programa de educação ambiental do CEA estará com foco nas 
mudanças climáticas, assunto discutido recentemente durante conferência no 
Fórum Econômico Mundial, que aconteceu em janeiro, na Suiça. A abordagem 
climática também será o tema central do próximo concurso de redação da 
Aliança Energia, em 2020. 

Temos novidade! 

O Instagram  
do CEA já está  
no ar. Acesse  
@cea_uhefunil e 
acompanhe todas 
as campanhas e 
informações. 



Mudanças
climáticas

Usina

omo você viu nesta edição do jornal,  
em 2020 o programa de educação 
ambiental do CEA Funil terá como foco  
as mudanças climáticas. 

Além do aumento da temperatura, quais serão as 
principais consequências da mudança do clima 
na Terra? Teste seu conhecimento completando 
as frases abaixo. 

C

 1                           do nível dos oceanos.

2  Derretimento das                           polares.

3  Agravamento dos problemas de                           .

4  Aumento dos períodos de                            . 

5  Falta de                           .

6  Desequilíbrio                          e extinção de espécies.

Respostas:

1. Elevação    2. Calotas   3. Saúde   4. Seca

5. Água    6. Ecológico 


