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O rio Braço do Norte  

O rio Braço do Norte é uma corrente de água e agora também uma fonte de 

energia. Ele está situado entre no corredor ecológico entre o Parque Estadual da 

Serra do Tabuleiro e o Parque Nacional de São Joaquim e também sobre o 

Aquífero Guarani, ou seja, está situado em um lugar muito importante.  

 

 



O ciclo da água 

A água é uma substância que passa por várias transformações até chegar no 

rio, essas transformações são chamadas de ciclo da água. Esse ciclo é 

muito importante para a continuidade da vida.  

 

A água 

A água é fundamental para a existência de vida, utilizamos para realizar 

várias atividades no nosso cotidiano... A água que bebemos é composta de 

hidrogênio, oxigênio e minerais. Esses minerais presentes na água são 

muito importantes para o nosso corpo, pois se bebermos água destilada, 

sem minerais, pode nos deixar desidratados.  

 



Impactos naturais e antrópicos  

O nosso rio sofre impactos naturais, por meio das chuvas principalmente, e 

também por impactos causados pela ação das pessoas, como a poluição, 

PCH. E esses impactos torna o nosso rio impróprio para banho.  

 

 

 

 

 

 

 

História da energia elétrica em Santa Rosa de lima 

Ante da chegada da energia elétrica em Santa Rosa de Lima a vida era 

bastante diferente, a iluminação era feita por lampiões, o banho quente só 

era possível se esquentasse a água no fogão, para fazer bolo só em forno à 

lenha... você consegue imaginar sua vida sem energia elétrica?  

 

 

 

 



Produção de energia elétrica 

A produção de energia elétrica pode ser feita por diferentes modos, como 

pelo vento, sol, combustão, e a mais conhecida, pela água, por meio de 

hidrelétricas.  

 

 

Distribuição da energia elétrica 

Depois da transformação da energia mecânica- a força da água- em energia 

elétrica, ela é transportada até uma subestação, e depois encaminhada para 

as casas.  

 

 

 

 

 

 



Consumo da energia elétrica 

Utilizamos a energia elétrica diariamente, e é importante nos 

conscientizarmos do seu uso. Pois ele está diretamente ligado a produção 

de energia elétrica, quanto mais utilização mais necessidade de produção.  

 

 

 

 

 

Mobilização contra as PCHs 

A mobilização é uma forma das pessoas demonstrarem sua opinião e 

lutarem por seu direito. Em Santa Rosa de Lima houve e ainda há 

mobilizações contrárias às PCHs.  

 

 

 

 

 

 



Impactos das PCHs 

Mesmo com a produção de energia, extremamente útil, o rio sofre com os 

impactos causados pela implantação das PCHs, gerando várias 

consequências, para a mata ciliar, a própria água e peixes.  

 

 

 

 

 

Ganhos com a energia 

As PCHs são isentas de pagamento de impostos pela utilização dos 

recursos hídricos, portanto a geração de impostos só acontece com a 

comercialização da energia. Uma parte o COFINS e o PIS, vão para o 

governo federal, o ICMS vai para o estado, e uma parte é repassada para os 

municípios.  

 



Pontos positivos e negativos das PCHs 

E nem tudo se resume a bom ou ruim, tudo tem seu lado bom e ruim, assim 

também é com as PCHs. É importante sabermos de todos os lados, dos 

seus pontos positivos e negativos.  

 
Mas e por que tanta PCH no rio Braço do Norte?  


