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Usina Hidrelétrica 

Subestação 
de Transmissão 

Subestação 
de Distribuição 

Subestação 
de Elevatória 

Linha de 
Transmissão 

Linha de 
Subtrasnmissão 

Rede de 
Distribuição 

Turbina 

Gerador 

Barragem 

Indústria 

Comércio 

Residência 

Reservatório 
(Lago) 

O caminho da energia elétrica 

Infográfico desenvolvido por É Com Você.  
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Matriz Elétrica Brasileira 2011 

Biomassa 
6,5 % 

Eólica 
0,5 % 

Gás Natural 
4,6 % 

Derivados de 
Petróleo 

2,5 % 

Nuclear 
2,7 % 

Carvão e 
Derivados 

1,4 % 

Hidráulica 
81,7 % 

A preservação dos recursos hídricos é 
fundamental à manutenção do modelo 
de geração utilizado.  

Infográfico desenvolvido por É Com Você.  Fonte: Empresa de Pesquisa Energética (EPE) 
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Preservação dos Recursos Hídricos: é preciso proteger toda a Bacia Hidrográfica 

Reservatório 
(lago) 

Barragem 

Curso d’água 
PRINCIPAL 

Afluente 
Primário 

Afluente 
Secundário 

Observe que o 
sistema da Bacia 
hidrográfica 
possui um  
funcionamento 
integrado. 

A degradação 
ambiental , em 
qualquer parte 
da Bacia , altera 
o regime hídrico  
que, por sua vez, 
modifica  a vazão 
dos afluentes e 
do rio principal. 

Infográfico desenvolvido por É Com Você.  
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Faixa Marginal 
APP  

Faixa Marginal 
APP  

• Solo perde a 
capacidade de 
armazenamento de 
água; 

• Formação de 
Vossorocas (erosão 
profunda) 

• Redução da vazão 
do curso d’água; 

Assoreamento 

Práticas agrícolas 
inadequadas 

Aumento dos processos 
erosivos do solo. 

Extração ilegal 
de areia 

Consequências: 

Exemplo de  
degradação ambiental 

Ambiente conservado 

Ambiente degradado 

Benefício p/ a Bacia: 

• Regularidade da 
vazão do curso 
d’água 

Infográfico desenvolvido por  É Com Você 

Infográfico desenvolvido por  É Com Você 

Armazenamento 
de água 
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• Quando diversas regiões do país passam por um período de estiagem (redução das chuvas), 
ocorre uma associação (imprudente) com o baixo nível dos reservatórios das usina hidrelétricas.  
Então a mídia começa a divulgar que  os riscos  de um racionamento no fornecimento de energia 
elétrica dependerá do “humor” de São Pedro, ou seja, da chuva. 

• A manutenção do nível operativo dos reservatórios  (lago) das usinas hidrelétricas depende da 
vazão dos cursos d’água localizados à montante da barragem.  

• É absolutamente normal que, em períodos de estiagem, ocorram alterações na vazão dos cursos 
d’água. 

• As usinas hidrelétricas  que operam com reservatórios (lago), bem como as conhecidas como “fio 
d’água” dependem da  regularidade da vazão dos cursos d’água que, por sua vez, dependem da 
sua perenidade. 

• A perenidade de um curso d’água depende do uso e ocupação do solo e da aplicação de práticas 
conservacionistas  na agricultura, pois as mesmas garantem a integridade das Áreas de 
Preservação Permanente (APP) ao longo dos  afluentes responsáveis pela vazão no curso d’água 
principal, o mesmo que vai alimentar o reservatório da barragem. 

• É preciso conservar toda a Bacia Hidrográfica para manter a vazão dos rios em períodos de 
estiagem. 
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Política Nacional de Recursos Hídricos  Lei Federal nº 9.433/97 

Lei Federal nº 6.938/81 Política Nacional do Meio Ambiente 

Art. 2º São objetivos da Política Nacional de Recursos Hídricos:  
I - assegurar à atual e às futuras gerações a necessária disponibilidade de água, em padrões de qualidade 
adequados aos respectivos usos;  
II - a utilização racional e integrada dos recursos hídricos, incluindo o transporte aquaviário, com vistas ao 
desenvolvimento sustentável;  
III - a prevenção e a defesa contra eventos hidrológicos críticos de origem natural ou decorrentes do uso 
inadequado dos recursos naturais. 

Art. 6º Os órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, bem 
como as fundações instituídas pelo Poder Público, responsáveis pela proteção e melhoria da qualidade ambiental, 
constituirão o Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, assim estruturado:  
V - Órgãos Seccionais: os órgãos ou entidades estaduais responsáveis pela execução de programas, projetos e pelo 
controle e fiscalização de atividades capazes de provocar a degradação ambiental;  
VI - Órgãos Locais: os órgãos ou entidades municipais, responsáveis pelo controle e fiscalização dessas atividades, 
nas suas respectivas jurisdições; 

Legislação 

Seção II 
Do Regime de Proteção das Áreas de Preservação Permanente 
Art. 7º A vegetação situada em Área de Preservação Permanente deverá ser mantida pelo proprietário da área, 
possuidor ou ocupante a qualquer título, pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado.  

Lei Federal nº 12.651/12 Código Florestal Brasileiro 
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