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RESUMO 

 

 

Com vistas a contribuir com o debate sobre a produção de hidroenergia de forma sustentável, 

o que significaria o meio ambiente conservado e as comunidades beneficiadas de modo 

proporcional à exploração dos recursos, propôs-se este trabalho. Com embasamento em 

conceitos das Geociências, pretende-se desconsiderar a dicotomia teórica entre Geografia 

Física versus Geografia Humana, apropriando-se do mais adequado de cada uma delas. 

Primeiramente faz-se a Introdução ao Trabalho, identificando metodologia e referencial 

utilizado. Em seguida a caracterização física, biótica e socioeconômica da área de estudo, a 

análise dos procedimentos de prospecção, licenciamento e construção dos empreendimentos 

para, com isto, perceber os reflexos da implantação de PCHs numa mesma Sub-Bacia 

Hidrográfica. O estudo se deu na região conhecida por Alto Vale do Rio Tijucas (segundo 

denominação adotada pelo Comitê de Bacia do Rio Tijucas), abrangendo os municípios de 

Rancho Queimado, Angelina, Leoberto Leal e Major Gercino e mais especificamente no 

entorno dos tributários onde se localizam empreendimentos hidroenergéticos de pequeno 

porte (PCHs). Foram utilizadas ferramentas geográficas (fotointerpretação e 

geoprocessamento), modelos de matriz de impacto ambiental e entrevistas com os agentes 

sociais envolvidos. O trabalho divide-se em seis partes, a saber: Introdução; Caracterização da 

Região de Estudo; Análise das Construções das PCHs; Utilização de Geo-Ferramentas; 

Considerações Finais; e Bibliografia. 
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ABSTRACT 

 

 

This work was conceived in order to offer a contribution to the debate over the sustainable 

hydro energy, which means to have a preserved environment and communities benefited in a 

proportional basis to the natural resources exploration. Based on Geosciences concepts, its 

intention is to refuse the theoretical duality between Physical Geography and Human 

Geography, trying to get the very best of each of them. At first, it is presented the “Work 

Introduction”, that explains the chosen methodology and references used by the author. After 

that there is the physical, biotic, social and economic study specific areas characterization, the 

analysis of the prospection procedures, the environmental permit and construction of 

engineering projects – in order to make possible the perception and evaluation of the impact 

of the PCHs (pequenas centrais hidrelétricas – small plants hydroelectric) construction in one 

same hydrographic sub-basin. The study will be developed in a Santa Catarina State region 

known as Alto Vale do Rio Tijucas (according to the denomination adopted by the Comitê da 

Bacia do Rio Tijucas – Tijucas River Basin Committee). This mentioned region covers the 

territory where are located the cities of Rancho Queimado, Angelina, Leoberto Leal e Major 

Gercino, and more specifically the tributary rivers surroundings areas where the SPHs were 

erected. Geographic tools (photo interpretation and geoprocessing), environmental impacts 

matrix models and interviews with social agents will be used in the making of this work, 

which is divided in six parts: “Introduction”, “Study Area Characterization”, “Construction of 

SPH analysis”, “Use of Geo-tools”, “Final Considerations” and “Bibliography”. 

 

Keywords: Socioenvironmental analysis; energy; SPHs; Tijucas River High Valley.     
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INTRODUÇÃO 

I – Apresentação do escopo, objetivo geral e localização do objeto de estudo 

As preocupações com o ambiente em que vivemos não são coisa nova. Já 

constavam até mesmo da Bíblia, onde no Livro de Isaías, encontra-se a seguinte frase: “Na 

verdade a terra está contaminada por causa dos seus moradores porquanto transgridem as 

leis, violam os estatutos, e quebram a aliança eterna” (Capítulo 24:5). Segundo Guimarães 

(2005:08/9), já faziam parte dos relatos da idade antiga onde Platão e Plínio, por exemplo, 

manifestavam preocupações relacionadas ao equilíbrio da qualidade de vida e do meio 

ambiente, assim como quanto às interferências humanas no ambiente físico e seus 

consequentes impactos. Cita ainda Hipócrates que, há 2.500 anos, relatava sua preocupação 

com as características físicas do espaço, considerando que elementos como o clima, a 

topografia, composição do solo e qualidade da água serviriam para identificar e analisar 

aspectos da relação homem/natureza. 

Modernamente considera-se a questão energética como a força motriz do 

desenvolvimento econômico e social, marcadamente a partir da revolução industrial do século 

XVIII, quando o aumento da produção capitalista tem por base a geração e consumo de 

energia e uma crescente degradação da qualidade ambiental.  

Quanto a este período da história, Guimarães (2005) tece os seguintes 

comentários: 

[...] a Revolução Industrial [...] revelou imagens de um cenário de 

misérias e exclusões sociais, econômicas e ambientais marcadas pela 

imensa poluição, péssimas condições de trabalho, deterioração dos 

ambientes naturais e construídos, baixa qualidade de vida, refletidas 

no acúmulo de resíduos, nos índices de longevidade e nas taxas de 

mortalidade, na alta concentração populacional nos centros urbanos, 

na expansão irregular e acelerada de áreas industriais, expressando 

também um caos nas inter-relações (sic) entre o ser humano e seu 

ambiente (Guimarães, 2005:09). 

Mas foi entre o final da década de 1960 e a década de 1970 do século 20 que os 

problemas ambientais ganharam escala e maior repercussão quando tais preocupações teriam 

foco local e suas possíveis soluções resumiam-se à regulamentações relacionadas ao controle 

de fontes poluidoras (Hernandez, 2009:17). Em 1968 é criado na Itália o chamado Clube de 

Roma por cientistas preocupados com o paradoxo entre o crescimento econômico e a 
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disponibilidade de recursos no planeta. Como resultado foi elaborado o Relatório “Os limites 

do crescimento” ou “Relatório Meadows”
1
. No início da década de 1970, com a realização da 

Conferência de Estocolmo sobre Meio Ambiente
2
, este pensamento é reforçado com a ideia 

de que ao contrário do que se imaginava, os recursos naturais não são inesgotáveis e limitam 

de forma determinante a produção descontrolada e o consumismo que identificam a sociedade 

contemporânea e o atual modelo de desenvolvimento capitalista.  

Como parte deste universo e remetendo aos dias atuais, este trabalho objetiva 

discutir a energia gerada pelas PCHs – Pequenas Centrais Hidrelétricas (que de acordo com a 

Resolução nº 394/98 da ANEEL, são empreendimentos com capacidade de geração de energia 

entre 1 e 30 MW e área máxima de alagamento de 3 km
2 

ou 30 ha)
 
e sua contextualização 

quanto à Política de Recursos Hídricos, o setor energético e os impactos causados às áreas 

onde estão situadas. Complementarmente discorrer-se-á sobre: a água como “matéria-prima”, 

a inserção da hidroeletricidade nas chamadas tecnologias limpas e sua importância na matriz 

energética. 

Discute-se a temática na visão da ciência geográfica, com caráter  multidisciplinar 

e com o objetivo de contribuir para a melhor avaliação da implantação destes 

empreendimentos em Santa Catarina, seus licenciamentos, incentivos e interferências no 

desenvolvimento local. Em que pese o fato de tratar-se de trabalho monográfico, 

paradoxalmente à necessidade da interdisciplinaridade, entende-se esta contemplada no caso 

do primeiro capítulo desta dissertação, baseada num projeto que contou com a participação 

dos colegas de turma do MPPT, de formação diversa, desde sociólogos, passando por 

arquitetos, advogado, agrônomos e geógrafos. Atenuou-se, ademais esta deficiência da 

ausência de profissionais de outras áreas das ciências, com a utilização de vários autores e de 

várias correntes de pensamento. 

 

                                                           
1
 Escrito por Jay Forrest e Dennis Meadows, do Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), marca o começo 

dos estudos do relacionamento entre meio ambiente e crescimento econômico. O trabalho enfatiza que a 

exploração e a degradação dos recursos naturais limitariam o crescimento da economia mundial e vendeu mais 

de 30 milhões de cópias em 30 idiomas, tornando-se o livro sobre meio ambiente mais vendido da história 

(Hernandez, 2009:17). 
2
 As questões relacionadas à preservação da natureza começaram a ser discutidas efetivamente a partir da década 

de 1970. Assim, dois anos mais tarde (1972) aconteceu na capital da Suécia, Estocolmo, a Conferência das 

Nações Unidas sobre o Homem e o Meio Ambiente. Nela emergiram as contradições ligadas ao 

desenvolvimento e ao meio ambiente. Neste mesmo ano, um grupo de empresários solicitou junto ao renomado 

Massachusetts Institute of Technology (EUA), um estudo sobre as condições da natureza, o qual foi chamado de 

“desenvolvimento zero”. Fonte: http://www.brasilescola.com/geografia /estocolmo-72.htm .  

http://www.brasilescola.com/geografia%20/estocolmo-72.htm
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De forma simples o Objetivo Geral é “Avaliar o licenciamento ambiental de PCHs 

na Sub-Bacia Hidrográfica do Alto Vale do Rio Tijucas em Santa Catarina”. Sendo assim, 

esta dissertação foi então estruturada da seguinte forma:  

- Esta Introdução, com os objetivos, a metodologia e o referencial teórico; 

- Caracterização física e socioeconômica da área de estudo, realizada no 

Capítulo I; 

- Análise da construção das PCHs, objetivando contextualizar a problemática e 

observar os problemas no licenciamento destes empreendimentos, no Capítulo II; 

- Utilização de Geoferramentas: Banco de Dados (BD), Sistema de Informações 

Geográficas (SIG), Cartografia Temática e Matriz de Impacto, no Capítulo III;  

- Considerações Finais relacionadas aos aspectos positivos e negativos das 

usinas, bem como estabelecimento de proposições para mitigar possíveis impactos 

negativos e ampliar os benefícios, realizado no Capítulo IV;.  

- A Bibliografia Citada; e por fim 

- Os Anexos onde se apresenta a Cartografia Temática e outros documentos 

importantes. 

Para atingir estes objetivos foram adotados procedimentos metodológicos, 

iniciando pela caracterização física e cultural da sub-bacia. Além da pesquisa bibliográfica 

nas bibliotecas públicas das Universidades, em sítios da Internet e outras fontes, foram 

realizadas 6 saídas de campo, sendo 3 com a turma do MPPT/2009 e 3 de forma individual. A 

bibliografia consultada permitiu a aquisição de dados secundários que, sempre que possível 

foram checados com outras fontes de campo, inclusive através de entrevistas. 

O local onde foi desenvolvida a pesquisa são os municípios da Região 

denominada Alto Vale do Rio Tijucas pelo Comitê de Bacia deste rio, parte integrante da 

Bacia Hidrográfica do Rio Tijucas localizada, em sua maior porção, na GRANFPOLIS  – 

Microrregião da Grande Florianópolis (exceção para Leoberto Leal, Itapema, Porto Belo e 

Bombinhas). A Bacia, como um todo, possui área de aproximadamente 3.015 Km² e 

perímetro de 447 Km entre as coordenadas geográficas de longitude oeste 49°19‟43 “e 

48°27‟42”, e de latitude sul 27°46‟36 “e 27°02‟35”.  A Ilustração 1 apresenta a Bacia 

Hidrográfica do Rio Tijucas com suas subdivisões espaciais propostas pelo Comitê de Bacia 

do Rio Tijucas, onde a sudoeste encontra-se a região de interesse. 
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Ilustração 1 – Mapa da Bacia Hidrográfica do Rio Tijucas. Fonte: Comitê de Bacia do Rio 

Tijucas,2007. 
 

Para iniciar o trabalho, tomou-se como base o projeto desenvolvido pela turma 

2009 do MPPT – Programa de Pós-Graduação em Planejamento Territorial e 

Desenvolvimento Socioambiental da FAED – Faculdade de Educação, ligada à UDESC, na 

disciplina de Prática em Planejamento Territorial. Ministrada pela Profª. Drª. Isa de Oliveira 

Rocha, no segundo semestre de 2009, foi realizado na Sub-Bacia Hidrográfica do Alto Vale 

do Rio Tijucas, tratando-se de um diagnóstico socioambiental, que permite, junto a outras 

informações, traçar o perfil do ambiente físico e socioeconômico da área objeto deste estudo.  

Na Ilustração 2 abaixo destaca-se esquematicamente a posição geográfica da Sub-

Bacia Hidrográfica objeto de interesse, composta pelos municípios de Angelina, Leoberto 

Leal, Major Gercino e Rancho Queimado, situada na porção oeste da região da Grande 

Florianópolis. 
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Ilustração 2: Esquema de localização da Área de Estudo. Fonte: o autor 

Utilizou-se, outrossim, dados primários coletados em campo e outros obtidos na 

análise dos processos de licenciamento das usinas, protocolados junto à FATMA – Fundação 

Estadual do Meio Ambiente (PCH Angelina, PCH Barra Clara, PCH Santa Ana e PCH 

Coqueiral) e, também informações constantes dos Planos Municipais de Saneamento dos 

respectivos municípios. 

O mapeamento da região, foi realizado com base em cartografia da Associação 

dos Municípios da GRANFPOLIS, do Comitê de Bacia do Vale do Rio Tijucas, Imagens 

orbitais do Google Earth, novamente, em informações encontradas nos processos de 

licenciamento, e com o auxílio do GEOLAB – Laboratório de Geoprocessamento da 

FAED/UDESC.  

 

II – Motivação pessoal 

A pesquisa iniciou-se em 2009 com a escolha da área a ser estudada, em função 

de critérios que permitissem uma avaliação factível relacionada às interferências 

socioambientais das PCHs em relação às questões físicas (naturais) e humanas 

LOCALIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDOS 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:SantaCatarina_Municip_RanchoQueimado.svg
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(socioeconômicas) sobre as áreas de influência, conforme a legislação e a bibliografia 

disponíveis. 

Como todo trabalho acadêmico, este não tem a pretensão de encerrar o assunto, 

muito pelo contrário, pretende contribuir para a discussão de uma temática que inclui dois 

fatores importantes para a sociedade contemporânea: Energia e Recursos Hídricos. 

Para observar as mudanças físicas realizou-se um diagnóstico da região a partir do 

trabalho da turma 2009 do MPPT/UDESC (Berticelli et al, 2010), e com base em dados do 

Diagnóstico Ambiental da Bacia Hidrográfica do Rio Tijucas, realizada por aquele Comitê de 

Bacia, em informações obtidas junto a Associação dos Municípios da Grande Florianópolis – 

GRAFPOLIS, que contratou trabalhos para a elaboração dos Planos Diretores Municipais, 

conforme exigência da Lei nº 10.157/2000 e ainda em dados dos Planos Municipais de 

Saneamento Básico, contratados pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável – 

SDS/SC, para municípios com menos de 10.000 habitantes. Os resultados estão resumidos no 

Capítulo II.  

As saídas de campo na verdade tiveram início em 2006. Naquele ano, ocorreu um 

convite da TOPOCON – Projetos e Construções Ltda., ao Professor Artur Frasson, professor 

substituto do Departamento de Geociências da Universidade Federal de Santa Catarina à 

época. Tratava-se da necessidade de efetuar levantamentos topográficos para a elaboração dos 

projetos a serem apresentados aos Órgãos Governamentais para obtenção de licenças para 

construção de PCHs. O professor Frasson, sabedor de que o autor deste trabalho, além de 

geógrafo havia se formado como Técnico em Geomensura no hoje denominado ITF/SC – 

Instituto Tecnológico Federal de Santa Catarina, estendeu-lhe o convite e o trabalho foi 

realizado. Portanto, o primeiro contato mais profundo com a região e com o tema PCHs, se 

deu naquele período. Os projetos das PCHs Barra Clara, Santa Ana, Coqueiral, e Schubert 

tiveram uma parcela de participação do autor desta dissertação, lá em sua gênesis. 

A Ilustração 3 apresenta foto do pesquisador (à direita) e um auxiliar de topografia 

realizando levantamentos para a Empresa TOPOCON Projetos e Construções Ltda., às 

margens do Rio Engano, em março de 2006. 

No segundo semestre do mesmo ano o pesquisador foi contratado pela 

Empresa GIS Cartografia de Florianópolis para auxiliar nos trabalhos de 

Georreferenciamento das Imagens de Satélite a serem utilizadas pelos municípios na 

elaboração de seus Planos Diretores Municipais, financiados pela Associação dos 

Municípios da Grande Florianópolis - GRANFPOLIS. Este segundo contato permitiu 

conhecer um pouco mais da região e de seu interior.  
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Ilustração 3 – Levantamento topográficos realizados pelo pesquisador em 2006. 

Foto: Paulo César de Carvalho, 2006. 

 

A próxima foto ilustra os trabalhos realizados no sentido de coletar pontos com 

GPS Topográfico, objetivando a correção de imagens de satélite para posterior utilização 

na confecção dos Planos citados. 

 

 
Ilustração 4 – Pesquisador coletando coordenadas GPS para correção de 

imagens de satélite. Foto: Gabriel Zendron Borges, 2006. 
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III – Revisão temática 

Segundo matéria do Diário Catarinense de 14 de setembro de 2008, existiam em 

operação 33 PCHs, 9 em construção e 14 em processo de outorga. Mas dados da CELESC – 

Centrais Elétricas de Santa Catarina – já davam conta da existência de mais de 200 projetos 

com pedido de viabilidade para ligação à rede da concessionária, o que somaria mais de 230 

empreendimentos. Tendo em vista a atual dinâmica do Setor, dia a dia surgem novos 

números. 

O paradigma atual para a gestão de recursos hídricos  (Lei Federal nº 9.433 de 8 

de janeiro de 1997)
3
 propõe utilizar a bacia hidrográfica como unidade de planejamento e 

impõe um processo de ampla negociação de interesses, envolvendo o poder público, usuários 

da água e a sociedade civil organizada com interveniência na questão hídrica. Silva (2004) 

aponta que “para a eficiente gestão destes recursos é importante considerar o valor social da 

água que é dado pela soma do valor simbólico (ambiental) e de seu valor econômico” (Silva, 

2004:2). 

A importância do estudo desta temática se baseia, como já observado, no grande 

crescimento do interesse pela construção de PCHs em Santa Catarina, marcadamente a partir 

do denominado “apagão elétrico” ocorrido em 2001 – e que pôs em cheque o sistema 

energético brasileiro. Somado a isto, o potencial natural do Estado e a exigência cada vez 

maior de “energias limpas”, resultando numa previsão de dezenas de novas unidades 

produtivas nos próximos anos. 

Não se pode negar que, ainda que estes empreendimentos sejam considerados de 

pequeno impacto – se comparados às médias e grandes usinas hidrelétricas, termoelétricas e 

nucleares, por exemplo – com seu número expressivo e sua localização sem critérios que 

permitam avaliar os efeitos cumulativos e sinergéticos, devem ser motivo de análise e 

pesquisa.  Esta dissertação busca discutir prováveis efeitos numa sub-bacia onde se preveem a 

construção de várias unidades. Neste caso específico os efeitos só poderiam ser analisados 

parcialmente, uma vez que até o encerramento da pesquisa, apenas seis das quase vinte PCHs 

projetadas, estavam efetivamente em funcionamento. 

A legislação aplicada, em que pese sua evolução nos últimos decênios, não 

contempla este importante viés de avaliação (a sócio-economia local). Nem sequer prevê os 

                                                           
3
 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9433.htm  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9433.htm
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efeitos cumulativos da existência de mais de uma unidade no mesmo rio, ou na mesma sub-

bacia, ou bacia hidrográfica.   

Na legislação brasileira, “apesar de a Lei de Águas de 1997, conservar a noção de 

recursos hídrico como bem público, ela reconhece o „valor econômico‟ (leia-se: valor de 

troca) da água, explicitando as bases legais para o estabelecimento de sistemas de cobrança 

pelo uso do recurso” (Silva, 2008:6).  

Um dos trabalhos que deram sustentação ao projeto foi o “Diagnóstico 

Participativo dos Recursos Hídricos e seus usos da Bacia Hidrográfica dos Rios Tijucas, 

Perequê, Santa Luzia e Inferninho” realizado por técnicos ligados ao Comitê da Bacia 

Hidrográfica do Rio Tijucas
4
.  

Outro trabalho importante, e já citado, foi desenvolvido pelo grupo do Mestrado 

em Planejamento Territorial e Desenvolvimento Socioambiental, denominado de 

“Diagnóstico Socioambiental do Alto Vale do Rio Tijucas (Santa Catarina): algumas 

proposições de planejamento territorial”, de cuja equipe este autor fez parte e que deve ser 

publicado em breve.  

 

IV – Suporte teórico 

Quanto às questões ambientais o debate teórico metodológico não teve na 

primeira metade do último século a mesma perspectiva que hoje se apresenta ou que se impõe 

nestas últimas décadas – especialmente a partir do evento denominado “Clube de Roma” em 

1967 e da Conferencia de Estocolmo em  1972
5
 – em virtude de terem se tornado claras as 

limitações que a natureza nos coloca ao desenvolvimento social e econômico, em virtude da 

esgotabilidade dos Recursos Naturais não renováveis.  

Esta nova perspectiva impõe à ciência geográfica a busca de uma análise 

incorporando conceitos das áreas humana e física.  

Em palestra proferida na Universidade Federal de Santa Catarina durante a 

abertura da XX SEMAGeo – Semana da Geografia ainda em 1999, Monteiro (2003), 

discutindo a importância da questão ambiental na geografia brasileira, contestada por colegas 

que se consideravam adeptos da “Geografia Humana”, afirma que 

                                                           
4 Cópia em CD Room fornecida pela Geógrafa Bárbara Meurer.  
5
 Segundo os levantamentos realizados por este pesquisador, estes dois acontecimentos internacionais foram as 

primeiras iniciativas que tiveram efetiva repercussão mundial, no sentido do despertar das preocupações com o 

ambiente. 
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A evolução da nossa produção geográfica apontava a esperança de que 

se viesse a promover uma pesquisa “ambiental” que, ao incorporar as 

componentes sócio-econômicas (sic), impulsionadoras das ações 

antropogênicas, não se descuidasse das peculiaridades dos processos 

naturais vigentes em nosso vasto território (Monteiro, 2003:08).  

E segue na defesa de uma Geociência unificada, ou unificadora destes dois vieses 

(o natural e o social), necessária a responder aos importantes desafios que o momento 

histórico impunha, e considerando a indispensável participação de profissionais de outras 

áreas/disciplinas nos estudos cujo ambiente é objeto, lembrando que seu próprio discurso 

Era expressivo de um geógrafo brasileiro que sempre acreditou na 

unidade da Geografia posto que, em sua atividade de ensino e 

pesquisa universitária, na área dita de Geografia Física, sempre 

procurou integrar os fatos da natureza aqueles (sic) da sociedade. 

Naquele momento em que as mais diferentes “corporações” de 

cientistas e profissionais liberais lançavam-se, vorazmente, em direção 

à disponibilidade de verbas e prestígio profissional, aos problemas 

ambientais, muitas delas que, na sua formação acadêmica, não foram 

dadas ao trato de inclusive problemas do complexo espectro 

“ambiental”. Eu, como geógrafo, me sentia tranquilamente capacitado 

a co-operar (sic), pela legítima via da “interdisciplinaridade”, em 

qualquer equipe voltada aos problemas ambientais (Monteiro, 

2003:08/9). 

Nesta publicação dos “Cadernos Geográficos” da UFSC, Monteiro (2003) 

desenvolve sua teoria citando diversos trabalhos de sua autoria e debates em encontros 

nacionais de geografia, cuja temática foi superar a dicotomia teórica da Geografia, entre 

“Física” e “Humana”, com o que esta monografia compactua. 

Alerta ainda que 

[...] este dualismo é um artifício didático já demostrado nocivo ao 

próprio caráter da Geografia, e por isso persigo uma visão conjuntiva 

de Geografia: a descrição, compreensão, explicação, interpretação dos 

lugares do Homem na Terra para o que é indispensável associar as 

dinâmicas dos processos sociais nos naturais, em suas peculiaridades, 

sobretudo em suas diferenças de ritmo, de dinâmicas. E que os lugares 

(espaços) expressam os resultados que, através da História – do 

Homem na Terra – (tempos) se concretizam na superfície do planeta 

Terra (espaços) (Monteiro, 2003:15). 

Talvez esta divergência teórico-acadêmica seja alimentada porque os Cursos de 

Geografia formam, via de regra, duas categorias de profissionais: Licenciados e Bacharéis. Os 

primeiros se dedicam basicamente ao ensino e à pesquisa e os segundos, à pesquisa e à 

elaboração de projetos oferecidos ao mercado, geralmente em áreas ligadas, de algum modo, 
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ao meio ambiente, (como autônomos) ou trabalham em empresas ou órgãos públicos em áreas 

afins. Por este ponto de vista parece até natural que diferenças se manifestem, mas como 

afirma Monteiro (2003), só tendem a enfraquecer a Ciência Geográfica e aos Geógrafos em 

todas suas áreas de atuação. Dito isto, reafirma-se o propósito adotado neste trabalho em 

utilizar referências teóricas independentemente de filiação a uma ou outra “corrente”.  

Mamigonian (1999), quando discorre sobre o desenvolvimento da ciência 

geográfica, considera sua origem com os gregos (Heródoto & Tucídides), a partir de 

mudanças do modo de produção. Mas foi só a “segunda ruptura”, diz ele, “correspondente à 

gênese da geografia moderna na Alemanha (Humboldt & Ritter) que se caracterizou pela 

primeira tentativa de integrar criativamente natureza e sociedade” (Mamigoniam, 1999:172).  

Quando discute a suposta crise atual, considera que a renovação por que passa a 

goegrafia requer uma radicalização teórica, no sentido de recuperar a interdisciplinaridade e a 

visão de totalidade propiciadas pelos paradigmas de “formação sócio-espacial e de geo-

sistema (sic) ” (Mamigonian, 1999:170) 

Para responder a este desafio, propõe uma visão holística, segundo a qual é 

indispensável analisar os dois grandes processos, reconhecendo-os com graus de autonomia 

(formação sócio-espacial, conforme Milton Santos e outros e Geossistemas, conforme 

Sochava e outros) e de interconexão sem reducionismos pré-determinados (Mamigonian, 

1999:175). A Ilustração 5 a seguir mostra a interface entre as duas teorias. 

 

 

 

 

Ilustração 5: Gráfico de intersecção entre Formação Sócio-Espacial e 

Geossistema - Fonte: Adaptado de Mamigonian (1999:175) 

 

 

Para concluir, Mamigonian (1999), citando as novas problemáticas que estimulam 

a renovação de linhas de pesquisa, caracteriza uma das possibilidades reais como a da 

“preocupação por combinar desenvolvimento econômico e preservação ambiental, como nas 

propostas de eco-desenvolvimento [...] procurando soluções de crescimento com vantagens 

sociais e ambientais” (Mamigonian, 1999:176). 

 
     FSE 

 

    GS 
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Para dar conta de interpretar os aspectos culturais, Santos (1978) afirmava que as 

paisagens são formas mais ou menos duráveis, combinação de objetos naturais e objetos 

sociais, resultado da acumulação da atividade de muitas gerações. 

E segue:  

A paisagem não tem nada de fixo, de imóvel. Cada vez que a 

sociedade passa por um processo de mudança, a economia, as relações 

sociais e políticas também mudam, em ritmos e intensidades variados. 

A mesma coisa acontece em relação ao espaço e à paisagem que se 

transforma para se adaptar às novas necessidades da sociedade [...] 

considerada em um ponto determinado no tempo, uma paisagem 

representa diferentes momentos do desenvolvimento de uma 

sociedade (Santos, 1978:37). 

As alterações na paisagem ocorrem continuamente, acompanhando as 

transformações sociais, alteradas, renovadas, suprimidas, dando lugar a outra forma que 

atenda às novas necessidades. De acordo com Santos (1978), Kant, o filósofo e geógrafo dizia 

que “a história é um processo sem fim; mas os objetos mudam e dão uma geografia diferente 

a cada momento da história” (Santos, 1978:38).  

A Teoria da Formação Sócio Espacial – FSE, defendida por Santos (1982) afirma 

que “a história da sociedade mundial, aliada à da sociedade local, pode servir como 

fundamento à compreensão da realidade espacial e permitir a sua transformação a serviço do 

homem. Pois a história não se escreve fora do espaço e não há sociedade a-espacial”, o que 

pode ser útil quando se estabelece o foco de atenção sobre as questões socioeconômicas.  

No que se refere à escala do estudo, Bertrand (1968:146) situa o Geossistema 

como compreendendo entre alguns quilômetros quadrados e algumas centenas de quilômetros 

quadrados
6
. E afirma que “é nesta escala que se situa a maior parte dos fenômenos de 

interferência entre elementos da paisagem e que evoluem as combinações dialéticas mais 

interessantes para os geógrafos”. Justifica afirmando que “nos níveis superiores a ele, só o 

relevo e o clima importam, e, acessoriamente, as grandes massas vegetais. Nos níveis 

inferiores, os elementos biogeográficos são capazes de mascarar as combinações de 

conjunto”. Em suma, considera que é o Geossistema que é “compatível com a escala 

humana”. 

De acordo com Troppmair & Galina (2006), está em voga estudar o espaço 

geográfico de forma integrada – holisticamente. Mas lembram que este já era o foco desde a 

época de Alexander Von Humboldt. Neste ínterim “a visão total e integrada da Geografia 

                                                           
6
 Bertrand apresenta na página 145 daquele trabalho – uma proposta de escalonização das unidades da paisagem. 
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cedeu lugar a divisões: primeiro a Geografia Física e Geografia Humana e posteriormente 

numa pulverização de numerosas disciplinas” (Troppmair & Galina, 2006:79).  Entre elas a 

climatologia, a geomorfologia, a hidrologia, a biogeografia, que apesar de comporem a 

“Ciência Geográfica”, isoladamente não são “Geografia”, na visão destes autores. 

Consideram que na década de 1930, do século passado, ressurge com os biólogos 

o pensamento integrado e sistêmico, com Ludwig Von Bertanfly. A partir daí a sistematização 

e a integração do meio ambiente com seus elementos, conexões e processos como um 

potencial a ser utilizado pelo homem, adquire importância crescente. Afirmam Troppmair & 

Galina (2006:80) que “como geógrafos não devemos estudar o meio físico como produto 

final, como objetivo único e isolado em si, mas como um meio integrado e dinâmico, em que 

os seres vivos, entre eles o homem, vivem se conectam e desenvolvem suas atividades”. 

Sochava (1977) criou a “teoria” do Geossistema em 1960. Para ele este espaço de 

análise abrange sempre áreas com centenas e mesmo milhares de quilômetros quadrados. Para 

as Escolas Russa e Alemã de Geografia, o Geossistema funciona em escala “regional”. 

Unidades menores são os geofáceis e os geótopos, variando entre alguns quilômetros e poucos 

metros quadrados, o que se encaixaria na nossa perspectiva de sub-bacia. 

Troppmair & Galina (2006:81) citam Weizaecker, para discutir a importância de 

se adotar uma terminologia própria para os geógrafos, o que se utiliza, sempre que possível, 

neste trabalho. Enquanto os biólogos criaram e utilizam o termo biodiversidade, a geografia, 

encampando um espectro mais amplo de análise, deve utilizar o termo Geodiversidade e, por 

analogia, o próprio termo Geossistema, Geoambiental, Geobiocenose e Geocientista (que 

estuda as geociências). Não se trata apenas de um neologismo, mas reafirmar a importância 

das análises integradas da Ciência Geográfica, atuando de forma inter e multidisciplinar. 

Os mesmos autores apresentam o conceito de paisagem como “de fundamental 

significado científico, assim como rochas são para o petrógrafo, biocenose para o biólogo e 

época para o historiador” e prosseguem conceituando que “é um fato concreto, um termo 

fundamental e de importante significado para a Geografia, pois é a fisionomia do próprio 

Geossistema”.  

Julga-se relevante, para as análises que se propõe, encerrar esta discussão com a 

seguinte citação: 

No momento em que na maior parte da superfície terrestre se verifica 

o caos na Organização do Espaço com degradação acentuada do meio 

ambiente, desertificação, redução e poluição dos recursos hídricos, 

desmatamentos, urbanização caótica, desequilíbrios sociais e 
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econômicos, redução da qualidade de vida, o estudo dos 

Geossistemas, através da integração de seus elementos, oferecendo 

visão e ação holística, adquire importância fundamental para um 

planejamento correto da utilização e organização do espaço, ou seja, 

para a Ciência Geográfica (Troppmair & Galina, 2006:87). 

Retornando à especificidade a que se refere a questão gerencial de recursos 

hídricos, em seu projeto de mestrado, objetivando dar maior consistência e confiabilidade aos 

licenciamentos, o que é fundamental mesmo para a própria “auto sustentabilidade” do setor 

produtivo energético, Schweitzer (2008), defende que: 

As necessidades de geração de energia elétrica somadas ao vasto 

potencial hídrico de Santa Catarina estimularam nos últimos anos uma 

proliferação de projetos de Pequenas Centrais Hidroelétricas no 

estado. Contudo, a legislação ambiental ainda encontra-se defasada no 

que diz respeito à identificação de impactos indiretos, cumulativos e 

sinérgicos que podem ser causados pela implantação de várias 

hidroelétricas em uma mesma bacia. Para avaliação desses impactos 

indiretos, cumulativos e sinérgicos em escala de bacia hidrográfica, 

começaram a ser realizadas Avaliações Ambientais Integradas (AAIs), 

as quais, porém, ainda não compartilham de uma série de métodos e 

técnicas comuns, nem são respaldadas pela legislação vigente 

(Schweitzer, 2008:01). 

Para o licenciamento das PCHs, a legislação foi “amenizada” com a criação do 

Estudo Ambiental Simplificado, estabelecido na Resolução CONAMA 279/2001. Optou-se 

pelo caminho inverso, ou seja, em lugar de estabelecer critérios mais abrangentes, tal 

Resolução facilita a autorização  sem maiores exigências. Esta situação tende a agravar a 

provável degradação do empreendimento, uma vez que seus impactos são apresentados de 

forma mais superficial e sem levar em consideração aqueles efeitos cumulativos. 

Em Santa Catarina somente em 2006 (Resolução CONSEMA 01/2006), as 

atividades passíveis de licenciamento foram regulamentadas. E só em 2007 a FATMA – 

Fundação Estadual do Meio Ambiente – publicou a Instrução Normativa 44/07, estabelecendo 

critérios para o licenciamento de empreendimentos geradores de energia. 

Quanto à multi-utilidade, Silva (2008) defende que 

A definição de um ou mais usos efetivos de um espaço de recursos vai 

depender da atuação dos agentes interessados em atribuir-lhes 

funções. Por vezes, uma única atividade pode requerer mais de um 

tipo de uso, como a produção de energia hidroelétrica, a qual necessita 

capturar uma quantidade “x” de energia hidráulica (o recurso strictu 

sensu) a partir de certas características ambientais observadas em seu 

conjunto – como o gradiente de relevo e a vazão do rio principal 
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(tomando a bacia hidrográfica como unidade ambiental de 

exploração). Também podemos observar interações positivas e 

negativas entre diferentes funções atribuídas ao mesmo espaço de 

recursos – como pode ser a relação entre os espaços náuticos e o 

turismo de litoral e a maricultura, a produção de energia elétrica e a 

pesca fluvial, entre muitas outras (Silva, 2008:03). 

O mesmo autor complementa seu raciocínio referente à necessidade de se 

observar de forma mais consistente os reflexos da implantação de empreendimentos 

utilizadores de recursos naturais sobre as comunidades direta ou indiretamente atingidas e 

sugere que 

[...] adotar parâmetros de uso apropriados do ponto de vista ambiental 

e buscar uma combinação de diferentes fontes de um mesmo recurso 

se apresentaria como a solução desejada, pois diminuiria a pressão 

humana sobre cada um daqueles espaços e o custo social de utilização 

do recurso seria o mais baixo possível durante um longo período 

(Silva, 2008:03). 

Já em 2004, Silva considerava que o núcleo de todo aparato legal e institucional 

montado em torno da gestão dos recursos hídricos está nos instrumentos de que se lançam 

mão para estimular, ordenar, limitar, ou constranger os diferentes usos possíveis do espaço de 

recursos (Silva, 2004:07). 

Quer dizer, o arcabouço jurídico tem por base o controle, por meio do 

licenciamento e outorga, sobre o uso destes recursos a fim de atribuir-lhe valor econômico e 

reconhecer-lhe como bem com valor de troca. 

No que concerne especificamente ao “modelo”, segundo Mynayo (2001), a 

pesquisa deve ser baseada em teoria, método e criatividade, sendo a ciência a forma 

hegemônica da sociedade ocidental, quanto aos critérios de construção do conhecimento, se 

torna necessária para dar respostas às questões polêmicas do mundo, fundamentada na 

cientificidade. O caso das PCHs é sintomático quanto à necessidade do aprofundamento da 

pesquisa para responder às demandas socioambientais da sociedade contemporânea. 

A mesma autora considera que as diferenças entre esta cientificidade nas ciências 

sociais e naturais, que dizem respeito à objetividade ou subjetividade, se justificam pelo 

próprio objeto de estudo diferenciado, quer dizer, conforme o objeto de estudo utilizar-se-ão 

critérios e métodos mais, ou menos, objetivos. 

O estudo de uma bacia hidrográfica se baseia no atual modelo de gestão dos 

recursos hídricos proposto no país (inclusive pela Lei nº 9.433/97 – PNRH) e a evolução 

geoambiental a partir da análise da paisagem impactada por centrais hidrelétricas pode 



Introdução 16 

Análise da construção de PCHs no Alto Vale do Rio Tijucas/SC - Direitos Autorais – Lei 9.610/98 – art. 70, 

itens X e XI (art. 1), § Único          

contribuir para o debate quanto ao paradigma dos licenciamentos adotados pelos órgãos 

ambientais no Brasil. Também interessa analisar a inserção deste formato de geração na 

matriz energética nacional e no contexto das energias limpas e alternativas. 

 

V - Metodologia 

Para atingir estas metas far-se-ão: (1) a caracterização física, biótica e 

socioeconômica do local de estudo; (2) uma discussão quanto aos processos de inventário, 

licenciamento e implantação de tais usinas; bem como (3) a consequência destas sobre os 

aspectos socioambientais (do meio físico e das comunidades atingidas).  

Nesta mesma Introdução, trata-se dos Objetivos e da Metodologia empregada, 

discorrendo-se acerca do interesse em contribuir com uma maior discussão quanto a 

proliferação de PCHs e os cuidados necessários para que este modelo de geração energética 

seja compatível com a conservação do ambiente e que traga benefícios às populações que são 

afetadas direta ou indiretamente. Procura-se ainda, na questão metodológica, explicitar como 

as ferramentas geográficas podem contribuir neste trabalho. 

Discute-se o Referencial Teórico, onde se procura deixar claro que o 

embasamento são as Ciências Geográficas que, por si só, são interdisciplinares posto que se 

dividem numa série de disciplinas oriundas da Geografia (biogeografia, geologia, 

geomorfologia, climatologia, oceanografia, rural, industrial, entre outras). O Capítulo II é 

constituído pela caracterização socioambiental da área de estudo. 

No Capítulo II busca-se contextualizar a pesquisa através da conceituação de 

Energia e Recursos Hídricos e dá-se entrada no assunto específico das PCHs. A questão dos 

recursos hídricos e da energia hidrelétrica, tem assumido papel de destaque e as PCHs vêm 

sendo importante forma de investimentos em geração de energia (elétrica) no Estado 

Catarinense. Nele estão também as análises dos processos de licenciamento e os resultados de 

entrevistas realizadas com representantes da sociedade local, que são os maiores afetados e 

interessados na discussão dos efeitos da construção destes empreendimentos e seus reflexos 

positivos e negativos. O sentimento manifestado destes indivíduos subsidia as considerações 

do último capítulo. 

Avançando na explicação das PCHs e seu papel e discutindo a visão dos atores 

sociais envolvidos no Planejamento Territorial e no Desenvolvimento Socioambiental a partir 

daqueles elementos, colocando estes dados numa “Matriz” que visa facilitar a visualização 
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objetiva dos resultados apurados (Capítulo III). Esta Matriz foi elaborada com base nos 

parâmetros da Resolução Conama 001/86, de acordo com Barbosa & Dupas (2008). 

O último Capítulo, de número IV é dedicado às Considerações Finais e à tentativa 

de prognosticar os efeitos da manutenção dos paradigmas atuais, bem como sugerir melhorias 

possíveis nos processos de exploração dos recursos naturais, especialmente a água, para 

geração de energia, com base na análise da bacia (ou sub-bacia) hidrográfica. 

Neste sentido esta análise pode contribuir e representar uma nova necessidade no 

desenvolvimento do modelo atualmente proposto, levando em consideração a percepção de 

como se distribuem ônus e bônus na construção do espaço em virtude da presença de referidas 

usinas.  

Por estarem, via de regra, em áreas rurais e muito menos modificadas do que as 

áreas urbanas, os impactos são mais facilmente notados e possivelmente avaliados quanto aos 

reflexos no desenvolvimento local.  

O mapeando da área de impactação das PCHs, utilizando ferramentas geográficas 

(softwares de geoprocessamento) foi efetuado com base em fotografias, mapas e imagens 

orbitais, somadas às informações cartográficas fornecidas pela GRANFPOLIS, e também 

retiradas dos processos de licenciamento que os empreendedores apresentaram ao órgão 

ambiental (FATMA), para a obtenção das licenças ambientais (LAP, LAI e LAO). A visitação 

aos municípios e aos empreendimentos, com a coleta de pontos com GPS Garmim, completou 

as informações necessárias. 

Adotou-se o modelo de “buffer”, onde uma distância referencial foi tomada a 

partir da localização central do empreendimento, gerando áreas de impactação, que permitem 

observar, entre outras, possíveis sobreposições entre as diversas unidades construídas, ou 

projetadas, para a sub-bacia e consequentes análises desta espacialização. 

Foram cumpridas então as seguintes etapas: 

1.  Revisão bibliográfica, com pesquisa em notícias (jornais e revistas) e 

materiais (artigos, dissertações, teses, livros) referentes aos aspectos físicos e sociais da região 

e aos projetos relacionados a PCHs, junto às bibliotecas públicas e universitárias, órgãos 

públicos, mídias diversas e rede mundial de computadores.   

Segundo Silva (2001),  

Nesta fase você deverá responder às seguintes questões: quem já 

escreveu e o que já foi publicado sobre o assunto, que aspectos já 

foram abordados, quais as lacunas existentes na literatura. Pode 
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objetivar determinar o “estado da arte”, ser uma revisão teórica, ser 

uma revisão empírica ou ainda ser uma revisão histórica. A revisão de 

literatura é fundamental, porque fornecerá elementos para você evitar 

a duplicação de pesquisas sobre o mesmo enfoque do tema. 

Favorecerá a definição de contornos mais precisos do problema a ser 

estudado (Silva, 2001:37). 

2. Saídas de Campo com entrevistas,  objetivaram o conhecimento da realidade 

local, aplicação dos questionários e obtenção e checagem de dados. Neste momento buscou-se 

analisar aspectos relacionados às negociações de aquisição/arrendamento das terras ocupadas, 

construção dos empreendimentos e operação destes, com suas interferências positivas e 

negativas na sócio-economia, bem como no meio ambiente afetado. 

Pesquisa e entrevistas foram realizadas junto aos gestores municipais e atores 

sociais do município, incluindo a população diretamente envolvida (proprietários rurais), 

buscando obter seus pareceres frente a estes impactos ocorridos desde a época dos estudos de 

viabilidade, negociação para compra ou arrendamento das terras ocupadas, utilização de mão-

de-obra local e demais negociações pré-empreendimento. Procurou-se medir a percepção 

destes quanto às mudanças ocorridas nas fases de construção e a partir daí, até os dias atuais, 

no que diz respeito às melhorias na qualidade ambiental e social do município e suas relações 

com as usinas construídas. Com a preocupação de evitar contaminação nas respostas dos 

interlocutores, buscou-se a realização de entrevistas estruturadas. Com base em informações 

de Rosa & Arnoldi (2008),  

Elaborar um roteiro de entrevista estruturada impõe o estabelecimento 

de questões formalmente elaboradas, que seguem uma sequência 

padronizada, com uma linguagem sistematizada e de preferência 

fechada, voltando-se para a obtenção de informação, através de 

respostas curtas e concisas, sobre fatos, comportamentos, crenças, 

valores e sentimentos (Rosa & Arnoldi, 2008:29). 

Mas as autoras alertam da importância do comprometimento com a veracidade e 

objetividade dos entrevistados e o cuidado com a elaboração de roteiros que bem avaliem 

estes diferentes sujeitos. Este tipo de informação assim obtida, permitirá uma maior 

integração com a matriz de impacto utilizada para detectar os efeitos sobre o meio físico e 

cultural, conforme a objetividade dos dados coletados. 

Os entrevistados foram escolhidos conforme a ocasião, ou seja, durante a 

visitação dos locais e a oportunidade de encontra-los, entretanto buscou-se respeitar alguns 

critérios, como: moradores limítrofes das PCHs e trabalhadores das Usinas. No Anexo IX 

encontra-se o modelo de questionário aplicado nas entrevistas. 
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3. Analise dos processos de licenciamento elaborados e protocolados junto aos 

órgãos reguladores e ambientais a fim de obter informações que puderam balizar a análise da 

situação encontrada e aquela prevista nos procedimentos iniciais. A legislação ambiental no 

país, especialmente as Resoluções do CONAMA – Conselho Nacional do Meio Ambiente, 

exigem a publicidade dos processos de licenciamento dos empreendimentos potencialmente 

poluidores, categoria na qual as PCHs se enquadram. O Órgão Ambiental catarinense, a 

FATMA, dispõe dos processos de licenciamento das usinas da região de estudo e os mesmos 

foram solicitados através de requerimento protocolado e endereçado à Diretoria de 

Licenciamento da Fundação Estadual do Meio Ambiente – FATMA. Conforme quadro abaixo 

(Ilustração 6) pode-se ter a noção do funcionamento do licenciamento ambiental, previsto pela 

Resolução CONAMA 01/86. A importância de se analisar os projetos apresentados aponta 

para a verificação de dados já produzidos, desde os estudos de viabilidade e inventariamento, 

até a proposição de medidas mitigadoras e compensação ambiental.  

Ilustração 6: Tabela com Parâmetros e atributos para avaliação de impactos 

(EIA, 2001). 

Parâmetro Atributo 

Reflexos sobre o ambiente Direto/Indireto, 

Positivo/Negativo 

Abrangência do Impacto Pontual, Local, Regional 

Frequência com que se manifesta  Permanente, Temporário, 

Cíclico 

Temporalidade com que se manifesta Curto, Médio, Longo prazo 

Reversibilidade sem medidas mitigadoras Reversível, Irreversível 

Magnitude grau de comprometimento da 

qualidade ambiental 

Alta, Média, Baixa 

Fonte: Adaptado de Barbosa & Dupas, 2008. 

Foram analisados os projetos elaborados desde o inventário do potencial de 

geração de energia hidrelétrica, apresentados à ANEEL e à CELESC, por meio de 

informações disponíveis nos respectivos sítios da Rede Mundial de Computadores (Internet), 

até os de licenciamento junto aos órgãos ambientais; 

4. Criação de um Banco de Dados, utilizando um Sistema de Informações 

Geográficas
7
, onde constam os dados coletados ao longo da pesquisa, especialmente 

                                                           
7 As potencialidades de um SIG são enumeradas por Lisbo Filho (1999). De maneira resumida podemos indicar 

as funções de Recuperação de Dados (busca seletiva, manipulação e geração de resultados), Funções de Medida 

(executada sobre objetos espaciais como pontos, linhas, polígonos e conjunto de células, bem como distancia 

entre pontos, comprimentos de linha e perímetros de áreas), Funções de Sobreposição de Camadas (overlay: 

relaciona informações de duas ou mais camadas de dados), Funções de Interpolação (método matemático no qual 

valores não definidos em uma localização podem ser calculados com base em estimativas feitas a partir de 

valores conhecidos em localizações vizinhas), Funções Matemáticas (regressão polinomial, Séries de Fourier, 

médias ponderadas), Geração de Contorno (linhas de contorno representando superfícies), Funções de 
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referentes às PCHs construídas ou projetadas para a sub-bacia, o que subsidia a elaboração da 

Matriz de Impacto, e o prognóstico a ser elaborado no capítulo V. O BD (Banco de Dados) é 

um instrumento valioso para a pesquisa, especialmente nas geociências, onde permite uma 

interface mais amigável entre seu conteúdo e usuários e permite uma maior facilidade de 

organização e utilização das informações coletadas ao longo do trabalho. A criação destes 

Bancos de Dados é uma ferramenta importante para trabalhos nas áreas de análise ambiental 

baseada em territórios específicos. 

5. Elaboração e estruturação de uma Matriz de Impacto que utiliza o Banco de 

Dados criado anteriormente e as respostas obtidas nas entrevistas com os atores sociais 

envolvidos com o objetivo da mensuração das interferências sobre o geoambiente. As 

matrizes de interações são técnicas bidimensionais que relacionam ações com fatores 

ambientais. Embora possam incorporar parâmetros de avaliação, são métodos basicamente de 

identificação. Tiveram início a partir da tentativa de suprir as deficiências das listagens 

(check-list).  

6. Mapeamento através de softwares de Geoprocessamento da distribuição 

espacial das PCHs implantadas na referida Bacia Hidrográfica e os limites das interferências 

causadas, em nível dos aspectos físicos, biológicos e sociais. Para isto utilizou-se cartografia 

pré-elaborada e imagens orbitais além das informações apresentadas pelos empreendedores. A 

elaboração de cartografia georreferenciada permite a melhor visualização e interpretação dos 

fenômenos localizados. Foram confeccionados os mapas temáticos de interesse e a partir 

destes mapas, com os dados dos processos de licenciamento e as observações de campo, 

foram coletadas as coordenadas de localização das PCHs, com utilização de receptor GPS – 

Global Posicional System, e a utilização de sistemas CAD na elaboração de áreas de 

impactação;
8
 

7. Elaboração de Mapas, identificando a localização dos empreendimentos 

construídos ou em fase de planejamento/licenciamento, adotando um sistema de “buffer” que 

permite visualizar as sobreposições entre as áreas de impacto dos mesmos e, assim, avaliar 

sua implantação; 

8. Identificação dos reflexos dessas construções sobre a comunidade e o 

desenvolvimento local, buscando alternativas para ampliar os benefícios e mitigar os efeitos 

negativos desses empreendimentos. Com base nas informações e dados coletados ao longo da 

                                                                                                                                                                                     
Proximidade (permitem análise de proximidade, associadas à geração de zonas de buffer). Disponível: 

http://www.geo.ufv.br/simposio/simposio/trabalhos/trabalhos_completos/eixo10/005.pdf  
8
 O conceito sobre “áreas de influência” encontra-se no capítulo III. 

http://www.geo.ufv.br/simposio/simposio/trabalhos/trabalhos_completos/eixo10/005.pdf
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pesquisa, devidamente relacionadas em banco de dados e cartografados, buscou-se perceber 

os reflexos para os meios físico e antrópico, de alguma forma influenciados pela construção 

dos empreendimentos; 

9. Redação da Dissertação, procurando descrever física e 

socioeconomicamente a região do Alto Vale do Rio Tijucas e avaliar os processos de 

implantação de PCHs, e os impactos destas com base nos itens anteriores, propondo medidas 

que visam ampliar os benefícios e mitigar os impactos negativos.  
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CAPÍTULO I  

 CARACTERIZAÇÃO DA REGIÃO DE ESTUDO 

Este capítulo visa caracterizar os aspectos natural e cultural da área de interesse 

com base no trabalho interdisciplinar realizado durante a disciplina de Prática em 

Planejamento Regional, nos trabalhos realizados para a elaboração da Etapa I (diagnóstico) 

dos PMSB - Planos Municipais de Saneamento Básico dos municípios de interesse e 

financiados pela SDS – Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável, em 

dados obtidos junto aos processos de licenciamento das hidrelétricas da Bacia Hidrográfica e 

em atividades de campo.  

1.1 Características do Meio Físico 

Para Berticelli et al. (2010) a Geologia da Região é constituída por três grandes 

grupos de rochas, caracterizados basicamente por suas idades e constituição: o Embasamento 

Cristalino, a Cobertura Sedimentar Gonduânica (Bacia Sedimentar do Paraná) e a Cobertura 

Sedimentar Quaternária.  

O mesmo autor observa que a variedade litológica favorece a formação de 

paisagens diversas. As principais formações encontradas são o Corpo Granito Pedra Grande e 

a Formação Taciba, além do Corpo Granitóide Major Gercino.  

As rochas locais apresentam resistências variadas, como as sedimentares (arenitos, 

mais resistentes, nos topos; folhelhos ou argilitos, menos resistentes, nos vales). O relevo 

apresenta vales muito profundos encaixados em linhas de falha ou fratura, e os pontos 

culminantes encontram-se a 1.120 m, na Serra da Boa Vista, situada no município de Rancho 

Queimado, onde estão localizadas as nascentes do rio Tijucas. Encontram-se especialmente 

rochas derivadas dos grupos Tabuleiro e Granito Imaruí (FATMA, 2001:398). 

Na Ilustração 7, em foto captada em saída de campo com mestrandos do MPPT 

em setembro de 2009, vê-se parcialmente o relevo acidentado com vales e morros, no 

município de Angelina, sede da maioria das Pequenas Centrais Hidrelétricas.  
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A Bacia está localizada nos domínios da unidade geomorfológica da Serra do 

Tabuleiro, que tem orientação predominante no sentido NE-SW e apresenta altimetria 

gradativamente mais baixa em direção ao litoral. 

 

 
Ilustração 7: Relevo acidentado e vales encaixados, conhecido como “mares de morros” 

(Embasamento Cristalino). Foto: Heloísa de Campos Lalane, 2009. 

Berticelli et al. (2010) considera ainda que esta unidade geomorfológica é 

caracterizada pela presença de extensos patamares, alcançando dezenas de quilôm, e de 

relevos residuais de topo plano, limitados por escarpas. Caracterizada por encostas íngremes e 

vales profundos, favorecendo processos erosivos, sobremaneira nas áreas desmatadas, onde o 

manto de material fino, resultante de alterações da rocha, é mais espesso, podendo atingir 

mais de 20 m. 

O alto vale do rio Tijucas é caracterizado por três unidades geomorfológicas: 

Serras do Leste Catarinense, Patamares do Alto Rio Itajaí e Planície Fluvial.  

A Leste da área de estudo, onde afloram as rochas do Embasamento Cristalino, 

predominam morros em forma de meia laranja (mares de morros) e vales planos, encaixados 

entre os morros, como na Ilustração 6. O relevo acidentado facilita a construção de PCHs 

(Pequenas Centrais Hidrelétricas), haja vista que o potencial hidroenergético é função direta 

das diferenças de nível existentes.  
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Na Ilustração 8 observa-se outro aspecto do relevo da região, com o rio ladeado 

por um talude florestado à esquerda e uma pequena planície fluvial desmatada à direita, área 

onde ocorre a ocupação humana. 

 

  
Ilustração 8: Rio Garcia com vales encaixados configurando a 

drenagem local. Foto: Heloísa de Campos Lalane, 2009 

A Unidade Geomorfológica Planícies Fluviais é formada por terrenos planos, ou 

ligeiramente inclinados em direção ao rio, e compreende a planície de inundação e os baixos 

terraços. São áreas, portanto, periodicamente inundadas e frequentemente utilizadas para 

lavouras e criação de gado, além da construção de moradias e prédios auxiliares, como 

garagens, secadores de fumo, depósitos, entre outros. Surgem de forma descontínua e em 

pequenas extensões na área em estudo (Berticelli et al, 2010). 

A Ilustração 9 abaixo, ressalta estas características. Estas áreas são, via de regra, 

desmatadas e sofrem também os problemas de desbarrancamento. Observa-se em muitos 

trechos os caminhos formados pelo gado para beber água, sendo aproveitados para a chegada 

das pessoas para nadar, pescar e colocar embarcações, quando as condições do rio permitem.  
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Ilustração 9: Estufa de fumo e criação de gado na Planície Fluvial do Rio 

Garcia. Foto: Heloísa de Campos Lalane, 2009. 

Nos anexos apresenta-se os Mapas Geológico, Geomorfológico, de Declividade e 

Hipsométrico da sub-bacia, em tamanho A3 ao final, para melhor visualização, permitindo 

uma noção mais clara do relevo regional. No primeiro, a divisão entre o Planalto Centro-

Oriental e as Serras do Leste Catarinense. No seguinte, a diversificada declividade encontrada 

onde um observador treinado pode detectar o sistema de drenagem das sub-bacias, 

complementando com o mapa seguinte em que esta (drenagem) fica ainda mais visível. 

O Alto Vale foi mapeado pela equipe do MPPT, com base em dados do 

Diagnóstico realizado pelo Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Tijucas e dos trabalhos 

contratados pela Associação dos Municípios da GRANFPOLIS para a elaboração dos Planos 

Diretores Municipais. Os mapas foram confeccionados pela acadêmica Sinara Fernandes 

Parreira, com o auxílio dos colegas do MPPT e do GEOLAB, especialmente da Profª. 

Mariane Alves Dal Santo.  

Segundo Berticelli et al. (2010) os solos são outro fator determinante do relevo, 

resultado da decomposição das rochas formadoras que, em função da sua resistência, são mais 

ou menos suscetíveis ao intemperismo físico-químico e, assim, vão dar origem ao modelo 

hidrográfico da paisagem. Segundo levantamento de solos realizado pela Empresa Brasileira 

de Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA, os solos existentes nos municípios que compõem a 

sub-bacia Alto Vale do Rio Tijucas pertencem às ordens dos Cambissolos, Argissolos e 

Litólicos. 
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Nas planícies fluviais, onde o uso do solo é muito mais acentuado,  especialmente 

com o plantio de culturas anuais e a construção de moradias, há desde sedimentos arenosos 

até lama (principalmente argila e silte) conforme Ilustração 10. Observa-se que a mata ciliar é 

quase inexistente, o que provoca o desbarrancamento da margem e o açoreamento do curso 

d‟água. 

Os principais solos encontrados são o Cambissolo álico e distrófico com horizonte 

“A” moderado e proeminente, com média vulnerabilidade, o podzólico vermelho-amarelo, 

cambissolos com horizonte “A” do tipo turfosos e húmicos, com alta vulnerabilidade e solos 

gley pouco húmico, álico e litólicos álicos, com vulnerabilidade muito alta (FATMA, 

2001:156). 

 
Ilustração 10: Sedimentos arenosos nas margens do Rio Tijucas. Foto: Heloisa de 

Campos Lalane, 2009. 

Pelo clima, determinante no condicionamento do tipo de vegetação e pelas 

diferenças de altitudes, as rochas deram origem a vários tipos de solos, que se caracterizam 

por serem rasos e jovens no relevo montanhoso tornando-se mais profundos e maduros à 

medida que o terreno se torna mais suave, devido à percolação das águas no solo.  Fator que 

acentua os efeitos do intemperismo químico, propício à decomposição química das rochas, 

apresentando, nos locais onde se verifica essa decomposição parcial, uma forma esferoidal, 

sobressaindo-se, na parte decomposta, blocos ou matacões de tamanhos variados (Berticelli et 

al, 2010). 
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Quando se refere às PCHs, FATMA (2001) revela que o aspecto escalonado dos 

solos e das corredeiras tem origem na estrutura dos derrames basálticos sucessivos, de maior 

resistência à decomposição, prestando-se à implantação de obras dessa natureza pelas 

características de caráter colunar das diáclases. 

No anexo V é apresentado o Mapa pedológico da região, onde aparecem os três 

principais tipos de solo: Cambissolo, Podzólico Vermelho-Amarelo e Litólicos, onde a 

predominância é marcadamente do primeiro tipo, que ocupa aproximadamente 90 % da área 

total. 

No Estado, a altitude da planície litorânea varia de 0 a 300 m. Logo que se sobe a 

Serra do Mar, no Planalto Serrano e no Meio Oeste, as altitudes variam entre 800 e 1500 m; 

mais para oeste, as altitudes vão diminuindo até atingirem próximo de 200 m no extremo 

oeste. Toda essa variação de altitude e distanciamento do mar faz com que o clima varie 

bruscamente entre uma região e outra; as temperaturas, por exemplo, podem variar mais de 10 

graus entre os Planaltos e o Litoral (FATMA,1992). 

 Para Monteiro (2001)  

o relevo de Santa Catarina contribui, fundamentalmente, na 

distribuição diferenciada da precipitação em distintas áreas. Naquelas 

mais próximas às encostas de montanhas, do lado barlavento, as 

precipitações são mais abundantes, pois a elevação do ar úmido e 

quente favorece a formação de nuvens cumuliformes, resultando no 

aumento do volume de precipitação no local. Neste sentido, são 

observados índices maiores de precipitação nos municípios próximos 

à encosta da Serra Geral, quando comparados aos da zona costeira 

(Monteiro, 2001:70) 

 

Segundo o mesmo Monteiro (2001), a localização geográfica faz o Estado 

catarinense desfrutar da melhor distribuição pluviométrica durante o ano, de todo país.  

O clima de uma determinada localidade é formado por uma complexa interação 

entre os continentes (continentalidade), oceanos e as diferentes quantidades de radiação 

recebida do sol. O giro da Terra em torno deste astro faz com que essa quantidade de energia 

recebida em cada localidade varie ao longo do ano, criando um ciclo sazonal responsável 

pelas estações de verão, outono, inverno e primavera.  

Em Santa Catarina esta variação sazonal do clima é bastante definida por causa da 

localização geográfica. No verão, quando os raios solares estão chegando com maior 

intensidade, a quantidade de radiação solar global recebida chega a 502 cal/cm²; no inverno 

esse fluxo é bem menor e fica em torno de 215 cal/cm² (Monteiro, 2001:70).  
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Também no inverno, a frequência de inserção de frentes frias e massas de ar frio 

são muito maiores e contrastam com as altas temperaturas de verão, geradas pela permanência 

da massa de ar tropical. As estações de transição, outono e primavera, mesclam características 

das duas outras estações. Além das variações sazonais associadas ao movimento da Terra em 

torno do sol, a orografia (distribuição das montanhas) e a proximidade do mar são os grandes 

responsáveis pelas diferenças de clima existente entre as diversas regiões do estado. 

(Berticelli et al., 2010). 

Segundo Monteiro (2001) o clima do estado é subtropical úmido mesotérmico, 

apresentando duas variações, Cfa e Cfb. A variação Cfa é encontrada em praticamente todo o 

estado nas áreas abaixo de 800 m de altitude. Já o Cfb encontra-se nas áreas altas acima de 

800 m.  

As chuvas costumam ser bem distribuídas ao longo do ano com uma pequena 

diminuição nos meses do inverno. Existem diferenças significativas entre as regiões. Nas 

zonas mais elevadas do planalto norte, o verão é fresco e o inverno frio. No litoral (devido à 

baixa altitude) e no Oeste (devido à continentalidade), o verão é mais quente e prolongado. 

No litoral, é comum ocorrer o vento sul, que traz para a atmosfera a umidade oceânica, 

tornando o inverno úmido. No planalto sul, devido às altitudes que variam de cerca de 800  

até 1.828 m, o frio é mais forte e dura mais tempo. Ali, é frequente a ocorrência de geadas e 

neve, com temperaturas que podem atingir até -17,8°C (1996). Bom Jardim da Serra, São 

Joaquim, Urubici e Urupema são os municípios mais frios do estado e estão entre os mais 

frios do Brasil (Berticelli et al., 2010). 

Os principais sistemas e fenômenos atuantes no Estado são: ZCAS (Zona de 

Convergência do Atlântico Sul); Alta Subtropical do Atlântico Sul; Complexos Convectivos 

de Mesoescala (CCM); El Niño; e La Niña (Monteiro,2001). 

Na Sub-bacia do Alto Vale do Rio Tijucas, formada pelos municípios de 

Angelina, Leoberto Leal, Major Gercino e Rancho Queimado, encontramos algumas 

variações, principalmente em função do relevo e da altitude diferenciada. Os dados a seguir 

foram obtidos junto à página do Governo do Estado de Santa Catarina na internet
1
 e nos 

diagnósticos realizados nos PMSB – Planos Municipais de Saneamento Básico, entregues à 

SDS – Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável. 

No município de Angelina a altitude média é de 450 m em relação ao nível do 

mar.  O clima predominante no município e região, segundo Nimer (1989), é mesotérmico 

                                                           
1
 Disponível www.sc.gov.br, visitada em julho de 2010. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Subtropical
http://pt.wikipedia.org/wiki/Classifica%C3%A7%C3%A3o_do_clima_de_K%C3%B6ppen
http://pt.wikipedia.org/wiki/Litoral
http://pt.wikipedia.org/wiki/Inverno
http://pt.wikipedia.org/wiki/Planalto
http://pt.wikipedia.org/wiki/Geada
http://pt.wikipedia.org/wiki/Neve
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bom_Jardim_da_Serra
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Joaquim
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Joaquim
http://pt.wikipedia.org/wiki/Urubici
http://pt.wikipedia.org/wiki/Urupema
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://www.sc.gov.br/
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temperado, com boa distribuição pluviométrica ao longo do ano. A média da precipitação 

anual varia entre 1.500 mm e 1.750 mm. As temperaturas médias variam entre 18ºC e 20ºC, 

alcançando as máximas absolutas entre 36ºC e 38ºC e mínimas absolutas entre -4ºC e -8ºC. 

Em Leoberto Leal a altitude média é de 550 m e o Clima Mesotérmico Úmido, 

com verão quente e temperatura média de 19,5°C. Mas nos municípios limítrofes, como 

Alfredo Wagner, muitas vezes a temperatura se encontra negativa no inverno. 

Em Major Gercino também o Clima é Mesotérmico Úmido, com verão quente e 

temperatura média de 20°C e altitude média de 80 m acima do nível do mar. As demais 

condições são semelhantes ao município vizinho de Angelina. 

Segundo os dados da pesquisadora Ana Lúcia Dantas citada no Plano Municipal 

de Saneamento Básico de Rancho Queimado (2010), em sua dissertação de mestrado, Rancho 

Queimado possui o clima temperado, com verão quente e temperatura média de 18,5°C, com 

precipitação média anual de 1.600 mm, distribuída em um número de dias de chuva anual 

entre 80 a 100 dias, a média anual de umidade relativa é de 80 a 85%. As maiores cotas de 

insolação total anual para o Estado aparecem no extremo oeste e no planalto. Na região de 

Rancho Queimado, prevalecem as isoélias de 2.000 a 2.200 horas anuais, representando o 

número de horas de brilho solar na superfície do solo. 

A hidrografia da região é bem diversificada. Escolheu-se a bacia hidrográfica 

como espaço de análise e planejamento por considerar-se a delimitação espacial adequada. 

Sua formatação se dá em função da configuração da rede de drenagem e nela podemos 

destacar o pontecial hídrico, parte importante da investigação aqui apresentada. 

A Bacia Hidrográfica tem sido adotada internacionalmente como 

unidade físico-territorial básica para o planejamento e a gestão dos 

recursos naturais, principalmente hídricos. Sendo a água de um 

manancial o resultado da drenagem de sua bacia, sua qualidade e, 

portanto, suas características físicas, químicas, biológicas e 

ecológicas, encontram-se sempre na dependência direta das ações (uso 

e ocupação) que se realizam no solo dessa bacia, bem como do grau 

de controle que se tem (ou não se tem) sobre estas fontes 

(MACHADO, 2001:104/5). 

Uma bacia hidrográfica é formada pela rede de drenagem e nesta região apresenta 

diferenças de nível altimétrico elevadas, fazendo com que seja economicamente viável o 

aproveitamento das quedas d‟água para a geração de energia, como comprovam os inúmeros 

levantamentos e projetos existentes. 

Segundo Machado (2001) é relativamente simples o conceito de Bacia 

Hidrográfica, podendo se definir por “uma área drenada por um curso d‟água ou sistemas de 
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cursos d‟água conectados e que convergem, direta ou indiretamente, para um leito ou espelho 

d‟água. E segue considerando que 

como derivações, aparecem, usualmente, os termos „sub-bacia‟ e 

„micro-bacia‟. Enquanto a designação „micro-bacia‟ expressa uma 

idéia de tamanho, de dimensão, difícil de se estabelecer, constituindo 

uma „denominação empírica, imprópria, subjetiva‟, o termo „sub-

bacia‟, transmite uma idéia de hierarquia, de subordinação, 

independente do tamanho, razão pela qual parece ser mais preciso e 

apropriado para estabelecer uma diferenciação por área de 

abrangência (Machado, 2001:105). 

O Alto Vale do Rio Tijucas pode ser considerado uma sub-bacia já que compõe 

uma bacia hidrográfica maior,  a do Rio Tijucas. 

A hidrografia, como o clima, é importante fator na formação geomorfológica da 

sub-bacia, que apresenta um relevo diversificado e bastante acidentado com diferenciadas 

características, especialmente de um município a outro. 

O principal tributário do Rio Tijucas que dá nome à Bacia, é o Rio Garcia, que 

nasce na serra da Boa Vista numa altitude próxima dos 1000 m, no município de Rancho 

Queimado. Esse afluente passa entre a sede do município e o distrito de Taquaras, segue a 

oeste de Angelina e, próximo à localidade de Garcia, recebe as águas do Rio Engano, vindo 

do oeste. Passa também a oeste das cidades de Major Gercino e São João Batista, onde recebe 

as águas do Rio do Braço e a partir de onde passa a se chamar Tijucas, passando por 

Canelinha e desaguando no Oceano Atlântico no município de Tijucas, a cerca de 50 km ao 

norte da Capital, Florianópolis.   

A Bacia Hidrográfica do Rio Tijucas localiza-se no litoral centro de Santa 

Catarina. De acordo com a Resolução 003, de 23 de junho de 1997, do Conselho Estadual de 

Recursos Hídricos, em 04 de setembro de 2001 foi instituído o Comitê de Bacia através do 

Decreto n° 2.918/01.  

A Bacia do Rio Tijucas com 3.015 km
2
 de área de drenagem, tem como principais 

afluentes os rios: Alto Braço, Engano, Garcia e das Antas, interligando os municípios de 

Rancho Queimado, Angelina, Leoberto Leal, Major Gercino, Nova Trento, São João Batista, 

Canelinha e Tijucas. No anexo VI apresenta-se o mapa hidrográfico da região de estudo. 

A configuração fitogeográfica do Estado de Santa Catarina encontra-se 

integralmente representada por formações vegetais pertencentes ao Bioma Mata Atlântica, 

com destacada predominância de ecossistemas florestais referentes à Floresta Ombrófila 

Densa (ou Mata Atlântica sentido restrito) que ocorre no Litoral e estende-se até a Serra 
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Geral, do Mar e do Espigão;  Floresta Ombrófila Mista (ou Mata com Araucárias) que ocorre 

no Planalto e se caracteriza pela presença da Araucária angustifólia e a Floresta Estacional 

Decidual (ou Floresta do Alto Uruguai), caracterizada por espécies caducifólias, com 

ocorrência predominante no Oeste Catarinense (Berticelli et al, 2010); e ecossistemas 

associados como restingas, manguezais e campos de altitude, conforme disposto na Lei nº 

11.428, de 22 de dezembro de 2006.Além disto observam-se os Campos Gerais e as Matas de 

Araucárias. 

Este conjunto de tipologias vegetacionais tem sido enquadrado como pertencentes 

à área de “Domínio da Mata Atlântica” (conforme o Dec. Lei nº 750 de 1993), e se caracteriza 

por apresentar diversidade bastante acentuada. Esta variedade implica em distintos 

agrupamentos de acordo com a fisionomia, a estrutura,  a composição,  a dinâmica, os 

ambientes edáficos, as estratégias reprodutivas, a fenologia e o padrão espacial (Berticelli et 

al, 2010). 

A configuração fitogeográfica do Alto Vale do Rio Tijucas apresenta estreita 

correlação com as feições geomorfológicas. As configurações geológicas, edáficas e 

topográficas condicionam o estabelecimento de uma gama variada de formações vegetais com 

diferentes composições florísticas e estruturas vegetacionais. 

No Anexo VIII é apresentado o mapa da vegetação na região. Como pode ser 

visto a vegetação predominante é a da Floresta Ombrófila Densa com uma pequena mancha 

de Floresta Mista e boa parcela de Faxinais, consideradas áreas de transição. 

As florestas de faxinais ocorrem em altitudes superiores a 700 m e inferiores a 

1.200 m, bem como em encostas íngremes. Há uma pequena diminuição das espécies 

tropicais da Mata pluvial, para cederem lugar às espécies que preferencialmente ocorrem em 

solos rasos e próprios de encostas abruptas, bem como nos tabuleiros, existente nas cristas das 

serras (Berticelli et al, 2010). 
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Ilustração 11: Floresta de Faxinais no município de Rancho Queimado. Foto: 

Daniel Alexandre Heberle, 2009. 

Representam fases de transição, entre a floresta tropical e a mata de pinhais 

estando suas maiores áreas de ocorrência situadas nas encostas da serra do mar e da serra 

geral. Nos terrenos situados nas partes superiores das diversas ramificações da Serra Geral, 

como a Serra dos Faxinais, Serra da Boa Vista, e outras serras isoladas, o faxinal é 

caracterizado por mata baixa (Ilustração 19), onde emerge de modo geral, o pinheiro 

(Araucária angustifólia), formando agrupamentos mais densos, ora ocorrendo de maneira 

esparsa. Comumente, os pinheiros dos faxinais, apresentam porte menor, sendo a submata 

mais rala, formada por árvores típicas, como: carne de vaca, conconhas, guamirins, 

capororocas, caúnas, canelas lajeanas. 

Os Faxinais, considerados uma sub-formação da Floresta Ombrófila Mista com 

pinheiros-brasileiros  pequenos e ralos e uma estrutura semelhante às Florestas Nebulares, são 

encontrados ao longo das ramificações da Serra Geral e no topo da Serra do Tabuleiro. 

A fauna local é formada por espécies da Mata Atlântica, mas, como na maioria 

das regiões, já foi muito explorada e hoje apresenta apenas populações remanescentes de 

algumas famílias. As principais espécies encontradas, de acordo com os processos de 

licenciamento apresentados à FATMA, foram divididas em mamíferos, aves, peixes e répteis. 

No planejamento de atividades que potencialmente possam vir a afetar os 

conjuntos faunísticos terrestres, o reconhecimento das espécies de mamíferos é fundamental. 

Além de representarem um dos grupos animais mais vulneráveis à perturbação ambiental, 



Caracterização da Área de Estudos 33 

Análise da construção de PCHs no Alto Vale do Rio Tijucas/SC- Direitos Autorais – Lei 9.610/98 – art. 70, itens X e 

XI (art. 1), § Único 

várias espécies podem ser utilizadas como indicadoras do grau de conservação de 

ecossistemas naturais. 

A América do Sul faz parte da região Neotropical e sua fauna de mamíferos, 

apesar de pobre em espécies de maior porte, é altamente diversificada, com mais de 500 

espécies representadas no Brasil que também possui o maior número de espécies ameaçadas 

do mundo, das quais 58 são mamíferos. 

Segundo dados do processo de licenciamento das PCHs Santa Ana, Coqueiral e 

Fortuna, apresentados à FATMA (2001), as espécies de micro roedores, pequenos marsupiais 

e quirópteros foram  consideradas apenas com base na distribuição geográfica e material 

bibliográfico. 

Os levantamentos de campo encontraram espécies mais generalistas, acostumadas 

à presença do homem, como: gambás (Didelphis albiventris), a cuíca (Monodelphis sp.), 

algumas tocas de tamanduá (Tamandua tetradactyla), lebres (Lepus capensis), entre outras. 

Para o ambiente de mata secundária foram registrados alguns passeriformes, 

como: o risadinha (Camptostoma obsoletum), o trepadorzinho (Heliobletus contaminatus), o 

tangará (Chiroxiphia caudata), entre outros (FATMA, 2001). 

Ao surgirem as capoeiras após o abandono de um terreno explorado, muitas aves 

refazem a colonização. São muito ricas em espécies comuns e mais tolerantes às modificações 

antrópicas. Dentre as espécies registradas, pode-se citar exemplos típicos como o anu-preto e 

o anu-branco (Crotophaga ani) e (Guira guira), respectivamente; o coleiro (Sporophila 

caerulescens), o tisiu (Volatinia jacarina); a rolinha (Columbina talpacoti) e muitas espécies 

do gênero Synallaxis. 

O espaço aéreo também é considerado um ambiente, muitas espécies de aves que 

capturam seu alimento no ar, passam a maior parte do tempo em vôo, é o caso dos 

andorinhões, outras localizam seu alimento no chão sobrevoando a altitudes variáveis, 

extensas áreas como o caso dos urubus e gaviões, sendo um bom exemplo o gavião-tesoura 

(Elanoides forficatus) encontrado sempre em bandos, sobrevoando regiões montanhosas e 

abertas. 

Pequenos cursos de água têm sido objeto de amplos estudos em zonas tropicais, 

subtropicais e temperadas. Mais suscetível à ação antrópica em função de seu volume 

reduzido e maior interface com o meio terrestre, estes ambientes estão entre os primeiros a 

sofrerem impacto no processo de colonização de novas áreas. 

A topografia e fisionomia regional proporcionam uma ampla gama de ambientes, 

exercendo um efeito isolador sobre as várias populações de peixes. Estes ecótonos, que estão 
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na sua maioria protegidos por florestas, possuem diversos refúgios, o que pode elevar a 

variabilidade estrutural de hábitat e, consequentemente, aumentar a diversidade taxonômica. 

Dos peixes de ocorrência local destacam-se: o lambari (Astyanax sp), a traíra 

(Hoplias malabaricus), o Jundiá (Rhamdia sp ), o cascudo (Hypostomus sp), o acará 

(Geophagus brasiliensis) entre outros. 

As espécies mais recorrentes foram a cobra cascavel (Crotalus durissus) e a cobra 

jararaca (Bothrops jararaca), sendo que esses dados foram obtidos através de entrevista com 

moradores (FATMA, 2001). 

1.2 Colonização  

Quanto à colonização da região, segundo FATMA (2001) relatos históricos 

apontam a presença na região do grupo indígena dos Xokleng, que a teria ocupado até o final 

do século XIX.  

Seu território tradicional, segundo o mesmo autor, era a região 

ocupada pela Floresta Ombrófila Densa (Mata Atlântica), entre o 

litoral e o planalto catarinense, ocupando também parte da região 

ocupada pela Floresta de Araucárias, dentro dos quais se deslocavam 

continuamente, de acordo com a oferta sazonal dos recursos naturais 

em cada uma destas áreas, ecologicamente distintas (FATMA, 

2001:401). 

Em fins daquele século ocorre o início da colonização europeia na região. No 

município de Angelina os descendentes do velho continente passam a chegar em 1845, com o 

pioneirismo da família Garcia que fixa residência nas terras que hoje abrangem o Distrito de 

Garcia (FATMA, 2001:403). Região desbravada por tropeiros que faziam o caminho 

Desterro-Lages devido às boas pastagens e abundância de água potável, determinante para o 

estabelecimento da futura colônia, além de preencher o vazio entre o litoral e a serra, o que 

permitia o abastecimento das tropas. 

O povoado foi denominado inicialmente como Colônia Nacional, reservada à 

nativos da região e descendentes de imigrantes açorianos da Vila de São José. Já os 

imigrantes alemães, oriundos de Sacramento e São Pedro de Alcântara, chegam a partir de 

1858, quando a localidade passa a se chamar Vila Mundéus. Contudo, oficialmente a 

fundação da colônia, com o nome de Colônia Nacional Angelina, se dá em 1860, período em 

que recebe imigrantes de Luxemburgo, França, Bélgica, Itália e Polônia, além dos alemães 

(FATMA, 2001:403). 
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 Apesar da distância de outros centros, em função dos fartos recursos e as terras 

férteis a colônia prosperou e, em apenas seis anos, já havia cerca de mil moradores. 

O nome Angelina, dado à colônia republica instalada no século XIX, foi uma 

homenagem prestada ao então Presidente do Conselho de Ministros em exercício, Angelo 

Muniz da Silva Ferraz. Suas terras foram demarcadas em lotes em determinado espaço 

formado pelos rios Garcia, Mundéus e águas do rio Tijucas com fundos da Colônia de São 

Pedro de Alcântara. 

Ainda no mesmo século podia-se verificar 39 casas nos seus arredores. Esse 

crescimento verificado acontece devido ao deslocamento de famílias que se estabeleciam no 

perímetro urbano aproveitando o incentivo que recebiam de um lote para permanecer no local. 

Após a metade do século, a então Colônia contava com cerca de 900 habitantes e já possuía 

uma escola onde estudavam 20 alunos. 

O crescimento era visível e as etnias mudavam com o passar dos anos vindo 

também fazer parte da colônia famílias Alemãs provenientes da colônia de São Pedro de 

Alcântara. A emancipação já era discutida em todas as rodas existentes. O objetivo era a 

autonomia administrativa em relação ao governo imperial e provincial.  

O distrito de Angelina foi criado em janeiro de 1891, sendo desmembrado do 

município de São José, tendo toda a sua estrutura atrelada a este nos aspectos políticos 

jurídicos e econômicos.  

Somente no ano de 1961, Angelina tornou-se município, emancipando-se de São 

José. Então, um século depois da fundação da Colônia Nacional de Angelina (1861), foi 

criado o município de Angelina, a 7 de dezembro, conforme Lei Estadual nº 781 e instalado 

aos 30 dias daquele mês e ano. 

A história do município nos mostra um crescimento acentuado no número de 

habitantes até a década de 1970. Esse crescimento não é observado na atualidade, pois o 

número de habitantes, de acordo com o último senso demográfico, teve uma queda de 

aproximadamente 20%. 

A beleza do seu relevo aliada à religiosidade do povo são atrativos fortes desse 

Município que trás na sua história o turismo religioso. 

O município ao Norte, Leoberto Leal, até o início do século XIX, era praticamente 

intocado. Repleto de mata virgem e ainda restando alguns indígenas. A colonização tem início 

com a chegada de colonos vindos da antiga Colônia Santa Tereza, hoje Alfredo Wagner. Nos 

anos seguintes vieram para a região outros habitantes dos municípios de Palhoça e São José . 
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Na década de 1920 outras famílias fixaram residência no local. Junto a elas 

colonizadores alemães flagelados pela primeira Guerra Mundial, começando dessa forma o 

processo de colonização. O primeiro nome atribuído ao local pelos primeiros moradores foi 

Vargedo. 

Em março de 1932, através de Decreto Estadual, foi desmembrado o distrito e 

instalado em abril do mesmo ano. Mesmo com todos esses passos, só em 12 de dezembro de 

1962, pela Lei Estadual nº 856, foi desmembrado do município de Nova Trento. 

O nome foi dado em homenagem ao Deputado Federal Leoberto Leal. 

Homenagem prestada ao primeiro Deputado Federal que visitou o Distrito e auxiliou para que 

estudantes do local pudessem fazer o curso primário.  

A primeira eleição para prefeito e vereadores ocorre já no ano seguinte em 1963. 

Ano este que marca a posse do primeiro prefeito eleito, bem como da câmara dos vereadores 

(FATMA, 2001).  

A história da colonização do município de Major Gercino tem como primeiros 

habitantes da região possivelmente os índios Carijó (Guarani) e os Botocudo (Xokleng), que 

viviam e que povoavam praticamente todo o litoral de Santa Catarina e as regiões mais altas. 

Uma densa floresta atlântica cobria toda a região montanhosa e cheia de riachos e cachoeiras 

(FATMA, 2001:406). 

Muitos habitantes do município de São João Batista se espalharam pela região 

subindo o rio Tijucas e se estabelecendo na localidade de Major, atual sede do município. 

A partir do ano de 1891, as regiões mais altas do município passaram a receber 

imigrantes Poloneses. Os Alemães também colonizaram o município. Tal fato ocorre através 

do núcleo existente no município de São Pedro de Alcântara, que se deslocava pela localidade 

de Morro do Descanso, passando também por Angelina. A outra corrente de alemães veio 

através do Núcleo Colonial Senador Esteves Junior cuja sede localizava-se em Boiteuxburgo, 

para onde veio um contingente de alemães flagelados pela primeira guerra mundial. 

Devido à presença do Major Gercino Alves Rodrigues na sede atual do município, 

esta localidade era conhecida apenas como Major. Quando da sua primeira emancipação de 

distrito em 1922, inicialmente pertencente ao município de Tijucas, deu-se o nome de Major 

Gercino, em homenagem a pessoa de conhecimento da localidade e que era procurado para 

resolver os problemas que aconteciam. Em 1961, quando se tornou município, manteve 

aquele nome em homenagem a Gercino Gerson Gomes, major do Exército, natural do local e 

filho de um antigo e conhecido comerciante chamado Manoel Vicente Gomes e irmão do 

Deputado Valério Gomes, que teve grande influência na política do município e de todo vale.  
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Atualmente com a expansão do município agregada à paisagem da região, 

percebe-se o crescimento ao longo da bacia hidrográfica do Rio Tijucas, com algumas 

peculiaridades do relevo e da flora nativos.  

A região chamada nos seus primórdios de "Picada dos Alfares", localizada nas 

encostas da Serra Geral, foi utilizada apenas como passagem de tropas de gado. Esse caminho 

aberto no final do século XVIII, com a finalidade de facilitar o transporte de tropas de gado e 

produtos entre o planalto serrano e o litoral era de difícil acesso, devido à topografia 

acidentada, se transformando em um refúgio natural para os índios que ali viviam. 

A partir do século XIX, com a chegada de imigrantes provenientes da Europa, 

inicia-se a colonização destas encostas. A etnia germânica foi a primeira a fixar-se em solo 

para a colonização começando assim a exploração econômica das terras. 

O nome do município de Rancho Queimado tem origem em um rancho que servia 

de apoio e pernoite aos tropeiros e viajantes. Este rancho veio a pegar fogo, sendo referencia 

assim aos que passavam, servindo de localização a fatos acontecidos na região. 

Aquela área que pertenceu ao município de São José, teve sua emancipação no dia 

08 de novembro do ano de 1962, embora o vilarejo já existisse a cerca de 100 anos. 

Após sua emancipação, o município de Rancho Queimado, buscou alternativas 

para o êxodo rural surgindo como alternativa para a fixação do homem a terra o plantio de 

Morango. Ao passo que se evitava o êxodo rural foi desenvolvida a Festa do Morango. Festa 

esta que proporciona, além da venda do produto, uma interação entre as culturas existentes no 

local, com destaque para a culinária Germânica e apresentações de grupos folclóricos. Dessa 

forma procura resgatar as tradições trazidas por seus antepassados e valoriza as manifestações 

culturais do povo. 

1.3 Aspectos socioeconômicos 

Em Angelina, com uma população de 5.250 habitantes em 2010 possuindo uma 

área de 499,947 km², a economia é baseada na agropecuária de corte , leite, apicultura, 

avicultura de corte, olericultura, fumo e grãos. A agricultura familiar é predominante. A 

grande maioria dos produtores rurais utiliza tração animal e micro trator para os trabalhos na 

propriedade (cerca de 60%). Nas áreas de culturas anuais, após a colheita, são implantadas 

pastagens. A produção integrada no município está sendo desenvolvida através da inserção de 

novas técnicas de diversificação de produção nas propriedades. 
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O Turismo Religioso tem forte influência na economia municipal que se auto 

denomina “o Vale das Graças”. Lá encontra-se sediada a Blumengarten Haus – Congregação 

das Irmãs Franciscanas de São José, que abriga, entre outras, uma casa de hospedagem, 

restaurante e escola.  

Já na Praça Central (Ilustração 12) encontra-se a Igreja Matriz, ao lado da entrada 

do Santuário de Nossa Senhora de Angelina (Ilustração 13). Nela pode-se observar, ao fundo, 

a intervenção inadequada para retirada de barro e ocupação de área que se tornará de risco, 

tendo em vista a possibilidade de desbarrancamentos, uma vez que o talude ficará 

desprotegido. Percebe-se que isto é uma constante, especialmente neste município. 

 

 
Ilustração12: Praça Central de Angelina. Foto: Jatyr Fritsch Borges, 2010. 

 

A principal atração da cidade é a Gruta de Nossa Senhora de Angelina, ponto 

culminante do Turismo Religioso. A Ilustração a seguir mostra a entrada da Santuário, onde 

existem Quiosques para venda de produtos ligados à religião e a entrada da colina com as 15 

estações que levam à Imagem da Santa. Entretanto a exploração comercial se dá apenas em 

datas especiais, ficando a maior parte do tempo com estruturas obsoletas. 
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Ilustração 13: Portal do Santuário de Nossa Senhora de Angelina. Foto: Jatyr 

Fritsch Borges, 2010. 

A Imagem da Ilustração 14 retrata a ocupação do território do Município de 

Angelina e a disposição dos usos ao longo do eixo viário em imagem obtida junto ao Google 

Earth, datada de 11/07/2009.      

Quanto à vegetação, há predominância de floresta secundária em diversos estágios 

de regeneração com fragmentos de espécies exóticas, marcadamente pinus sp. e eucalipto sp. 

Algumas áreas, onde o acesso é inviável, ainda se encontram fragmentos de floresta primária. 

Na sequência o território é coberto pelas culturas agrícolas e pastagens seguidas pelas áreas de 

solo exposto e área urbana. A área urbana do município se caracteriza pela ocupação ao longo 

de um eixo viário que atua como elemento definidor da morfologia urbana integrando e 

diversificando os usos no seu decorrer.  

A configuração natural da paisagem age como elemento condicionador da 

ocupação espacial principalmente no perímetro urbano. Na sequência a ilustração apresenta o 

uso e ocupação do solo com base em imagem orbital. 
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Ilustração 14: Imagem de satélite, da área urbana do município de Angelina. Fonte: 

Google Earth, 2009. Altura do sensor: 3,82 Km. 

Leoberto Leal tinha população em 2010 de 3.365 habitantes. Fica na extremidade 

oeste da Região da Grande Florianópolis, embora suas ligações econômicas e culturais sejam 

com a região do Alto Vale do Itajaí. Abaixo (Ilustração 15) encontra-se foto da Igreja Matriz. 

 
Ilustração 15: Igreja Matriz de Leoberto Leal. Foto: Alziro Golfetto, 2010 

Sua economia é pautada na agricultura, com destaque para a cebola, milho, feijão 

e fumo. A indústria é inexistente, assim como o turismo, e o êxodo rural preocupante, já que, 
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segundo Berticelli et al. (2010) aparentemente existem mais leobertenses vivendo fora do 

município do que no próprio município.  

A Ilustração 16 apresenta imagem orbital (Google Earth, 2007) da área urbana de 

Leoberto Leal. Basicamente há predominância de culturas agrícolas, seguida pela vegetação 

nativa secundária em diversos estágios de regeneração com fragmentos de reflorestamento. 

Na sequência o território é coberto pelas áreas urbanas, vegetação rasteira e pastagens em 

altitudes, além das áreas de solo exposto. A área urbana do município se caracteriza pela 

ocupação ao longo de dois eixos viários que convergem para uma área central.  

Observam-se inúmeras áreas com solo descoberto o que, via de regra, aumenta o 

escoamento superficial e o carreamento de terra e detritos para os cursos d‟água. O problema 

dos desmatamentos não se reduz a estes fatores, mas também se reflete nas questões da fauna 

e flora em geral, alterando até mesmo o microclima, dependendo de sua extensão.  As cidades 

na região, como em quase todo Brasil, desenvolvem-se nas áreas marginais, nos leitos de 

inundação dos rios, provocando a extinção das matas ciliares e constantes enchentes, entre 

outros problemas. Todos estes fatores modificam, inclusive, os ecossistemas e podem 

provocar alterações na cadeia alimentar onde, entre outros efeitos, observa-se o aumento do 

número de vetores de doenças.  

 
Ilustração 16: Imagem de satélite da área urbana de Leoberto Leal. Fonte: Google 

Earth, 2007. Altura do Sensor: 3,56 Km. 
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Em Major Gercino,  com população em 2010 de 3.279 habitantes e uma área de 

278,51 km², a principal economia é o turismo e a fabricação artesanal de vinhos e 

champanhas. Localiza-se a 100 Km do litoral e fica próximo às cidades de São João Batista, 

São Pedro de Alcântara e Nova Trento. Uma das suas principais atividades é a floricultura.  

Ainda que na imagem não possam ser observadas muitas áreas de solo exposto, 

em virtude do crescimento de lavouras, a questão do desmatamento é tão grave quanto nos 

outros municípios. A ocupação das áreas marginais é ainda mais grave do que em Leoberto 

Leal, haja vista que o município não dispõe de muitas áreas para mecanização.  

A imagem a seguir (Ilustração 17) retrata a ocupação do território do Distrito Sede 

do Município de Major Gercino, através de imagem de satélite obtida junto ao Google Earth, 

datada de 30/06/2009.  

 
Ilustração 17: Imagem da área urbana do município de Major Gercino. Fonte: Google 

Earth, 2009 – Altura do Sensor: 3,65 Km. 

No aspecto turístico, um dos pontos mais visitados da cidade é a gruta feita de 

pedras de rio, e a pracinha central onde há o busto do Major Gercino (Ilustração abaixo). 
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Ilustração 18: Busto de Major Gercino na Praça Central do município. Foto: 

Jatyr Fritsch Borges, 2010. 

O solo urbano de acordo com Berticelli et al. (2010), compreende os terrenos já 

urbanizados, os solos cuja urbanização seja programada e os solos afetos à estrutura ecológica 

necessária ao equilíbrio do sistema urbano, enquanto o solo rural compõe-se dos solos de 

reconhecida aptidão para as atividades agrícolas, pecuárias, florestais ou minerais e integra os 

espaços naturais de proteção ou de lazer e os que sejam ocupados por infraestruturas que não 

lhe confiram o estatuto de solo urbano. Em Rancho Queimado, a Prefeitura, por meio de 

Decreto, transforma as áreas destinadas a Condomínio Rurais em perímetro urbano com o 

objetivo de prestar serviços e cobrar impostos referentes a esta classificação de ocupação do 

solo. 

A imagem a seguir (Ilustração 19) relata a ocupação da área central do território 

do Município de Rancho Queimado, também obtida junto ao Google Earth e datada de 

11/07/2009. Assim como nos municípios vizinhos a configuração natural da paisagem 

condiciona a ocupação espacial principalmente na área central. A tipologia urbana é marcada 

por edificações de pequeno e médio porte resgatando traços arquitetônicos da colonização 

alemã. 

 Na sequência a ilustração demonstra o caráter topográfico da região bem como a 

ocupação do solo. Em Rancho Queimado encontram-se distritos em destaque, como o de 

Taquaras onde ocorre o cultivo agroflorestal orgânico. O morango se destaca na economia 

daquela comunidade.   
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No Distrito Sede mais uma vez repete-se a característica dos outros municípios 

com a ocupação das margens dos rios e dos vales e a retirada da vegetação para as culturas 

típicas, tais como mandioca e milho, entre outras. 

 
Ilustração 19: Imagem de satélite da área urbana central de Rancho Queimado. 

Fonte: Google Earth, 2009. Altura do Sensor: 3,30 Km. 

A distribuição espacial das restrições ambientais conforme a legislação vigente, 

especialmente no que diz respeito às matas ciliares e declividade acima de 30%, encontra-se 

mapeada no Anexo VII. As informações foram produzidas pelo Comitê de Bacia do Rio 

Tijucas, quando da realização do Diagnóstico Ambiental da região, transformado em produto 

cartográfico pelo mesmo comitê e, então aperfeiçoado no GEOLAB/UDESC pela mestranda 

Sinara Parreira. Nele podemos ver as áreas de APP referentes às matas ciliares, aquelas com 

declividade superior a 30% e, por fim as que não apresentariam restrições de uso, guardadas 

situações especiais de solo e/ou vegetação, por exemplo. Entre as principais conclusões do 

Comitê, encontra-se que no 

ano de 1985, de um total de 951,96 km² da área que deveria ser de 

preservação permanente e uso restrito, aproximadamente 370,46 km² 

estavam sendo utilizada indevidamente. No ano de 2006 houve 

redução dessas áreas que passaram para 258, 51 km². [...] as áreas em 

transgressão às normas do Código Florestal analisadas diminuíram 

30,22 %.  Esse decréscimo está associado à evasão das áreas rurais 

que aconteceram em nove municípios da Bacia entre os anos 1991 e 
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2000 de acordo com o Censo 2000 (Comitê da Bacia Hidrográfica do 

Rio Tijucas, 2007:100).  

A economia da região apresenta situações variadas, tendo em vista que a 

topografia cria situações que levam as comunidades a se inserirem num ou noutro espaço de 

relações. Os municípios de Angelina e Rancho Queimado são mais integrados à Capital e à 

região metropolitana de Florianópolis,  facilitada pela Rodovia BR 282. Leoberto Leal se 

relaciona mais intensamente à região de Ituporanga e Rio do Sul, também em função das 

rodovias locais. Por último, Major Gercino tem mais facilidade de comunicação rodoviária 

com o vale do Tijucas e os municípios de Nova Trento, São João Batista, Canelinha e Tijucas, 

com ligação para Brusque, Blumenau e Itajaí. Isto condiciona que as atividades econômicas 

apresentem características bem distintas, como se verá. 

A base econômica da região continua sendo a agropecuária, setor primário. 

Alguns setores são pouco mais desenvolvido, como é o caso das granjas que recebem apoio 

de grandes agroindústrias do Oeste catarinense e também da região (em sistemas conhecidos 

por “integração”). O setor agrícola continua sendo tradicional.  

Os setores secundário e terciário da economia são pouco desenvolvidos, havendo 

uma pequena expansão no terciário, já que há uma crescente necessidade de empresas 

prestadoras de serviços em todos os municípios.  

A produção agrícola e pecuária são bem diversificadas. Na agricultura se 

destacam a produção de cebola, tomate, milho e fumo. Na pecuária a criação de aves é a mais 

representativa. A Tabelas a seguir apresentam o rebanho regional e quantificação dos 

principais produtos primários referentes ao ano de 2009. 

Ilustração 20 – Tabela do rebanho dos municípios estudados em 2009. 

 Bovinos Suínos Frangos Vacas (leite) Ovinos Equinos 

Angelina 13.932 2.163 480.114 5.368 347 63 

Leoberto Leal 7.750 3.050 13.000 2.200 150 400 

Major Gercino 4.100 1.475 32.000 900 320 181 

Rancho Queimado 8.402 426 30.198 1.162 862 899 

Totais 34.184    7.114 555.312 9.630 1.679 1.543 

Fonte: IBGE Censo 2010.  

O município de Angelina tem boa produção de bovinos e aves, enquanto Leoberto 

Leal tem bom número de equinos, só perdendo para Rancho Queimado, o que deve ser 
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resultado das atividades de Turismo Rural neste município. Major Gercino não apresenta 

destaques, apenas ficando em segundo lugar no números de frangos. 

Ilustração 21 – Tabela dos principais produtos primários dos municípios 

estudados em 2009. 
 Leite (L) Ovos (dz) Mel (Kg) Lã (Kg) 

Angelina 7.247.000 3.000 50.000 694 

Leoberto Leal 3.630.000 60.000 25.000 250 

Major Gercino 1.200.000 2.000 3.000 800 

Rancho Queimado 1.800.000 11.000 70.000 1.724 

Fonte: IBGE Censo 2010.  

Na produção primária destacam-se o município de Leoberto Leal com a produção 

de ovos e o de Rancho Queimado com a de mel. O município de Angelina tem uma boa 

produção de leite. 

Por falta de apoio aos agricultores e de incentivo para que os jovens permaneçam 

no campo, há uma crescente evasão de mão-de-obra para outros municípios. Esta fuga de 

trabalhadores deveria resultar em um aumento de terra para outros agricultores, o que na 

prática parece não acontecer. No período de 1985 a 1996 há uma queda no número de 

propriedades acima de 100 ha em todos os municípios da região do Alto Vale do Rio Tijucas, 

aumentando o número de pequenas propriedades em Angelina e Rancho Queimado. Já em 

Leoberto Leal e Major Gercino ocorre uma queda também no número de propriedades com 

menos de 100 ha. 

Como pode ser observado na Ilustração 22, o setor primário é, ainda, o que mais 

absorve mão-de-obra na região, sendo a agropecuária a base econômica desses municípios. 

Para Berticelli et al. (2010), não há um incentivo por parte dos governos para a 

permanência do agricultor e de seus filhos no campo, as escolas técnicas agrícolas estão 

distantes da região, não permitindo que o jovem agricultor se especialize em sua área. 

Ilustração 22: Tabela do pessoal ocupado no setor primário (1995 e 2006). 

 

Municípios 

Pessoal ocupado em 1995 Pessoal ocupado em 2006 

Total homens mulheres Total homens mulheres 

Angelina 4 183 2 333 1 850 2.469 1.455 1.014 

L. Leal 2 530 1 415 1 115 2.576 1.428 1.148 

M. Gercino 1 509 884 625 865 540 325 

R.Queimado 1 330 867 463 1.264 726 538 

Fonte: IBGE (2009) 
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O setor secundário, por ser pouco desenvolvido, absorve um número reduzido de 

mão-de-obra. O segmento mais representativo no número de funcionários é o madeireiro, com 

exceção de Rancho Queimado, que possui uma tradicional indústria de bebidas. É possível 

observar, também nestas tabelas a gradativa diminuição no número de estabelecimentos e de 

funcionários. A população em geral reclama por indústrias na região para gerar empregos e 

impedir os trabalhadores de migrarem para outras regiões (Berticelli et al, 2010). 

Ilustração 23: Tabela do Número de estabelecimentos industriais e de empregados nos 

municípios da região (1996-2003). 

 Nº Estabelecimentos Empregados 

1996 2000 2003 1996 2000 2003 

Angelina 7 9 8 13 18 43 

Leoberto Leal X 1 3 X X X 

Major Gercino 4 3 2 13 X X 

Rancho Queimado 6 8 9 49 56 61 

Fonte: Santa Catarina (2009) / (X) Não disponível 

O Setor Terciário apresenta uma estrutura razoável e se mantém crescendo nestas 

últimas duas décadas sendo implantada, em média, uma nova empresa por ano. 

As empresas comerciais representam 81%, e as prestadoras de serviços 19% do 

total dos estabelecimentos do setor terciário de Angelina e, juntas, empregam 52,5% da mão-

de-obra ocupada pelo setor industrial. 

Mas, devido aos baixos salários, a população migra para outros municípios que 

oferecem uma pequena valorização do funcionário, salários mais altos, vale transporte, plano 

de saúde, etc., isto dificulta a contratação de mão-de-obra local para este setor, havendo, em 

alguns casos, falta de trabalhadores. 

Os dados para análise foram capturados por diversas instituições e órgãos 

governamentais. Estes dados fornecem um retrato da região em estudo com base nos censos 

de 2000 e 2010.  

A população desses municípios continua sendo em sua maioria rural (Ilustração 

24), já que esta é a base econômica da região. Enquanto a tendência das grandes cidades é 

aumentar a população, nas pequenas esta tendência se inverte. Essas pequenas cidades são as 

maiores fornecedoras de mão-de-obra para os grandes centros do estado. 

As péssimas condições no campo, estão entre os motivos do grande êxodo rural 

que ocorre na região do Alto Vale do Rio Tijucas. Em todos os municípios houve queda no 

número de habitantes (- 22,4%) nas últimas décadas.  
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Ilustração 24: Tabela e gráfico da população dos municípios do Alto Vale do Rio Tijucas 

(1970-1980-1991-2000-2010 e Totais) 

Municípios 

Censo 

1970 

Total 

Censo 

1980 

Total 

Censo 

1991 

Total  

Censo 

2000 

Rural  

Censo 

2000 

Urbana 

Censo 

2000 

Total  

Censo 

2010* 

Rural 

Censo 

2010* 

Urbana  

Censo 

2010* 

Total 

Angelina 7.555  6.669  6.268 4.761  1.015  5.776  4.127 1.123  5.250 

L. Leal 4.389  4.237  4.268 3.282  457  3.739  2.545 820 3.365 

M. Gercino 4.554  3.846  3.785 2.166  977  3.143  2.030 1.249 3.279 

R. Queimado 2.371  2.514  2.359 1.534  1.103  2.637  1.458 1.290 2.748 

Totais 18.869 17.266 16.680 11.743 3.552 15.295 10.160 4.482 14.642 

 

 
Elaborado pelo autor. Fonte: Santa Catarina (2009). * IBGE (2011), disponível em 

www.ibge.gov.br/cidades 

As condições de vida vão além das oportunidades de emprego ou de trabalho, 

entretanto se refletem nas mesmas. A qualidade pode ser melhor avaliada pelos indicadores 

sociais, entre eles, as condições de habitação, atendimento à saúde e educação, abastecimento 

de água e esgotamento sanitário, gestão de resíduos sólidos, entre outros. Nas próximas 

Ilustrações pode-se observar os números destes indicadores que se referem à sub-bacia 

estudada.  

Na análise visual da Ilustração 25, constata-se que os municípios possuem 

moradias semi-adequadas e estas estão situadas na área rural. 

Exceto Rancho Queimado os demais municípios declararam em 2008, que não 

têm loteamentos irregulares, assim como não apresentam favelas, mocambos, palafitas ou 

assemelhados. Nestes municípios existe processo de regularização fundiária e há legislação 

municipal específica que dispõe sobre esta temática (Berticelli et al, 2010). 

 

 

http://www.ibge.gov.br/cidades
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Ilustração 25: Tabela dos domicílios permanentes conforme a adequação da moradia para a 

região de estudo (2000). 

Municípios Total Adequada 
(1)

 Semi-adequada 
(2)

 Inadequada 
(3)

 

Angelina 1 493 115 1 236 142 

Leoberto Leal 981 88 766 126 

Major Gercino 908 30 792 86 

Rancho Queimado 731 142 568 20 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2000. 
(1) Domicílios particulares permanentes com rede geral de abastecimento de água, com rede geral de esgoto ou 

fossa séptica, coleta de lixo por serviço de limpeza e até 2 moradores por dormitório. 

(2) Domicílios particulares permanentes com pelo menos um serviço inadequado. 

(3) Domicílios particulares permanentes com abastecimento de água proveniente de poço ou nascente ou outra 

forma, sem banheiro e sanitário ou com escoadouro ligado à fossa rudimentar, vala, rio, lago, mar ou outra 

forma e lixo queimado, enterrado ou jogado em terreno baldio ou logradouro, em rio, lago ou mar ou outro 

destino e mais de 2 moradores por dormitório 

Na educação o problema se reflete sobre a quantidade de vagas, ao contrário de 

outros municípios, sobram vagas para alunos. Algumas escolas, do interior, estão fechando 

por não haver demanda, como aconteceu em Angelina na comunidade de Morro Mineiro 

(Berticelli et al, 2010). 

Quando os mais jovens procuram emprego em outros municípios, levam também 

sua família, isto diminui o número de crianças em idade escolar dentro da região fazendo com 

que o número de matrículas seja reduzido (Ilustração 26). 

Por outro lado, isto facilita a alfabetização. Por não haver falta de vagas nas 

escolas, o índice de analfabetismo é reduzido. 

Ilustração 26: Tabela de Alunos Matriculados e Número de Docentes (2008) 

 Ano 2008 Angelina Leoberto Leal Major Gercino Rancho Queimado 

Matrícula - Ensino 

fundamental  

810 547 472 415 

Matrícula - Ensino 

médio  

234 135 132 129 

Docentes - Ensino 

fundamental  

54 41 32 33 

Docentes - Ensino 

médio 

20 13 16 14 

Fonte: IBGE (2009) – Disponível em http://www.ibge.gov.br/cidadesat/topwindow.htm?1 

1.4 Infraestrutura Regional 

O abastecimento de água nos municípios de Angelina, Leoberto Leal, Major 

Gercino e Rancho Queimado está sob responsabilidade da CASAN (Companhia Catarinense 

de Águas e Saneamento). Em todos os municípios foi possível observar que somente a área 

http://www.ibge.gov.br/cidadesat/topwindow.htm?1
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urbana dos municípios possui 100% de abastecimento  (Ilustração 27). Os mananciais 

utilizados para a captação de água podem ser vistos na Ilustração 32. No entanto, na área 

rural, 100% do abastecimento de água para a população é feito através da captação de poços e 

nascentes da região, sem qualquer licenciamento. 

Ilustração 27: Tabela de abastecimento de água (número de domicílios por município - 2000) 

 Angelina L.  Leal M. Gercino R. Queimado 

Rede geral (a) 196 154 192 192 

Rede geral - canalizada em pelo menos 

um cômodo 
196 154 191 191 

Rede geral - canalizada só na 

propriedade ou terreno 
-- -- 1 1 

Poço ou nascente (na propriedade) (b) 1.284 679 535 535 

Poço ou nascente (na propriedade) - 

canalizada em pelo menos um cômodo 
1.179 646 515 515 

Poço ou nascente (na propriedade) - 

canalizada só na propriedade ou terreno  

96  32  20  20  

Poço ou nascente (na propriedade) - não 

canalizada  

9  1  --  --  

Total 1.486  980  731  731  

Fonte: Companhia Catarinense de Águas e Saneamento (2009). Disponível em www.casan.com.br 

A Superintendência Regional de Negócios da Região Metropolitana da Grande 

Florianópolis da CASAN, é responsável pelos municípios de Angelina, Major Gercino e 

Rancho Queimado, já o município de Leoberto Leal está sob responsabilidade da 

Superintendência Regional de Negócios Norte / Vale do Itajaí.  

Ilustração 28: Quadro dos mananciais utilizados pela CASAN nos municípios estudados 

Município Manancial Carta IBGE 

Angelina Cachoeira Miguel Souza (Morro da 

Santa). 

Santo Amaro da Imperatriz SG 22 

ZD V 1 

Major Gercino Rio Água Fria São João Batista SG 22 ZD II 3 

Rancho Queimado Poço Profundo Rancho Queimado SG 22 ZD IV 2 

Leoberto Leal Poço Profundo Vidal Ramos SG 22 ZD I 3 

Fonte: Companhia Catarinense de Águas e Saneamento (2009). Disponível em www.casan.com.br 

O município de Angelina não dispõe  de sistema de rede e tratamento de esgoto. 

Na área urbana, a maioria das propriedades utiliza  fossa séptica, com sumidouros  ligados a 

rede pluvial ou valas de rios. Na área rural, a grande maioria liga a instalação sanitária direto a 

córregos e rios. Situação esta que se repete em Rancho Queimado e Major Gercino (Ilustração 

29).  

http://www.casan.com.br/
http://www.casan.com.br/
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Em Leoberto Leal, dos 980 domicílios, menos de 10% possuem rede geral de 

esgoto. 20% possuem algum tipo de fossa, e a grande maioria, cerca de 70% despeja o esgoto 

residencial em rios e lagos da região. Novamente atenta-se para os danos ambientais que tal 

procedimento acarreta. 

Ilustração 29: Tabela do Esgotamento Sanitário (nº de domicílios por município - 2000) 

 Angelina L. Leal M.  Gercino R. Queimado 

Rede geral de esgoto ou pluvial (a) 11 11 45 20 

Fossa séptica (b) 395 159 33 314 

Fossa rudimentar (c) 28 152 231 73 

Vala 575 - 361 218 

Rio, lago ou mar (d) 451 610 228 100 

Outro escoadouro (e) -- 11 2 1 

Não tinham banheiro nem sanitário (f) 26 37 4 5 

Total 1.486 980 904 731 

Fonte: Confederação Nacional de Municípios – CNM (2009). Disponível em 

http://www.cnm.org.br/perfil/br_perfil.asp 

No que diz respeito aos Resíduos Sólidos Urbanos, segundo pesquisa realizada 

pelo MPPT (Berticelli et al, 2010) em Angelina, 100% da área urbana é beneficiada pelo 

sistema da coleta seletiva. Na área rural o lixo tem os seguintes destinos: 6% queimam ou 

enterram;  4% despejam em solos ou rios; 15% aproveitam para criações e produção de 

húmus; e 75% é coletado seletivamente. Em Leoberto Leal mais de 50% do lixo produzido é 

queimado, somente 20% é coletado pelo serviço de limpeza do município. Já em Major 

Gercino, 30% do lixo é coletado, 30% é queimado o restante é jogado em terrenos baldios. No 

município de Rancho Queimado, quase 80% do lixo é coletado, sendo o maior percentual 

coletado por serviço de limpeza, seguido pela queimada e , por último, coleta por caçamba de 

serviço de limpeza (Ilustração 30). 

Os despejos domésticos são lançados in natura ao longo dos cursos d‟água, 

aumentando a concentração de coliformes, além de outros prejuízos ao meio ambiente; a 

coleta de lixo é realizada semanalmente apenas no perímetro urbano de Rancho Queimado, e 

nos distritos de Taquaras e Rio Bonito (Dantas, apud Berticelli et al, 2010). 

 

 

 

http://www.cnm.org.br/perfil/br_perfil.asp
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Ilustração 30: Tabela da Coleta e Destino do Lixo por domicílios (2000) 

 Angelina L. Leal M. Gercino R. Queimado 

Total 1.486 980 904 731 

Coletado 318 222 349 511 

Coletado por serviço de limpeza (a) 310 203 347 370 

Coletado em caçamba de limpeza (b) 8 19 2 141 

Queimado (c) 802 583 377 176 

Enterrado (d) 85 34 33 20 

Jogado em terreno baldio ou logradouro (e) 209 94 132 17 

Jogado em rio, lago ou mar (f) 66 6 9 1 

Outro destino (g) 6 41 4 6 

Fonte: Confederação Nacional dos Municípios – CNM (2009) – Disponível em  

http://www.cnm.org.br/infra/mu_infra_lixo.asp 

Quanto à Energia Elétrica, a Usina Garcia, inaugurada em 1963, da qual 

trataremos mais detalhadamente no Capítulo III, marca a estreia da Celesc no ramo de geração 

de energia. Situada no município de Angelina, com 9.600 kW de capacidade instalada, passou 

a abastecer o litoral catarinense ligado pela Celesc, trabalhando em paralelo com a 

Termoelétrica de Capivari. 

Na Ilustração 31 pode ser observado o consumo de energia elétrica na região, 

separado por classe de consumidores. O perímetro urbano dispõe de rede elétrica trifásica, 

entretanto, na área rural possui uma rede monofásica, que não atende às necessidades da 

população local. 

Ilustração 31: Tabela do número de consumidores de energia elétrica (mercado CELESC), por 

classe de consumidores, segundo os municípios (2008).  

Município Res Indl Coml Rural Poder 

Público 

Serviço 

Público 

Próprio Total 

Angelina 690 19 85 672 31 2 1 1.501 

Leoberto Leal 229 10 48 177 17 2 0 484 

Major Gercino 442 17 37 286 18 1 1 803 

Rancho Queimado 838 42 93 244 21 5 2 1.246 

Fonte: Santa Catarina (2009)  

Na região do Alto Vale do Rio Tijucas, encontram-se cinco rodovias estaduais e 

uma federal. As rodovias BR 282, SC 407, SC 408 e SC 428, são as únicas pavimentadas 

(Ilustração 31). A rodovia federal BR 282, que liga o estado de Santa Catarina de Leste a 

Oeste e passa pelo município de Rancho Queimado, tem seu início em Florianópolis, 

sobrepõe a BR 101 de São José a Palhoça e tem seu término na fronteira com a Argentina. 

Esta rodovia tem uma grande importância para o desenvolvimento dos condomínios rurais de 

http://www.cnm.org.br/infra/mu_infra_lixo.asp
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Rancho Queimado, devido ao acesso fácil desde o litoral e a sede município. A distância entre 

Florianópolis e Rancho Queimado é de 65 Km. 

A SC 481, por estar numa região de encosta de serra, é muito sinuosa, e em alguns 

lugares oferece perigo por estar próxima aos desfiladeiros. 

Na rodovia SC 407, que liga Rancho Queimado a Angelina, apesar de estar 

pavimentada, não conta com acostamento, já o outro trecho da rodovia que liga Rancho 

Queimado à Anitápolis está em fase de pavimentação (Ilustração 32). 

Ilustração 32: Tabelas das Rodovias Estaduais e Federais existentes na região 

Rodovias Municípios de Ligação Situação Física 

SC 407 Rancho Queimado a Angelina Pavimentada 

SC 407 Rancho Queimado a Anitápolis Em pavimentação 

SC 407 Rancho Queimado a S.P. de Alcântara Não pavimentada 

SC 408 Major Gercino a S.J. Batista Pavimentada 

SC 428 Leoberto Leal a Imbuia Pavimentada 

SC 429 Leoberto Leal a Alfredo Wagner Não pavimentada 

SC 481 Leoberto Leal a Major Gercino Não pavimentada 

SC 481 Major Gercino a Angelina Não pavimentada 

BR 282 Rancho Queimado a Florianópolis Pavimentada 

Fonte: Santa Catarina (2009) 

Para Berticelli et al (2010) a região não é servida de transporte municipal, por este 

motivo a maioria da população possui algum meio de transporte, como pode ser observado na 

Ilustração 33. Para quem não possui automóvel, o transporte escolar atende também a 

população em geral, cobrando um valor pela passagem, como é o caso de Angelina. 

Na região existem poucas empresas atuando em linhas intermunicipais e em 

horários reduzidos. No município de Major Gercino por exemplo, existe apenas uma linha de 

ônibus intermunicipal que passa por São João Batista e pára na estação rodoviária de Brusque. 

A empresa que atua nesta linha é a Santa Terezinha. Angelina e Rancho Queimado são os 

únicos municípios que possuem ligação de ônibus com Florianópolis. 

Pode ser observado um baixo número de tratores na região, isto deve estar 

diretamente ligado ao terreno acidentado impróprio para o uso destas máquinas. Já o alto 

número de motocicletas, observado na mesma tabela, pode estar ligado ao baixo custo, ao 

desempenho nas estradas não pavimentadas e também a economia de combustível, mesmo na 

área rural. 
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CAPÍTULO II  

ANÁLISE DA CONSTRUÇÃO DAS PCHS 

A discussão deste trabalho pretende contribuir para uma avaliação dos benefícios 

socioambientais à sociedade quanto à geração de hidroenergia via Pequenas Centrais 

Hidrelétricas. Então, torna-se interessante um apanhado geral sobre a questão energética, 

incluindo a composição e a comparação de nossa matriz e sobre os recursos hídricos (uso da 

água), que compõem aquele objeto (energia hidrelétrica).  

2.1 Energia  

O termo “energia” pode significar diversas coisas, desde o funcionamento de uma 

complexa sociedade, quanto simplesmente os conceitos de força, vigor, ânimo; ou ainda, 

numa visão física, como a capacidade de realizar trabalho. Nos últimos anos, tem-se ouvido 

falar com frequência sobre energia e matrizes energéticas em todo o mundo. Trata-se da 

composição das fontes que originam as energias gastas pela sociedade e podem ser divididas 

em renováveis e não renováveis. Considera-se, portanto, matriz energética as diferentes 

formas de geração de energia, baseadas no consumo e na produção num nível espacial, seja 

um município ou até um continente.  

Segundo dados publicados pela Empresa de Pesquisas Energéticas – EPE
1
, ligada 

ao Ministério das Minas e Energia, em 2009 o petróleo representava a maior parcela da matriz 

energética mundial, em torno de 34,9%, seguido do carvão mineral (23,5%) e do gás natural 

(21,0%). No caso brasileiro, o petróleo também é a fonte de energia mais utilizada (38%), 

seguido da biomassa (30,1%). Em se tratando da produção da eletricidade, o carvão mineral é 

a principal fonte no mundo (39,8%), já aqui a maior fonte é a hídrica (mais de 70%). 

Numa comparação com a matriz global, temos no Brasil a situação apresentada na 

Ilustração 34 abaixo, onde pode-se observar que a matriz nacional tem características bem 

diferenciadas daquela, especialmente nos casos da biomassa e da eletricidade, fontes 

renováveis, que representam uma importante fatia da oferta energética, consideravelmente 

maior aqui.  

                                                           
1
 Dados disponíveis em: www.epe.gov.br, visitado em 5 de novembro de 2009 

http://www.epe.gov.br/
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Ilustração 34: Tabela de Energia (Brasil x Mundo) 

 
Fonte: Empresa de Pesquisa Energética, 2009 

Mas o que nos importa discutir é a matriz elétrica nacional e sua implicação no 

Estado catarinense para, por fim, analisarmos a questão das Pequenas Hidrelétricas. 

A maior parte do potencial hidráulico nacional não é explorado (mais de 70%) 

segundo Baitelo, coordenador da Campanha de Energias Renováveis do Greenpeace Brasil 

(Uczai, 2008:56), o que significa uma projeção confortável.  Mas a maior fatia está na Região 

Norte, com 111,3 mil MW de potencial de geração e onde as condições ambientais são mais 

delicadas. Sem contar a distância dos principais centros consumidores, o que nos faz lembrar 

das perdas consideráveis que ocorrem no sistema de transmissão. É lá, no Norte, que estão 

sendo gestadas as UHEs de Santo Antônio e Jirau, no Rio Madeira, assim como Belo Monte. 

Mas a construção de grandes empreendimentos sofre cada vez mais resistência da 

sociedade, tendo em vista os impactos que causam, sejam ambientais (grandes áreas alagadas, 

florestas submersas, perda de ecossistemas e biodiversidade) ou sociais (deslocamento de 

populações tradicionais e de áreas produtivas). 

Para Baitelo, a solução estaria na implantação de PCHs que, segundo a EPE, têm 

potencial inventariado de 17 mil MW no país. A tabela a seguir mostra que no Norte do 

Brasil, menos de 10% do potencial hidroenergético foi explorado. 
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Ilustração 35: Tabela do Potencial Hidráulico por Região no Brasil 

Região Potencial (MW) Explorado (%) 

Norte       111.396            8,9 

Nordeste         26.268          40,4 

Sudeste/Centro 

Oeste 

        78.716          41,0 

Sul 

 

        42.030 

 

         47,8 

 

 

 

 
Elaborado pelo autor. Fonte: adaptado de Uczai, 2008 

De acordo com o Balanço Energético Nacional elaborado pela mesma EPE 

(2008), a composição da matriz elétrica nacional se apresenta na forma da tabela e gráficos 

abaixo onde pode-se comparar os valores com os percentuais referentes aos anos de 2006 e 

2007. 

Ilustração 36: Tabela da oferta interna de energia em TWh entre 2006 e 2007 

Tipo / Ano 2006 
% relativo 

2007 
% relativo 

% 

variação 

2006/07 

Fontes Não Renováveis 50,9 49,7 -2,4 

- Gás Natural 18,3 35,36 16 32,19 -12,3 

- Derivados de Petróleo 12,4 24,36 13,4 26,96 7,9 

- Nuclear 13,0 25,54 12,3 24,75 -5,4 

- Carvão e Derivados 7,2 14,20 7,9 15.89 10,4 

Fontes Renováveis 409,2 100 433,6 100 5,8 

- Hidráulica 348,8 85,23 371,5 85,68 6,5 

- Importação 41,4 10,11 40,9 9,43 -1,4 

- Biomassa 18,7 4,56 20,0 4,61 7 

- Eólica 0,2 0,04 0,6 0,14 135,8 

TOTAL 460,1 100 482,6 100 4,9 
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Elaborado pelo autor. Fonte: Adaptado do Balanço Energético Nacional 2008 – 

EPE 

Como se pode observar, as fontes renováveis somavam a maior parte da geração 

de energia elétrica no Brasil. Ainda que a grande maioria seja hidráulica, a participação de 

biomassa e eólica têm aumentado sua fatia. No gráfico abaixo é possível observar a previsão 

de expansão das fontes alternativas de energia, segundo dados do Ministério das Minas 

Energias, para o período de 2010 a 2019. Nota-se o importante incremento das fontes eólicas 

que são consideradas complementares à energia hídricas em função de que nos tempos de 

estiagem ocorrem maior intensidade nos ventos. 
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Ilustração 37 – Gráfico com a previsão da expansão de energias alternativas 

no Brasil, no período de 2010 a 2019. 

 
Fonte: EPE – Balanço Energético Nacional, 2009. 

Na próxima Tabela e gráficos, pode-se observar melhor a predominância das 

fontes hidráulicas, comparando a variação de cada fonte entre 2008 e 2009
2
, distribuída em 

diversos tamanhos de empreendimentos (CGHs, PCHs, UHEs, UTEs). 

Ilustração 38: Tabela da distribuição da participação por fontes, na 

matriz elétrica nacional 

  Participação (%) % 

Fonte 2008 2009 Variação 

Hidráulica 77 76,9 -0,1 

Importação 8,5 8,1 -0,4 

Biomassa 4,1 5,4 1,3 

Eólica 0,1 0,2 0,1 

Derivados Petróleo 2,8 2,9 0,1 

Carvão e Derivados 1,6 1,3 -0,3 

Gás Natural 3,3 2,6 -0,7 

Nuclear 2,6 2,5 -0,1 

Total 100   

                                                           
2
 Disponível em: https://ben.epe.gov.br/downloads/Relatorio_Final_BEN_2010.pdf , visitado em 15 de outubro 

de 2010. 

https://ben.epe.gov.br/downloads/Relatorio_Final_BEN_2010.pdf
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Elaborado pelo autor. Fonte: Adaptados do Balanço Energético Nacional 

2008 e 2009 – EPE 

Segundo dados apresentados pela Diretoria de Mudanças Climáticas da SDS – 

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico Sustentável, no Seminário promovido 

em 2010 pelo Instituto Ideal de Energias Alternativas em Joinville/SC, existiam naquele ano, 

no Estado, 165 empreendimentos geradores de energia em operação, com uma capacidade de 

5.906.325 Kw de potência que, somados aos empreendimentos em construção, com 

capacidade de 2.202.737 Kw, totalizariam 8.109.062 Kw (8.109 MW). 

Já a distribuição destas fontes se daria da seguinte forma: 
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Ilustração 39 – Tabela das fontes de energia de SC (2010) 

Tipo Quantidade Potência (Kw) Percentual (%) 

CGH 74 45.118 0,76 

EOL 3 14.400 0,24 

PCH 43 283.400 4,80 

UHE 8 4.511.692 76,39 

UTE 37 1.051.548 17,80 

Totais 165 5.906.325 100 

Legenda: CGH – Centrais de Geração Hidrelétrica (até 1 Mw); EOL – Parques Eólicos; 

UHEs – Usinas Hidrelétricas (mais de 30 Mw) e UTEs – Usinas Termelétricas). Obs: das 

37 UTEs, 15 funcionavam com biomassa e 22 com combustíveis fósseis.
3
 

 
Elaborado pelo autor. Fonte: Diretoria de Mudanças Climáticas – SDS/SC.  

 

Pode-se notar que Santa Catarina tem uma matriz relativamente limpa e que as 

PCHs ainda representam uma pequena parcela da geração energética como um todo, mas 

quando se trata somente de energia elétrica estes números podem chegar à mais de 16%, 

segundo dados constantes do sistema de informações de Recursos Hídricos, disponível em 

julho de 2010
4
. 

2.2 Recursos Hídricos  

Os recursos hídricos são as águas superficiais ou subterrâneas disponíveis para 

todo tipo de uso. Na perspectiva do desenvolvimento sustentável, seu manejo compreende as 

                                                           
3
 Disponível em: http://www.institutoideal.org/docs/seminario/Matriz%20energetica%20de%20SC%20-%20 

Guilherme%20Dallacosta%20SDS.pdf 
4
 Disponível em: www.aguas.sc.gov.br  

http://www.institutoideal.org/docs/seminario/Matriz%20energetica%20de%20SC%20-%20%20Guilherme%20Dallacosta%20SDS.pdf
http://www.institutoideal.org/docs/seminario/Matriz%20energetica%20de%20SC%20-%20%20Guilherme%20Dallacosta%20SDS.pdf
http://www.aguas.sc.gov.br/
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ações que visam garantir os padrões de qualidade e quantidade de água dentro da sua unidade 

de conservação/planejamento, a bacia hidrográfica. 

É atualmente proposto o conceito de gestão integrada dos recursos hídricos como 

paradigma de gestão da água. Aliás, toda legislação com alguma relação com o planejamento 

e gestão do território e com as questões de qualidade ambiental, propõem a bacia hidrográfica 

como unidade de planejamento, especialmente a Lei nº 9.433/97 – Política Nacional de 

Recursos Hídricos
5
. Procurar conceituar a necessidade de integrar a gestão da água em função 

dos seus diferentes tipos de uso, das diferentes dimensões do conhecimento envolvidas, dos 

diferentes tipos de instituições, pressupõe a valorização da água em função da sua natureza – 

renovável e fluída. 

Os recursos hídricos podem ser utilizados com distintas finalidades, especialmente 

para o abastecimento de água, geração de energia, irrigação, navegação, aquicultura, esporte e 

lazer e harmonia paisagística e receptor de resíduos (efluentes). 

Na Ilustração 40 foram caracterizados os principais usos dos recursos hídricos e 

suas finalidades. 

Ilustração 40: Quadro das Possibilidades de uso dos Recursos Hídricos 

 

 

Como recurso 

“strictu senso” 

Recurso Finalidade 

 

Água 

Abastecimento doméstico e 

industrial, irrigação agrícola, usos 

terapêuticos 

Energia Hídrica ou Hidráulica Geração de energia elétrica e 

mecânica 

 

Como suporte 

 

Leito dos rios, mares, lagos, 

represas, etc. 

Transporte de cargas e de 

passageiros, plataforma de 

exploração de petróleo e outros 

recursos subaquáticos 

 

 

 

Como meio de 

produção 

Rios, mares, lagos, represas, etc. Pesca e outros tipos de capturas, 

maricultura 

 

Aquíferos subterrâneos e outros 

mananciais 

Abastecimento doméstico, 

exploração de propriedades especiais 

da água (água mineral, água 

terapêutica, etc.) 

Piscinas, parques aquáticos, pistas 

de patinação, etc. 

Lazer, prática de esportes 

 

Tanques de produção 

Aquicultura, piscicultura, 

carcinocultura, agricultura 

hidropônica, etc. 

 Elemento de paisagens costeiras, 

lacustres, fluviais, nevadas, etc. 

Atividades de turismo e lazer, 

esportes aquáticos e de inverno 

                                                           
5
 São exemplos também: Lei nº 7.661/1988 – Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro; Lei nº 11.445/2007 – 

Política Nacional de Saneamento Ambiental; Lei nº 12.305/2010 – Política Nacional de Resíduos Sólidos;  
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Como parte de 

um conjunto 

paisagístico ou 

ambiental 

(cachoeira, praia, neve, etc.) 

Elemento de unidades ambientais 

(de uma bacia hidrográfica, de uma 

baia oceânica, de um ecossistema, 

de uma zona climática, etc.) 

Agricultura, pesca, abastecimento, 

geração de energia hidroelétrica e 

mecânica, etc.  

Elaborado pelo autor. Fonte: Adaptado de Silva (2008:2) 

Infelizmente, nas últimas décadas esse importante recurso vem sendo ameaçado 

pela degradação antropogênica, resultando em prejuízo para toda sociedade, fauna e flora.  

Para Borges (2009) no Brasil, com o advento da Lei nº 9.433/97, ampliaram-se os 

critérios e recursos de gestão. Este diploma legal estabelece cinco instrumentos principais, a 

saber: Planos de Recursos Hídricos; Outorga dos direitos de uso da água; Sistema de 

Informações sobre Recursos Hídricos; Enquadramento dos corpos d’água; e Cobrança pelo 

uso da água. 

No atual cenário brasileiro, esses elementos estão sendo implementados pelos 

sistemas nacional, estaduais e locais (comitês de bacias hidrográficas) de gerenciamento de 

recursos hídricos e representam uma grande demanda em pesquisa. 

Como se pode constatar, nas diversas possibilidades de uso dos recursos hídricos, 

existem conflitos e diversas formas de apropriação pública e privada. Com respeito à 

utilização da água, referindo-se a prioridades Silva (2008) considera que: 

A definição de um ou mais usos efetivos de um espaço de recursos vai 

depender da atuação dos agentes interessados em atribuir-lhes 

funções. Por vezes, uma única atividade pode requerer mais de um 

tipo de uso, como a produção de energia hidroelétrica, a qual necessita 

capturar uma quantidade “x” de energia hidráulica (o recurso strictu 

sensu) a partir de certas características ambientais observadas em seu 

conjunto – como o gradiente de relevo e a vazão do rio principal 

(tomando a bacia hidrográfica como unidade ambiental de 

exploração). Também podemos observar interações positivas e 

negativas entre diferentes funções atribuídas ao mesmo espaço de 

recursos – como pode ser a relação entre os espaços náuticos e o 

turismo de litoral e a maricultura, a produção de energia elétrica e a 

pesca fluvial, entre muitas outras (p.02). 

O mesmo autor complementa seu raciocínio referente à necessidade de se 

observar de forma mais consistente os reflexos da implantação de empreendimentos 

utilizadores de recursos naturais sobre as comunidades direta ou indiretamente atingidas e 

sugere que: 

[...] adotar parâmetros de uso apropriados do ponto de vista ambiental 

e buscar uma combinação de diferentes fontes de um mesmo recurso 
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se apresentaria como a solução desejada, pois diminuiria a pressão 

humana sobre cada um daqueles espaços e o custo social de utilização 

do recurso seria o mais baixo possível durante um longo período 

(Silva, 2008:03). 

Em suma, a utilização dos recursos naturais, e entre eles os hídricos, deve ser 

efetuada de forma a atender as prioridades sociais e os critérios da sustentabilidade, 

observando-se suas disponibilidades e os interesses da maioria da população e as diversas 

formas de uso pelas comunidades diretamente relacionadas ou atingidas. É necessário que se 

atribua o valor econômico de bem renovável, mas não inesgotável e altamente suscetível às 

intervenções antrópicas.  

A estrutura político-adminstrativa e a gestão de recursos hídricos em Santa 

Catarina estão vinculadas à Secretaria de Desenvolvimento Econômico Sustentável – SDS, 

composta entre outras, pela Diretoria de Recursos Hídricos - DRHI que é a responsável pela 

Gestão de Recursos Hídricos no Estado de Santa Catarina, sendo formada pelas seguintes 

Gerências: Gerência de Planejamento de Recursos Hídricos- GEPHI e a Gerência de Outorga 

e Controle dos Recursos Hídricos – GEORH, a quem compete a coordenação e promoção de 

ações para a implementação da Política e do Sistema Estadual de Gerenciamento dos 

Recursos Hídricos.  

Ilustração 41: Mapa das Regiões Hidrográficas de Santa Catarina 

 
Fonte: www.aguas.sc.gov.br, visitado em jul./2009. 

http://www.aguas.sc.gov.br/
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Para efeito de planejamento e gestão o Estado foi dividido em 10 Regiões 

Hidrográficas, conforme o mapa abaixo (Ilustração 40). A região de que trata este trabalho 

está localizada naquela denominada Litoral Centro. Existem no Estado duas principais 

vertentes, a Atlântica (Litoral Norte, Vale do Itajaí, Litoral Centro, Sul Catarinense e Extremo 

Sul Catarinense), onde as bacias são drenadas para o oceano Atlântico e a outra chamada 

vertente do interior (Planalto de Lages, Planalto de Canoinhas, Vale do Rio do Peixe, Meio 

Oeste e Extremo Oeste) onde a drenagem leva ao Rio Paraná e posteriormente ao Rio da 

Prata. São separadas pelos grandes divisores de água de Santa Catarina, as Serras do Mar e 

Geral. 

O planejamento dos recursos hídricos tem por base esta divisão geográfica, ainda 

que alguns programas e projetos, que deveriam ser relacionados, não respeitem esta 

organização espacial, o que gera dificuldade na gestão das questões ambientais. 

A legislação referente ao controle e gestão dos Recursos Hídricos a nível estadual, 

têm por base os seguintes diplomas legais: a) Lei Estadual nº 9.022/93 – Institui o Sistema 

Estadual dos Recursos Hídricos; b) Lei Estadual nº 9.748/94 – Dispõe sobre a Política 

Estadual dos Recursos Hídricos; c) Lei Estadual nº 10.949/98 – Divide e caracteriza as 10 

Regiões Hidrográficas do Estado de Santa Catarina; d) Instrução Normativa nº 44 da FATMA 

– Normatiza a produção de Energia Elétrica em Santa Catarina. 

Além destes, o arcabouço legal é composto por decretos estaduais, resoluções do 

CERH – Conselho Estadual de Recursos Hídricos – e por portarias e normas complementares. 

Voltando a discussão para a questão energética, as restrições ambientais têm 

reforçado os argumentos dos que defendem os investimentos em PCHs, consideradas como 

construções de menor impacto se comparadas às UHEs (Usinas Hidrelétricas)
6
 e outros tipos 

de usinas. Some-se a isto a necessidade crescente de energia para garantir o desenvolvimento 

econômico e o cenário está montado: investimentos importantes e crescentes nas Pequenas 

Centrais Hidrelétricas. 

O relevo catarinense coloca o Estado em situação privilegiada quanto às 

possibilidades de projetos nesta área, tendo em vista as diferenças altimétricas e a 

configuração topográfica. Mas o ambiente tem sofrido impactação desproporcional à sua 

capacidade de assimilação e inclui-se aqui, não só os aspectos naturais, mas econômicos e 

sociais. 

                                                           
6
 Acima de 30 MW de capacidade de geração de energia as Usinas passam a ser consideradas UHEs – Usinas 

Hidrelétricas e não mais PCHs. 
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Em viagem pela região, bem como analisando as propostas de aproveitamento dos 

recursos hídricos da região do Alto Vale do Rio Tijucas, constata-se o grande potencial para 

geração de energia, assim como para a exploração turística e de esportes de aventura.  

A seguir apresentam-se as Ilustrações 42 a 45, que retratam estas características, 

no que diz respeito à hidrografia e à beleza cênica. 

 
Ilustração 42: Fotografia de queda d’água no Rio Garcia, às margens 

da Rodovia. Autor: Jatyr Fritsch Borges 

No caso acima o fundo rochoso imprime uma maior velocidade às águas, 

entretanto impede o uso das mesmas para a prática de esportes, por exemplo. Estes aspectos, 

entre outros, têm de ser considerados quando do planejamento de uso da bacia hidrográfica. 

 
Ilustração 43: Fotografia de queda d’água no Rio Garcia, na margem 

direita do Rio Garcia. Autor: Jatyr Fritsch Borges 
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Já neste caso (acima), pela menor declividade, já é possível a prática de raffiting, 

entre outras. Mas ao longo do Rio Garcia são encontradas situações bem diferenciadas. 

Na visão do mirante abaixo, nota-se que a margem direita, onde se encontra um 

morro, está com a vegetação preservada,  já a esquerda, onde passa a estrada, a mata ciliar é 

quase inexistente. Isto ocorre em quase todo o trecho entre Rancho Queimado e Angelina. 

 
Ilustração 44: Fotografia de corredeira em mirante do Rio Garcia. 

Autor: Jatyr Fritsch Borges 

Abaixo, novamente uma área mais selvagem, onde o uso para lazer é impraticável. 

 
Ilustração 45: Fotografia de corredeira no Rio Garcia, abaixo do 

mirante construído para observação. Autor: Jatyr Fritsch Borges 
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2.3 Considerações acerca das PCHs  

As Pequenas Centrais Hidrelétricas têm assumido um papel de destaque na 

geração de energia, especialmente a partir de 2001, quando ocorreu o chamado “apagão 

elétrico nacional”. Estas questões se refletem na região da Bacia do Rio Tijucas. 

A questão dos recursos hídricos e da energia hidrelétrica mais especificamente, 

têm crescido no interesse dos empreendedores e as PCHs vêm sendo a principal forma de 

investimentos em geração de energia (elétrica) no Estado Catarinense.  

Pode-se ter uma visão geral da expansão dos empreendimentos hidrelétricos no 

território Catarinense nas tabelas a seguir, nas quais se fará o devido recorte para o “Estudo de 

Caso”. Nelas pode-se visualizar a distribuição das PCHs no Estado Catarinense, de acordo 

com seu estágio de evolução: em operação, em construção e em outorga (processo de 

licenciamento), conforme disponibilizado em matéria do Jornal Diário Catarinense de 

setembro de 2009. 

Quando Schweitzer (2010) se refere a expansão das PCHs neste contexto, afirma 

que  

o principal foco de interesse da iniciativa privada foram as Pequenas 

Centrais Hidrelétricas (PCHs). Algumas das principais razões para 

esse interesse estão listadas abaixo:  

- O tempo necessário para os estudos e projetos de PCHs é menor que 

para as UHEs; 

- Os custos envolvidos, tanto para os estudos e projetos, quanto para a 

implantação, são menores;  

- UHEs necessitam de processos de leilão, nos quais o agente 

responsável pelos estudos de inventário pode ser preterido pelo 

vencedor do leilão, tendo seus custos ressarcidos, não vindo a operar 

efetivamente a usina;  

- O tempo de licenciamento ambiental é reduzido em relação às 

UHEs;    

- O retorno financeiro se dá em período menor, já que as PCHs são 

construídas e entram em operação mais rapidamente;  

- A existência de estímulos governamentais para a implantação de 

pequenas usinas, como o PROINFA (Schweitzer, 2010:12). 

 

A Ilustração 46 descreve as usinas já em operação, sua capacidade de geração e a 

localização geográfica, de acordo com dados de 2009. 
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Ilustração 46: Tabela da Distribuição das PCHs em operação em Santa Catarina em 

Setembro de 2009 

Nome PCH 
Capacidade 

(MW) 
Localização 

Alto Benedito Novo 2,50 Benedito Novo 

Caveiras 3,80 Lages 

Cedros 8,40 Rio dos Cedros 

Celso Ramos 5,60 Faxinal dos Guedes 

Flor do Mato 4,80 Ponte Serrada 

Garcia 8,92 Angelina 

Ivo Silveira 2,60 Campos Novos 

Salto do Leão 1,34 Campos Novos - Erval Velho 

Pery 4,40 Curitibanos 

Piraí
(*) 

0,78 Joinville 

Salto do Passo Velho 1,80 Xanxerê 

Rio Tigre 2,08 Guatambu 

Salto Santo Antônio 1,73 Água Doce 

Salto Weissbach 6,28 Blumenau 

Salto Voltão 8,20 Xanxerê 

São Luiz 1,80 Ponte Serrada 

Mafrás 4,00 Ibirama 

Santa Laura 15,00 Faxinal dos Guedes - Ouro Verde 

Rio Palmeira 1 1,50 Orleans - Urussanga 

Bruno Heldrich Neto 1,60 Taió 

Rio Timbó 5,08 Irienópolis – Porto União 

Plano Alto 16,00 Faxinal dos Guedes – Xanxerê – Xavantina 

Ludesa 30,00 Abelardo Luz – São Domingos 

Faxinal dos Guedes 4,00 Faxinal dos Guedes – Ouro Verde 

Flor do Sertão 16,50 Flor do Sertão 

Salto Donner 1 1,88 Doutor Pedrinho 

Dalapria 1,44 Passos Maia 

Coronel Araújo 5,55 Água Doce 

Contestado 5,55 Água Doce 

Caju 3,20 Xanxerê 

Rio Palmeira 2 1,38 Urussanga 

Alto Benedito Novo 1 15,00 Benedito Novo 

Varginha Leju 1,00 Anitápolis 

Elaborado pelo autor. Fonte: Diário Catarinense de 27 de setembro de 2009. (*) Apesar da 

capacidade menor do que 1 MW, esta Usina foi incluída na lista pelo autor da matéria. 
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Além destas na época da reportagem, 9 PCHs estavam em construção, com 

previsão de geração de 95,4 MW e uma participação de 8,43% nos empreendimentos 

energéticos, conforme Ilustração 47, a seguir: 

Ilustração 47: Tabela com as PCHs em construção em Santa Catarina, 

em Setembro de 2009 

Nome PCH Capacidade 

 (MW) 

Localização  

Capivari 12,00 São Bonifácio – São Martinho 

Alto Irani 21,00 Arvoredo – Xanxerê 

Santa Rosa  6,50 Santa Rosa de Lima 

São Maurício 2,50 Rio Fortuna 

Nova Fátima 4,10 Santa Rosa de Lima 

Rio Fortuna 6,85 Rio Fortuna 

Rodeio Bonito 14,00 Arvoredo – Chapecó 

Barra Escondida 2,25 Saudades 

Angelina 26,20 Angelina – Major Gercino 

Elaborado pelo autor. Fonte: Diário Catarinense de 27 de setembro de 2009. 

Por último, abaixo a Ilustração 48, que relaciona as PCHs em fase de outorga em 

setembro de 2008, com previsão de 171,2 MW de geração, o que representaria 13,61% dos 

empreendimentos energéticos: 

Ilustração 48: Tabela com a Relação das PCHs em fase de outorga em Santa 

Catarina, em Setembro de 2009 

Nome PCH Capacidade  

(MW) 

Localização 

Arvoredo 11,07 Arvoredo – Xanxerê 

Salto das Flores 6,70 Paraíso 

Ibirama 21,00  Ibirama 

Passos Maia 22,20  Passos Maia 

Barra do Rio Chapéu 15,00 Rio Fortuna – Santa Rosa de Lima 

Pira 16,00 Ipira – Piratuba 

Itararé 9,00 Lages – São José do Cerrito 

Pinheiro 10,00 Lages – São José do Cerrito 

João Borges 19,00 Campo Belo do Sul – Lages 

Santa Luzia Alto 28,50 Ipuaçu – São Domingos 

São Valentin 2,21 NI 
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Aguti 3,50 NI 

São Sebastião 3,23 NI 

Nova Trento 1,40 NI 

Fonte: Diário Catarinense de 27 de setembro de 2009. Obs.:  NI = Não informado pela 

matéria. 

Em maio de 2009, a página on-line da Secretaria de Desenvolvimento Econômico 

Sustentável do Estado – SDS/SC
7
, responsável pelas outorgas em Santa Catarina, noticiava 

que no dia 21 daquele mês, foram assinadas mais 14 portarias de Declaração de Reserva de 

Disponibilidade Hídrica (DRDHs) para o funcionamento de Pequenas Centrais Hidrelétricas 

que iriam gerar entre um e 16 MW cada uma, totalizando investimentos na ordem de 150 

milhões de reais. Estas irão se somar com as outras 38 concessões (até aquela data), 

totalizando a marca de 52 empreendimentos autorizados, que reuniam investimentos de 

aproximadamente um bilhão de reais. No período de dezembro de 2007 a maio de 2009, 

estava sendo totalizada a liberação de capacidade adicional em torno de 341 MW de geração 

de energia, ou cerca de 13% da demanda de pico do Estado, que somados aos outros 6% já 

existentes, chegariam perto de 19% das necessidades energéticas, provenientes apenas de 

PCHs. Em todo o Brasil, apenas 2,5% da energia era oriunda de PCHs.  

Ainda segundo a matéria, a ideia era de que para o dia 4 de junho fossem liberadas 

mais 15 licenças definitivas e outras 130 preventivas, para a construção de novas PCHs.  

Os empreendimentos outorgados constam da Tabela que se encontra a seguir: 

Ilustração 49: Tabela com a Relação das PCHs autorizadas com sua localização e 

potência em maio de 2009. 

Nome da PCH Capacidade  

(MW) 

Localização 

Portão 16,00 São José do Cerrito - Campo Belo do Sul 

Rondinha 5,60 Passos Maia 

Das Pedras 3,00 Antônio Carlos 

Alto Farias 3,00 Antônio Carlos 

Foz do Bonito 2,00 Ituporanga 

Alto Fortuna 2,50 Angelina 

Povoamento 1,05 Anitápolis 

Caldas do Norte 1,55 Águas Mornas 

Sacramento 1,22 Águas Mornas 

Antônio Munhoz Bonilha 4,75 Águas Mornas 

                                                           
7
 Disponível em: www.sds.sc.gov.br – visitada em 21 de maio de 2009. 

http://www.sds.sc.gov.br/
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Santo Amaro 4,05 Santo Amaro da Imperatriz 

João Elói 1,61 Águas Mornas - S. Amaro da Imperatriz 

Congonhas 1,00 Angelina 

Congonhas II 1,00 Angelina 

Elaborado pelo autor. Fonte: Secretaria de Desenvolvimento Econômico Sustentável de SC, 2009 

Em pesquisa realizada no sítio da FATMA – Fundação de Meio Ambiente de 

Santa Catarina, em outubro de 2009, a fim de observar os processos de licenciamento em 

curso naquele Órgão, encontrou-se os dados descritos na Ilustração 50 a seguir: 

Ilustração 50: Tabela com a Relação das PCHs com pedido de 

Licença constantes do Sistema Informatizado da FATMA, em 

outubro de 2009. 

Nome Município 

Alto Fortuna Angelina 

Volta Redonda São Bonifácio 

Das Pedras Blumenau 

Encano Indaial 

Abelardo Luz Abelardo Luz 

Prainha Abelardo Luz 

Santa Luzia São Domingos 

Pesqueiro Xanxerê 

Santo Espedito Campos Novos 

Barra do Leão Campos Novos 

Coronel Araújo Água Doce 

Contestado Água Doce 

Ítalo Gastão Boff Campos Novos 

Jacutinga Concórdia 

Concórdia Concórdia 

Rondinha Passos Maia 

Capão Alto Capão Alto 

Itararé Lages 

Pinheiro Lages 

Penteado Lages 

Apiúna Apiúna 

Helena Kuhlmann Dona Ema 

Fazenda Bonito Ituporanga 

Elaborado pelo autor. Fonte: sítio da FATMA, disponível em 

www.fatma.sc.gov.br , visitado em outubro de 2009. 

http://www.fatma.sc.gov.br/
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Assim tem-se um retrato do setor hidroenergético no Estado de Santa Catarina, no 

que se refere a pequenos empreendimentos e que se expande rapidamente com investimentos 

Estatais e Privados. 

Existem, outrossim, vários estudos/inventários para implantação de Pequenas 

Centrais Hidrelétricas na Bacia do Rio Tijucas, especialmente nos rios Boa Esperança e 

Engano. Na Ilustração abaixo apresenta-se a relação das PCHs com as respectivas fases, 

encontradas na área de estudos. 

Ilustração 51: Tabela com a relação das PCHs na área de estudo 

 Empreendimento Potência 

MW 

Rio Município Fase 

01 Alto Garcia 1,50 Garcia Angelina Projeto 

02 Garcia 8,92  Garcia Angelina Operação 

03 Angelina (ex-Portobello) 26,27 Garcia Angelina/M. Gercino Operação 

04 Bela Vista 2,00  Garcia Angelina Projeto 

05 Coqueiral 3,16  Engano Angelina Projeto 

06 Santa Ana 6,30  Engano Angelina Construção 

07 Fartura 5,00  Engano Angelina Projeto 

08 Barra Clara 1,54  Engano Angelina Operação 

09 Schubert 2,50  Engano Angelina Projeto 

10 Alto Fortuna 2,00  Fortuna  Angelina Projeto 

11 Canta Galo 2,73  Boa Esperança Major Gercino Projeto 

12 Estância 3,81  Boa Esperança Major Gercino Projeto 

13 São Sebastião 9,54  Boa Esperança Major Gercino Projeto 

14 Pinheiral 2,70  Boa Esperança Major Gercino Projeto 

15 Congonhas I 1,00 NI Angelina Projeto 

16 Congonhas II 1,00 NI Angelina Projeto 

Elaborado pelo autor. Fontes: SDS/SC e Sistema Georreferenciado do Setor Elétrico – SIGEL/MME
8
. 

Dados de jul/2010. NI – Não Identificado.  

As unidades grafadas em itálico serão tratadas mais detalhadamente no Capítulo 

IV e, as demais, apenas com informações básicas obtidas nos sistemas de informações 

públicas disponíveis em sites da internet, especialmente no SIGEL/MME. Veja que a 

capacidade total prevista atinge a marca de 79,97 MW, em 16 unidades geradoras. 

2.4 Analisando os Licenciamentos 

                                                           
8
 Disponível em: http://sigel.aneel.gov.br/brasil/viewer.htm, visitado em junho de 2010. 

http://sigel.aneel.gov.br/brasil/viewer.htm
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Obtidos junto à FATMA – Fundação de Meio Ambiente de Santa Catarina, os 

processos de licenciamento analisados tiveram como objetivo a observação dos impactos 

reconhecidos pelos empreendedores, a definição das AIs (Áreas de Impactação)
9
 consideradas 

por estes e as medidas de mitigação que propõem.  

Cabe observar que o “rito” do licenciamento ambiental no Brasil foi estabelecido 

a partir das Resoluções do CONAMA, especialmente as de nº 001/86 e 237/97 que dispõem 

sobre licenciamento ambiental; competência da União, Estados e Municípios; listagem de 

atividades sujeitas ao licenciamento; Estudos Ambientais, Estudo de Impacto Ambiental e 

Relatório de Impacto Ambiental. 

Em Santa Catarina é a Instrução Normativa nº 44/07 quem disciplina o 

licenciamento, com base nos demais diplomas legais, especialmente as Resoluções do 

CONAMA, o Decreto Estadual nº 14.250/81 e o nº 4.057/06, a Resolução CONSEMA 

01/2006, Lei Estadual nº 11.986/01, entre outras. O objetivo da IN 44/07, segundo disposto, é: 

“ Definir a documentação necessária ao licenciamento e estabelecer critérios para 

apresentação dos planos, programas e projetos ambientais para a implantação de atividades de 

produção de energia hidrelétrica de pequeno, médio e grande porte, incluindo tratamento de 

resíduos líquidos, tratamento e disposição de resíduos sólidos, emissões atmosféricas, ruídos, 

vibrações e outros passivos ambientais”. 

Já a compensação ambiental das áreas afetadas está prevista na Portaria FATMA 

nº 078/04, Lei Estadual nº 11.986/01 e Decreto Federal nº 95.733/88. 

Abaixo apresenta-se o fluxograma (Ilustração 52) dos passos  a serem seguidos 

para o Licenciamento, que é dividido em LAP – Licença Ambiental Prévia, LAI – Licença 

Ambiental de Instalação e LAO – Licença Ambiental de Operação. 

Observe-se que o processo tem início com os levantamentos do potencial 

hidráulico, através de estudos hidrológicos, análise das condicionantes ambientais e 

socioeconômicas e da questão fundiária, quer dizer, é preciso avaliar as áreas de utilização 

para a represa, a barragem, a subestação, entre outras e averiguar a propriedade de tais 

espaços a fim de equacionar os investimentos e a viabilidade do projeto. Em seguida o estudo 

do meio físico e as consequências (impactos) que serão causados à fauna e à flora, aos solos e 

à questão dos usos múltiplos das águas, entre outros fatores. Só então, passa-se a elaboração 

dos projetos de engenharia. Por fim os planos de gestão e monitoramento que garantirão a 

sustentabilidade ambiental do empreendimento. 

                                                           
9
 A conceituação destas áreas encontra-se no Capítulo V, onde são utilizadas para o mapeamento das mesmas: 

ADA – Área Diretamente Afetada; AID – Área de Influência Direta; e AII – Área de Influência Indireta.  
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Na continuação serão analisadas as Usinas da região, tendo início com a maior 

delas, denominada PCH Angelina. 

 
Ilustração 52: Quadro de exigências para implantação de um empreendimento de geração / 

transmissão de energia (Hidrelétrica). Fonte: Adaptado de FATMA, 2003.  

Far-se-á a análise por processo de PCH, iniciando-se pela denominada Angelina, 

cuja barragem está no município de mesmo nome enquanto a Usina/Casa de força se encontra 

em Major Gercino. Tendo em vista a complexidade e quantidade de documentos apresentados 

ao Órgão Ambiental Estadual, focou-se em quatro empreendimentos recentes e em outras 

informações já publicadas quanto à PCH Garcia I, a mais antiga da Região. 

2.4.1 PCH Angelina 

A PCH Angelina, anteriormente denominada Portobello, está construída entre os 

municípios de Angelina e Major Gercino, a aproximadamente 5,5 Km à jusante da foz do Rio 

Engano, no Rio Garcia, localidade de Morro do Garcia, com as seguintes Coordenadas UTM 

(Datum SAD 69 – 22 - J) : 6961475,96/699238,22 (Barramento) e 6963561,83/699711,58 

(Usina-Casa de Força). A represa de captação d’água localiza-se no primeiro e a Usina, em si, 

http://
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com a casa de força, no segundo município. Seu potencial de geração é de 25 MW (eram 

projetados 26,27 MW), sendo a maior da região de estudo, e inaugurada em março de 2010.  

O empreendimento foi realizado pelo Consórcio Lumbrás, de Curitiba/PR. Na 

Ilustração 53, obras de construção da barragem da PCH Angelina, obtidas na internet. 

 
Ilustração 53: Imagem da construção da PCH Angelina. Fonte: Google 

Earth. Data: 01/07/2009. 

Como se pode notar as duas margens foram afetadas com desmates e remoção de 

solo. Na margem esquerda ocorreu também a detonação de rochas e a construção de estradas 

que acompanham os dutos de condução.  

De acordo com o processo, o reservatório apresenta uma área de 

aproximadamente 40 hectares (para a ANEEL seriam 0,74 Km
2
) e um volume acumulado de 

cerca de 1.670.000 m
3
.  

Segundo o Termo de Compromisso referente ao processo de licenciamento junto à 

FATMA, de nº DIV 058/CRO, a empresa deveria investir como “compensação ambiental”, o 

percentual de 1% dos custos totais de implantação do empreendimento, calculados em R$ 

80.680.000,00 (Oitenta milhões, seiscentos e oitenta mil reais). Estes R$ 806.800,00 

(Oitocentos e seis mil e oitocentos reais) então deveriam ser aplicados nos programas 

contemplados no “Plano de Uso da Água e do entorno do Reservatório da PCH Angelina”, 

propostos no Projeto Básico Ambiental – PBA. 

São 15 programas que constam da legislação estadual e que se dividem em:  

http://www.bucagrans.com.br/
http://www.bucagrans.com.br/
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1) Monitoramento e Controle da Qualidade da Água;  

2) Monitoramento dos Impactos Geológicos;  

3) Monitoramento e Manejo da Fauna Terrestre; 

4) Monitoramento e Manejo da Biota Aquática;  

5) Monitoramento e Manejo da Flora;  

6) Recuperação das Áreas Degradadas pela Obra;  

7) Monitoramento à Jusante do Reservatório;  

8) Criação da Unidade de Conservação;  

9) Salvamento do Patrimônio Arqueológico;  

10) Controle da Saúde Pública;  

11) Monitoramento da População; 

12) Comunicação Social;  

13) Educação Ambiental;  

14) Ações de Controle Ambiental das Atividades da Obra;  

15) Fiscalização e Supervisão Ambiental à Implantação das Obras. 

Muitos destes programas são desenvolvidos apenas no período da construção do 

empreendimento e outros até seriam desnecessários, como o de supressão de vegetação, nos 

casos dela não existir no local das obras, o que é raro, mas possível. Cabe ressaltar que, via de 

regra, são quase todos exigidos para as demais PCHs recentemente construídas e para aquelas 

em licenciamento. 

Outrossim, cabe destacar que para as obras desta PCH foram suprimidos 

468.051,54 m
2
 (46,8 ha) de vegetação, conforme a Solicitação de Supressão de Vegetação 

protocolado na FATMA em 2005, que levou o nº VEG 862/053, de 17 de março daquele ano, 

pela consorciada Brascan Energética S/A.  O Volume desmatado chegou a 6.692,94 m
3
, 

segundo o projeto supra. 

A Ilustração a seguir mostra obras da Casa de Força/Subestação da Usina. Pode-se 

observar uma considerável área impactada à margem esquerda do Rio Garcia, onde se 

encontram a Subestação e a Casa de Força, além dos espaços para estacionamento e 

manobras. A distância entre a barragem e a Usina é de aproximadamente 5 km e todo este 

trajeto sofreu impactação com desmatamento, remoção de terras e detonação de rochas. 
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Ilustração 54: Imagem das obras da Usina da PCH Angelina. Fonte: 

Google Earth. Data: 01/07/2009. 

2.4.2 PCH Barra Clara 

A PCH Barra Clara foi construída na localidade de mesmo nome e inaugurada em 

fevereiro de 2010. Sua potência instalada é de 1,54 MW e área de impactação de 0,5 hectare, 

segundo o empreendedor. Segundo dados da ANEEL a área do Reservatório seria de 2,07 

Km
2
. Seu projeto de licenciamento foi apresentado à FATMA juntamente com os das PCHs 

Fartura, Coqueiral e Santa Ana, tratando-se do mesmo Grupo interessado, Consórcio Service 

Energy, coordenado pela TOPOCON Projetos e Construções Ltda. 

Na Ilustração que segue, obras realizadas para a construção da adutora, obtida 

junto ao processo de licenciamento. Nela percebe-se a área à jusante da barragem com os 

dutos que levarão a água às turbinas (Casa de Força) e também que, naquele momento, essa 

água não corria pelo leito natural do Rio Engano. A mata ciliar à direita é quase inexistente, 

havendo uma estrada e um talude desprovido de vegetação. Entretanto, pode-se considerar 

que esta PCH foi a que provocou menores danos entre aquelas analisadas.  

A Barragem e a Usina/Subestação estão praticamente juntas, a menos de 500 m 

uma da outra. Assim não houve a necessidade de maiores intervenções no meio físico quanto 

às adutoras. 
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Ilustração 55: Foto de obras da PCH Barra Clara. Fonte: empreendedor, 

disponível no processo de licenciamento (FATMA) 

 

Está localizada no Rio Engano a aproximadamente 12,3 Km em linha reta da Sede 

do Município, nas Coordenadas UTM: 6953552/687354 – barramento e 6953660/687472 – 

Casa de Força (Datum SAD 69 – 22 J). Teve sua Licença Ambiental de Instalação – LAI 

expedida em 2008, através do processo FATMA nº DIV 14.444/CRF e na ANEEL seu 

processo está registrado sob nº 48500.002007/05-30. 

As fotos a seguir (Ilustrações 56 e 57) foram tiradas em saída de campo durante o 

Carnaval de 2010. A primeira com vista da Casa de Força, a segunda é parte da barragem. 

 
Ilustração 56: Foto do Canal e parte da Usina da PCH Barra Clara, 

fev/2010. Autor: Jatyr Fritsch Borges 
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Das PCHs visitadas a Barra Clara apresenta a menor área impactada pelas obras 

de construção. Seu reservatório é pequeno e o barramento também. 

Abaixo, Ilustração 57, aparece a placa com a indicação do agente financiador 

(BRDE). 

 
Ilustração 57: Foto do Painel do agente patrocinador da PCH Barra 

Clara, no Rio Engano, município de Angelina. Autor: Pedro Simas 

Os programas apresentados ao órgão ambiental para licenciamento, com os 

respectivos custos, aparecem na Ilustração 58 abaixo. 

O Termo de Compensação não foi localizado, mas de acordo com a previsão 

legal, deveria estar entre 0,5% e 1%, do custo de implantação o que significaria valores entre  

6,6 e 13,2 milhões reais).
10

 

                                                           
10

 O percentual é fixado em no mínimo 1% nos casos de empreendimentos financiados com recursos do Governo 

Federal, conforme disposto no Decreto nº 95.733/88. Mas a Port. 078/04 da FATMA, em seus Art. 5° a 9º 

estabelece que: 5º - O montante dos recursos da medida de compensação deverá ser definido pela FATMA, por 

ocasião da emissão da Licença Prévia (LAP) ou da Licença de Operação (LAO) corretiva, com base nos 

impactos não mitigáveis efetivos ou potencialmente que serão causados ou já o foram ao meio ambiente, nos 

termos do art. 31 do Decreto Federal nº. 4.340/2002, não podendo ser inferior a 0,5% (meio por cento) do custo 

total para implantação do empreendimento. Este artigo possui os § 1°, 2º, 3º e 4°. Art. 6° - A aplicação de cada 

recurso da compensação ambiental será decidida pela direção geral da FATMA, após apreciação do Parecer 

Técnico da Câmara Técnica criada pela Portaria FATMA nº. 018/03 de 12/03/03. Este artigo possui os § 1°, 2° e 

3°.  Art. 7° - No caso de criação e implantação de nova unidade de conservação, o empreendedor, além do 

percentual fixado pela FATMA de que trata o artigo 5°, deverão aportar os recursos necessários à manutenção da 

mesma. Este artigo possui os § 1° e 2°. Art. 8° - Quando da aplicação dos recursos de compensação em unidades 

existentes, a título de equidade, o empreendedor fará uma aplicação adicional de 20% (vinte por cento) do 

montante aplicado na unidade, pago por meio de Plano de Aplicação Financeira aprovado pela Diretoria de 

Estudos Ambientais da FATMA. Art. 9° - Os recursos específicos provenientes do empreendimento referentes à 

manutenção da unidade de conservação deverão ser depositados em conta específica para esta finalidade, a ser 

fiscalizada pela FATMA, por meio de prestação de contas. 
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Ilustração 58: Tabela com as despesas projetadas pelo empreendedor para 

obter o licenciamento da PCH Barra Clara, junto à FATMA. 

Programa Descrição Valor Orçado (R$) 

1 Comunicação Social 2.000,00 

2 Recuperação de Áreas Degradadas 92.216,00 

3 Monitoramento da Qualidade da Água  8.000,00 

4 Educação Ambiental 17.100,00 

5 Medidas Mitigadoras - Ictiofauna 12.700,00 

Total das despesas orçadas 132.016,00 

Fonte: Elaborada pelo Autor. 

A Portaria da SDS que reservou os direitos de uso da água DRDH, levou o nº 

58/07 de 13/12/2007 e o processo de supressão vegetal junto à FATMA o nº 13.386/CRF. 

2.4.3 PCH Santa Ana 

Esta PCH está situada em Angelina, na localidade denominada Rio Engano, a 

aproximadamente 18 Km da sede municipal (9,36 Km em linha reta). Suas Coordenadas 

UTM entre o barramento e a Casa de Força, são as seguintes: 6957599/696447 e 

6956839/694061 (Datum SAD 69 – 22 - J). Foi registrada na ANEEL através do processo nº 

48500.002005/05-12. Sua licença para supressão junto ao órgão ambiental estadual foi a de nº 

VEG 13.385/CRF. Sua Portaria SDS/DRDH foi a de nº 060/07 de 13/12/2007. Com potência 

prevista de 6,3 MW, ela não disporia de reservatório funcionando “a fio d’água” 

Em visita realizada em outubro de 2010 suas obras se encontravam em estado 

avançado, com previsão de inauguração próxima. Já na visita de fevereiro de 2011 a mesma 

se encontrava em pleno funcionamento. 

Foram apresentados projetos de compensação nos mesmos moldes da PCH Barra 

Clara, haja vista que este empreendimento é do mesmo Grupo consorciado, liderado pela 

empresa TOPOCON Projetos e Construções, de Florianópolis. 

A Ilustração abaixo retrata placa dos empreendedores postada no local da obra, onde 

são identificadas as empresas componentes do consórcio proprietário. 
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Ilustração 59: Foto de placa identificadora das empresas proprietárias da 

PCH Santa Ana. Autor: Jatyr Fritsch Borges. 

O corte de vegetação, conforme previsto no projeto, ocorreu numa faixa de 

3.700,00 m
2
 na margem esquerda e 584,00 m

2
 na margem direita da barragem e 20 m de 

largura por 140 m de comprimento do conduto forçado com vegetação de mata atlântica do 

tipo ombrófila densa. Totalizando uma área de 4.284,00 m
2
 e um volume a suprimir de 9,546 

m
3
 (barragem) + 36,00 m

3
 (casa de força), num total de 45,546 m

3
. 

A Ilustração abaixo mostra obras de construção do túnel da adução da PCH, 

obtida junto ao processo de licenciamento. 

 
Ilustração 60: Foto do túnel de adução da PCH Santa Ana. Fonte: 

Empreendedor. Disponível no processo de licenciamento (FATMA). 
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Pela foto é fácil notar que houve uma grande intervenção nas rochas e o mesmo 

aconteceu com o percurso entre a barragem e a Casa de Força. Uma grande área de encosta 

foi impactada com a remoção de solo e a retirada de vegetação. Ainda que a barragem tenha 

sido projetada a fio d’água, este trajeto entre a captação e a geração acarretou muita 

interferência no ecossistema local, incluindo-se a fauna e a flora. As áreas de entorno foram 

adquiridas pelos empreendedores junto a moradores locais para a formação das Áreas de 

Segurança e de APP. 

2.4.4 PCH Coqueiral 

A pequena Central Hidrelétrica Coqueiral faz parte de um conjunto de cinco 

empreendimentos hidrelétricos projetados para o rio Engano pelo Consórcio anteriormente 

citado, liderado pela TOPOCON, cujo aproveitamento foi objeto de estudos durante o 

inventario hidroenergético do rio Engano realizado pela empresa PCH – Projetos e 

Construções Hidráulicas Ltda., e aprovado pela ANEEL pelo despacho nº 115 de 15 de março 

de 2003, onde a partir de critérios energéticos, econômicos e ambientais, foi definida a melhor 

localização dos possíveis barramentos
11

. 

Ilustrado abaixo obras de instalação da usina, em foto obtida no processo de 

licenciamento junto à FATMA. 

 

 
Ilustração 61: Foto de obras de construção da PCH Coqueiral. Fonte: 

Empreendedor. Disponível no processo de licenciamento (FATMA). 
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 Informações obtidas no sítio da ANEEL: www.aneel.gov.br. Visitado em novembro de 2010. 

http://www.aneel.gov.br/
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Esta PCH está situada em Angelina, no Rio Engano, também na localidade 

denominada Barra Clara, a aproximadamente 15 Km da sede municipal (10,64 Km em linha 

reta). Suas coordenadas UTM entre o barramento e a Casa de Força, são as seguintes: 

6954494/689733 e 6954980/690163 (Datum SAD 69 – 22 - J). 

Foi licenciada pelo órgão ambiental estadual através do processo nº DIV 

14.439/CFR e autorizada a supressão vegetal através do processo nº 13.387/CRF. A Portaria 

da SDS/DRDH levou o nº 059/07 de 13/12/2007 e, na ANEEL levou o nº 48500.002005/05-

12. Potência prevista de 3,16 MW. 

Foram apresentados projetos de compensação nos mesmos moldes da PCH Barra 

Clara, haja vista que este empreendimento é do mesmo Grupo consorciado, liderado pela 

empresa TOPOCON Projetos e Construções, de Florianópolis. 

A próxima ilustração mostra obras sobre o leito do Rio. 

 
Ilustração 62: Foto de obras da PCH Coqueiral, onde se vê a 

degradação no leito do Rio Engano. Fonte: Empreendedor. Disponível 

no processo de licenciamento (FATMA). 

A obra de  supressão vegetal foi de médio porte. Havendo a formação de lago, 

uma barragem com 10 m de altura com encaminhamento compreendido de conduto livre com 

720 m de comprimento e conduto forçado com 60 metros de comprimento.  

A área com supressão no alagamento foi de aproximadamente 22.000,00 m
2
 (2,20 

ha) e do encaminhamento é aproximadamente 16.000,00 m
2
 (1,6 ha) cuja compensação 

deveria ser feita (de acordo com o projeto) em área a ser adquirida pela empresa na Bacia do 

Rio Engano. A área a ser adquirida serviria como área de Reserva Legal e para compensar as 
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áreas desmatadas de todas as PCHs da empresa naquele Rio. O volume total de vegetação 

para supressão prevista no processo é de 2.318,00 m
3 

(2,3 ha) e a área de Impacto de 3,45 ha. 

Nas fotos anteriores, assim como na próxima, tem-se uma ideia da interferência 

desta unidade nas “áreas de influência”. Juntamente com a PCH Angelina são as duas com 

maior impactação nos meios físicos e biológicos locais. Desmatamento, detonação de rochas e 

terraplanagens foram realizadas em áreas consideráveis, conforme os dados já expostos e as 

fotografias apresentadas.  

Ilustração mostrando obras da construção da casa de força da PCH Coqueiral, 

abaixo, retiradas do processo de licenciamento. 

 
Ilustração 63: Fotos da construção da PCH Coqueiral. Fonte: 

Empreendedor. Disponível no processo de licenciamento (FATMA). 

 

2.4.5 Outras PCHs da região 

A primeira PCH da região do Alto Vale do Rio Tijucas foi a Usina Garcia I, 

pertencente à CELESC, inaugurada em novembro de 1962. 

Nas Ilustrações a seguir pode-se observar a placa que marcou a inauguração da 

Usina, parte de seu reservatório, e imagens da represa com seu vertedouro ativo. 
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Ilustração 64 – Marco da Inauguração da Represa da Usina Garcia 

I. Autor: Jatyr Fritsch Borges. 

Esta Usina, marca a estreia da CELESC no ramo de geração de energia. Situada 

no município de Angelina, com 9.600 kW de capacidade instalada, a usina passou a abastecer 

o litoral catarinense, trabalhando em paralelo com a Termoelétrica de Capivari. 

   
Ilustração 65: Foto do Reservatório da Represa Garcia I, localizados 

no Rio Garcia, em Angelina. Autor: Jatyr Fritsch Borges. 

No ano de 1954 iniciou-se a construção do seu reservatório, simultaneamente à 

limpeza da área, com a retirada da fauna e da flora; as famílias que lá residiam já haviam sido 

retiradas anteriormente. 



Analisando a Construção das PCHs  87 

Análise da construção de PCHs no Alto Vale do Rio Tijucas/SC - Direitos Autorais – Lei 9.610/98 – art. 70, 

itens X e XI (art. 1), § Único          

 
Ilustração 66: Foto de vista parcial do reservatório da Represa 

Garcia I. , localizada no Rio Garcia, em Angelina. Autor: Jatyr 

Fritsch Borges. 

Na Ilustração acima ainda pode-se observar as águas represadas pela barragem, 

que formam um lago onde se realizam atividades de lazer (Ilustração 65). 

Na seguinte, observa-se o vertedouro ativo da barragem da usina, de foto retirada 

durante saída de campo, sobre a passarela existente sobre a mesma, no sentido montante-

jusante. Na próxima, a foto foi sacada da margem esquerda do Rio Garcia. 

   
Ilustração 67 : Foto da Barragem da Represa Garcia I, localizada no 

Rio Garcia, em Angelina, a partir da margem direita. Autor: Jatyr 

Fritsch Borges. 
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Ilustração 68: Foto da Barragem da Represa Garcia I, localizada no 

Rio Garcia, em Angelina, a partir da margem esquerda. Autor: Gisele 

Zendron Borges. 

Segundo Shappo & Rocha, 2005, a potência instalada era suficiente para o 

fornecimento de energia elétrica à região de Florianópolis, assim como o atendimento da 

demanda em outras zonas do Estado.  

Estes autores constataram que, na época, a construção da Usina era vista pela 

população como uma fonte de emprego e renda, pelo contingente de pessoas contratadas para 

trabalhar na construção, operação e manutenção da Usina. Entretanto, ao contrário,  a 

população da localidade diminuiu devido às desapropriações e desmantelamento da vila 

operária que fora erguida próximo à usina. Além disto, com o término da obra, o leito do rio a  

jusante quase secou, causando a interrupção no fluxo migratório dos peixes. Os principais 

efeitos socioambientais advindos daquela obra, destacam os autores, foram: “o deslocamento 

populacional, a indenização paga aos residentes na área alagada, inferior ao preço real, bem 

como a destruição das relações sociais estabelecidas no lugar, pois boa parte da população que 

residia na área foi morar em outro lugar” (p.11).  

A Ilustração 69 mostra a Usina/Casa de Força/Subestação da Usina Garcia I, 

localizada nas Coordenadas Geográficas: 27º31’58’’S, 49º00’33’’W. 
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Ilustração 69: Foto Casa de Força e Subestação da Usina Garcia I. 

Autor: Jatyr Fritsch Borges. 

Além destas há em gestação mais alguns empreendimentos como as PCHs de: 

a) Alto Garcia (1,5 MW), distante 2,80 km do centro de Angelina (linha reta), 

com reservatório previsto para 0,0258 Km
2
 e localização nas Coordenadas 

Geográficas de 27º35’06’’S e 49º00’31’’W. Processo na ANEEL nº 

48500.008149/0032 e Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica – 

DRDH, através da Portaria SDS nº 081/09 de  27/10/2009; 

b) Bela Vista (2,0 MW), distante 10,09 km do centro de Angelina (linha reta), 

com reservatório previsto para 0,72 Km
2
 e localização nas Coordenadas 

Geográficas de 27º30’36’’S e 49º04’12’’W. Processo na ANEEL nº 

48500.003938/02-67; 

c) Schubert (2,5 MW), distante 10,68 km do centro de Angelina (linha reta), com 

reservatório previsto para 0,86 Km
2
 e localização nas Coordenadas 

Geográficas de 27º30’31’’S e 49º03’40’’W. Processo na ANEEL nº 

48500.003938/02-67; 

d) Alto Fortuna (2,5 MW), distante 12,40 km do centro de Angelina (linha reta) e 

localização nas Coordenadas Geográficas de 27º28’48’’S e 49º03’ 37’’W. 

Processo na ANEEL nº 48500.005695/09-58; 

e) Canta Galo (2,73 MW), distante 5,07 km do centro de Major Gercino (linha 

reta), com reservatório previsto para 0,016 Km
2
 e localização nas 

Coordenadas Geográficas de 27º23’33’’S e 48º59’50’’W. Processo na 
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ANEEL nº 48500.006171/05-25 e DRDH através da Portaria SDS nº 046/09 

de  17/16/2009; 

f) Estância (3,81 MW), distante 6,72 km do centro de Major Gercino (linha reta), 

com reservatório previsto para 0,00948 Km
2
 e localização nas Coordenadas 

Geográficas de 27º23’34’’S e 49º00’53’’W. Processo na ANEEL nº 

48500.000703/04-49 e DRDH através da Portaria SDS nº 044/09 de  

17/06/2009; 

g) Pinheiral (2,70 MW), distante 8,97 km do centro de Major Gercino (linha reta), 

com reservatório previsto para 0,03357 Km
2
 e localização nas Coordenadas 

Geográficas de 27º23’59’’S e 49º02’30’’W. Processo na ANEEL nº 

48500.001743/04-04 e DRDH através da Portaria SDS nº 042/09 de  

17/06/2009; 

h) Congonhas I e II, ambas com capacidade de 1 MW cuja única notícia 

encontrada ocorreu no sítio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento 

Econômico Sustentável, sem mais detalhes; 

i) Fartura (5,0 MW), única informação encontrada no sítio do empreendedor 

Topocon Projetos e Construções Ltda.; 

Não se encontrarou informações referentes ao total das áreas a serem impactadas 

por estes empreendimentos, tampouco a população afetada e os valores dos investimentos 

despreendidos. 

2.5 Entrevistando alguns atores sociais 

A fim de obter a opinião dos atores sociais envolvidos no processo em estudo, 

optou-se por realizar entrevistas, de forma amostral, com alguns representantes da 

comunidade local. Neste sentido foi elaborado o Questionário apresentado no anexo IX, cujas 

respostas foram transportadas para o Quadro de Respostas do anexo X, como forma de 

objetivar a percepção daqueles indivíduos quanto aos efeitos dos empreendimentos 

energéticos sobre suas rotinas e qualidade de vida. Esclarece-se que este não foi o principal 

foco da pesquisa, e sim a pesquisa bibliográfica, as observações de campo e a cartografia 

temática produzida. Por isto utilizou-se questionários simples e conversas informais. 
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2.5.1 Método utilizado 

Realizou-se entrevista estruturada, com respostas objetivas, transformadas em 

números que representam a qualidade observada pelo entrevistado quanto ao item 

questionado. Desta forma tornou-se possível a transferência das respostas à matriz criada para 

auxiliar na aferição da qualidade ambiental da região de estudos, a partir da ocorrência dos 

empreendimentos objeto desta análise, ou seja, das Pequenas Centrais Hidrelétricas. 

Com o objetivo de agregar a percepção dos agentes sociais amostrados àquelas 

obtidas pelo pesquisador, escolheu-se alguns moradores das proximidades das Usinas, 

proprietários das áreas afetadas pelas construções, e pessoas que trabalharam na construção 

das Usinas, num universo de 16 pessoas. 

 

2.5.2 Análise dos resultados obtidos 

Analisando o resultado das entrevistas, realizadas em duas etapas, com cidadãos 

comuns, moradores das Áreas de Influência (AIs), consideradas como as áreas geográficas em 

que se estima que os efeitos das obras a serem construídas, bem como de sua operação, 

venham a introduzir algum tipo de modificação, pode-se concluir que a maioria considera que 

houveram as seguintes alterações principais: Piora na qualidade das águas dos rios (62,5% - 

10 pessoas);  Diminuição da Fauna Aquática (56,2% - 9 pessoas); e  Degradação das Matas 

Ciliares (50,0% - 8 pessoas) 

A maioria considera que não houve modificações perceptíveis quanto à melhoria 

da qualidade de vida das comunidades locais. Alguns moradores foram empregados durante 

as construções e poucos ainda trabalham para as empresas realizando manutenção preventiva.  

A maioria dos empregados veio de outros municípios. Quanto à perturbação 

sonora, todos disseram que esta ocorreu basicamente nos períodos de construção, onde o 

principal elemento foram as detonações de rochas. O barulho das Casas de Força são quase 

imperceptíveis uma vez que os moradores estão relativamente afastados das mesmas. 

Nas entrevistas com representantes das municipalidades, as principais 

observações foram quanto à falta de informação dos empreendedores às autoridades 

constituídas e reclamação quanto à desobrigação destes empreendimentos de pagarem 

royalties aos municípios, o que, principalmente no caso de Angelina, geraria recursos 

importantes para investimentos. Mas nota-se que a maioria está despreparada até mesmo para 
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responder aos questionamentos. Nos questionários constantes dos processos elaborados para 

os Planos Municipais de Saneamento Básico isto fica bem caracterizado. 

Nenhum dos cidadãos que responderam ao questionário disseram ter observado 

ganhos econômicos ao município. Todos consideram que seria importante que houvesse 

investimentos dos empreendedores, especialmente em infraestrutura.   

Como exemplo apresenta-se o depoimento de dois moradores próximos à 

Barragem da PCH Santa Ana. 

Célio, 30 anos, nascido na localidade, trabalha na manutenção das estruturas da 

PCH, tendo sido operário desde a construção da mesma. Seus pais negociaram terras com os 

empreendedores a fim de compor a área de segurança do entorno. Como funcionário, não 

apontou resultados negativos, apenas perturbação sonora nas casas de força. 

Já, Mateus, 24 anos, agricultor, também nascido nas proximidades, não trabalhou 

nem teve nenhuma relação direta com o empreendimento. Aponta a piora na qualidade das 

águas, diminuição da fauna aquática e observa efeitos negativos do empreendimento como 

variações na rede elétrica, árvores e madeira dentro do rio, e a morte de dezenas de cobras. 

Também informou que toda vizinhança foi perturbada com o barulho das obras, 

especialmente com a detonação de rochas. 

A pesquisa intentou contatos com representantes da TOPOCON Construções e 

Projetos Ltda., sediada na Capital do Estado, mas não obteve retorno. 

Estes resultados se somam à interpretação do pesquisador, quanto à sua 

experiência de campo e à produção cartográfica do próximo capítulo, bem como às avaliações 

realizadas pelos acadêmicos do MPPT, cujo conteúdo foi apresentado na Introdução e os 

levantamentos realizados pelo diagnóstico da Bacia Hidrográfica, realizado pelo Comitê da 

Bacia Hidrográfica do Rio Tijucas e dão os subsídios para as Considerações Finais. 
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CAPÍTULO III 

 UTILIZANDO GEO-FERRAMENTAS 

A utilização de ferramentas geográficas nas análises ambientais facilita o processo 

de informação e interpretação dos dados coletados, através da formação de Bancos de Dados, 

Sistemas de Informação Geográfica, elaboração de Matrizes de Impacto e Cartografia 

Temática, principalmente.  

3.1 Análise de Impacto Ambiental 

Segundo a Resolução CONAMA nº 01/86, que trata dos critérios básicos e 

diretrizes para avaliação de impacto ambiental, o mesmo significa: "qualquer alteração das 

propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de 

matéria ou energia resultante das atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetam:  

I - a saúde, a segurança e o bem-estar da população;  

II - as atividades sociais e econômicas;  

III - a biota;  

IV - as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente;  

V - a qualidade dos recursos ambientais.”  

A Instrução Normativa – IN 44, da Fundação Estadual do Meio Ambiente – 

FATMA, estabelece que os instrumentos técnicos utilizados no processo de Licenciamento 

Ambiental (item 2.4) sejam: 

I – Estudo de Impacto Ambiental (EIA/RIMA); 

II – Estudo Ambiental Simplificado (EAS); 

III – Relatório Ambiental Prévio (RAP); 

IV – Estudo de Conformidade Ambiental (ECA); 

V – Projetos de Controle Ambiental; 

VI – Planos e Programas Ambientais; 

VII – Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD); 

VIII – Estudo de Análise de Riscos; e 

IX – Plano de Ação Emergencial. 
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Para a avaliação de impacto ambiental e socioeconômico, foi criada uma matriz de 

impacto com base em modelos pré-existentes, a fim de estabelecer os níveis de interferência 

causada pelas usinas. As matrizes e as listas de verificação simples são os métodos de AIA – 

Avaliação de Impacto Ambiental – mais utilizados. São essencialmente modificações de listas 

de verificação.  

De acordo com Costa et al (2005) estas matrizes consistem da união de duas listas 

de verificação. Uma lista de ações ou atividades é mostrada horizontalmente, enquanto uma 

lista de componentes ambientais/sociais aparece verticalmente. A inclusão dessas duas listas 

de verificação em uma matriz ajuda a identificar os impactos, uma vez que os itens de uma 

lista podem ser sistematicamente relacionados a todos os outros itens da outra lista, com o 

objetivo de identificar os possíveis impactos. Isto pode ser feito por meio da incorporação de 

roteiros para caracterizar os impactos em termos de magnitude e importância em uma escala 

de 1-10, onde 1 representa a menor magnitude ou importância e 10, a maior. A magnitude de 

um impacto é tomada como a expressão de sua escala de ação, por exemplo, a área geográfica 

do impacto. A importância refere-se à significância do impacto: por exemplo, se um impacto 

visual ocorre em uma área com baixa qualidade de paisagem, um valor de dois ou três pode 

ser dado, enquanto que em uma área com alta qualidade de paisagem o mesmo nível de 

impacto teria um valor de oito ou nove.  

Os impactos positivos e negativos de cada meio (físico, biótipo e socioeconômico) 

são alocados no eixo vertical da matriz, de acordo com a fase em que se encontrar o 

empreendimento (implantação e/ou operação), e com as áreas de influência (direta e/ou 

indireta), sendo que alguns impactos podem ser alocados, tanto nas fases de implantação e/ou 

operação, como nas áreas direta e/ou indireta do projeto, com valores diferentes para alguns 

de seus atributos respectivamente. Cada impacto é, então, alocado na matriz por meio 

(biótico, antrópico e físico), e cada um contém subsistemas distintos no eixo vertical, sobre o 

qual os impactos são avaliados nominal e ordinalmente, de acordo com seus atributos. Os 

atributos de impacto, com suas escalas nominal (atribuindo qualificações, por exemplo, alto, 

médio e baixo) e ordinal (atribuindo uma ordenação hierarquizada – por exemplo, primeiro, 

segundo e terceiro graus), possibilitam uma melhora da análise qualitativa (Costa et al., 

2005:8-). Um dos modelos matriciais mais difundidos nacional e internacionalmente é a 

Matriz de Leopold, elaborada em 1971 para o Serviço Geológico do Interior dos Estados 

Unidos. 

Na Ilustração a seguir apresenta-se uma matriz simplificada que foi adotada para a 

anotação das interferências observadas de forma empírica, a partir de visitação das áreas, da 
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observação de fotografias e imagens e de conversas e entrevistas realizadas em campo. A 

mesma foi elaborada pelo autor, levando em consideração os parâmetros básicos exigidos 

para o licenciamento estabelecido nas Resoluções do CONAMA e na legislação ambiental em 

vigor, especialmente a Lei nº 6.938/81 e suas alterações (ver Ilustração 6, p. 19). 

Ilustração 70 – Matriz simplificada de impacto ambiental  

 Alterações no ambiente observado 

Impactos 

sobre 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

C
ar
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rí
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as

 F
ís

ic
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, 
B

io
ló
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 S
o
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D I P N P L R P T C C M L R I A M B 

Mata 

Ciliar 
X   X  X  X     X X  X   

Vegetação 

Nativa 
X   X   X X     X X  X   

Vegetação 

Exótica 
                  

Cursos 

D’água 
X   X   X X     X  X  X  

Fauna 

Aquática 
X   X   X X     X X  X   

Fauna 

Terrestre 
X   X   X  X   X  X  X   

Avifauna X   X   X  X   X  X  X   

Conforto 

Sonoro 
X   X X   X     X  X  X  

Conforto 

Visual 
X   X  X  X     X X  X   

Economia X  X   X   X  X   X   X  

Lazer X   X   X X     X  X  X  

Fonte: Elaborada pelo autor com base em Barbosa & Dupas, 2008. 

Legenda: 

1. Reflexos sobre o meio: Direto/Indireto; Positivo/Negativo; 

2. Abrangência do Impacto: Pontual/Local/Regional; 

3. Frequência de manifestação: Permanente/Temporário/Cíclico; 

4. Temporalidade (Prazo): Curto/Médio/Longo; 

5. Reversibilidade do dano: Reversível/Irreversível; 

6. Magnitude do comprometimento: Alta/Média/Baixa 

 

A mata ciliar é degradada em quase toda extensão dos rios analisados mas esta 

intervenção é agravada nas áreas das usinas. Os métodos tradicionais de utilização do solo 

para agropecuária são outro fator de intervenção negativa, haja vista que, via de regra, 

expõem o solo e permitem o aumento do escoamento superficial. No caso da região de estudo 
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este solo e uma variedade de detritos são carreados aos cursos d’água. A presença das PCHs 

tende a agravar a situação, a não ser que os projetos de monitoramento e compensação sejam 

efetivamente postos em prática.  

A fauna sofre graves perturbações nos locais e durante os períodos de construção. 

Porém, também podem se recuperar e até aumentarem suas populações, na dependência da 

recuperação de áreas desmatadas e criação de corredores ecológicos que permitam sua 

circulação, a obtenção de alimentos e a miscigenação de grupos de animais, aumentando 

assim sua biodiversidade. 

No que concerne às perturbações sonora e visual, considera-se que a primeira tem seu 

auge durante as construções e que o distanciamento das Casas de Forças pode amenizar este 

desconforto, à exceção aos trabalhadores das mesmas, obviamente. A agressão visual é 

permanente mas pode ser amenizada com a recuperação das áreas, com vegetação, 

fundamentalmente. 

3.2 Cartografia Temática 

Usualmente, e tal como prevê a legislação, a área de influência é delimitada em 

três âmbitos – Área de Influência Indireta (AII), Área de Influência Direta (AID) e Área 

Diretamente Afetada (ADA). Cada um desses subespaços recebe impactos nas fases de 

construção e operação do empreendimento, ora com relações causais diretas, ora indiretas, e 

daí a denominação. A ADA é onde se localiza o empreendimento propriamente dito, muitas 

vezes chamada de área de intervenção, conforme a figura abaixo. 

Ilustração 71 – Esquema  das Áreas de Influências 

 

 

 

                       ADA 

              

                               AID  

                                              AII                  Cada área pode ter seu tema específico 

                                                                        que será afetado com maior ou menor 

                                                                        intensidade pelo empreendimento analisado 

Fonte: Adaptado de Arcadis Tetraplan
1
 

 

                                                           
1
 Disponível em: http://www.reporterbrasil.org.br/documentos/bertin/bertin-estudo4.1ao4.3.pdf 

http://www.reporterbrasil.org.br/documentos/bertin/bertin-estudo4.1ao4.3.pdf
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Em termos da legislação aplicável, de acordo com o artigo 2º da Resolução 

CONAMA 349 considera-se: 

a) Área Diretamente Afetada – ADA – a área necessária para a implantação do 

empreendimento, incluindo suas estruturas de apoio, vias de acesso privativas que precisarão 

ser construídas, ampliadas ou reformadas, bem como todas as demais operações unitárias 

associadas exclusivamente à infraestrutura do projeto, ou seja, de uso privativo do 

empreendimento, no interior da qual se darão os contatos diretos e efetivos entre as estruturas 

construtivas (canais, reservatórios, obras associadas) do empreendimento e a região em que 

ele será implantado. 

b) Área de Influência Direta – AID – é a área geográfica diretamente afetada pelos 

impactos decorrentes do empreendimento/projeto e corresponde ao espaço territorial contíguo 

e ampliado da ADA e, como esta, deverá sofrer impactos, tanto positivos quanto negativos. 

Território em que se dão majoritariamente as transformações ambientais primárias (ou diretas) 

decorrentes do empreendimento. 

Tais impactos devem ser mitigados, compensados ou potencializados (se 

positivos) pelo empreendedor. Os impactos e efeitos são induzidos pela existência do 

empreendimento e não como consequência de uma atividade específica do mesmo. 

c) Área de Influência Indireta – AII – abrange um território que é afetado pelo 

empreendimento, mas no qual os impactos e efeitos decorrentes do empreendimento são 

considerados menos significativos do que nos territórios das outras duas áreas de influência 

(ADA e a AID). Nessa área tem-se como objetivo analítico propiciar uma avaliação da 

inserção regional do empreendimento. É considerado um grande contexto de inserção da área 

de estudo propriamente dita. Onde ocorrem os processos físicos, bióticos e antrópicos 

espacialmente mais abrangentes (ou regionais) com os quais o projeto estabelece interações 

principalmente através de efeitos secundários (ou indiretos); 

Essas configurações territoriais, na verdade, são sínteses de rebatimentos de 

impactos que podem ocorrer nos meios físico, biótico, socioeconômico, cultural e 

institucional. Mais que isto, há situações em que uma dada área de influência, por exemplo a 

AID, se diferencia para cada meio na ambiência local e/ou regional, desenhando contornos 

próprios, tendo-se dessa forma mais que três áreas que se superpõem. 

Na sequência apresenta-se a localização das principais Usinas vistas de imagens 

orbitais obtidas junto ao Google Earth, que estão unidas posteriormente e, por fim, analisadas 

e dimensionadas quanto às suas interferências, no software AUTOCAD. 
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As ilustrações abaixo, de 72 a 74 mostram a posição geográfica das Barragens e 

Usinas das PCHs Garcia, Santa Ana. 

Abaixo o reservatório da Usina Garcia I, a maior das represas da região onde se 

efetuou a pesquisa. Nela eventualmente se realizam atividades de lazer e pesca. 

 
Ilustração 72 – Localização da Barragem da PCH Garcia. Fonte: Google Earth, 

2009. 

 
Ilustração 73 – Localização da Usina da PCH Garcia. Fonte: Google Earth, 

2009 
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Ilustração 74 – Localização da Barragem da PCH Santa Ana. Fonte: Google 

Earth, 2009. 

Aqui pode-se observar a intervenção realizada na encosta, entre a barragem e a 

casa de força da PCH Santa Ana. Na outra margem, à direita, o uso do solo para lavouras e 

construção de aviários substitui a vegetação original e diminui as matas protetoras da rede de 

drenagem. 

 
Ilustração 75 – Imagem da distribuição espacial das PCHs construídas ou 

planejadas para a região. Elaborada pelo autor com base em imagem orbital: 

Fonte: Google Earth, 2009. 
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A Ilustração 75 acima refere-se à localização geográfica da coleção de 

empreendimentos georreferenciados, cujos “buffer’s” apresentam-se na sequência. 

As Cartas apresentadas nos Anexos XI e XII foram elaboradas tendo em conta a 

hidrografia básica da região, com base no Mapa Interativo do Governo do Estado de Santa 

Catarina
2
, onde fez-se o georreferenciamento das PCHs em operação, e aquelas ainda não 

concluídas (em construção ou projeto). A partir dos pontos centrais de coordenadas coletadas 

criou-se um “buffer” das áreas de influência (ADA, AID e AII), para a visualização 

espacializada das Usinas.  

O objetivo é observar os efeitos cumulativos de vários empreendimentos numa 

mesma sub-bacia, no que diz respeito à ocupação territorial. Como se trata apenas de um 

“ensaio”, haja vista que não se encontraram fórmulas matemáticas para estes cálculos, 

baseados em tamanho do reservatório, por exemplo, adotaram-se medidas padrão, com raios 

de 200,00 m (12,5 ha) para ADA, 500,00 m (78,5 ha) para AID e 1.000,00 m (314 ha) para 

AII no “Cenário 1” e 200,00 m para ADA, 1000,00 m para AID e 2.000,00 m (1.256 ha) para 

AII no “Cenário 2”.  

Se houvesse a possibilidade da aquisição de imagens de satélite atualizadas e ou 

fotos aéreas para a realização de fotointerpretação pontual, esta tarefa poderia ser realizada de 

forma mais aguçada e a mensuração, especialmente das ADAs, de acordo com a degradação 

real, quer dizer, com a área de impacto concretamente visualizada. Mas este trabalho tem um 

sentido mais amplo, de apontar caminhos para uma AAI – Avaliação Ambiental Integrada, 

que leve em consideração os aspectos socioculturais, físicos e cumulativos para a Bacia (ou 

Sub-bacia) Hidrográfica como um todo, mas não realizar esta avaliação (AAI) neste caso 

específico, visto que seria uma empreitada muito mais custosa e de indispensável participação 

técnica de profissionais de diversas áreas. 

Além disto a Cartografia deste trabalho é formada pelos Mapas Físicos citados no 

Capítulo I e constantes nos Anexos I a X.    

Por fim apresenta-se nos anexos (Anexo XIII e XIV) figuras do banco de dados 

criado utilizando os recursos do Google Earth, onde nos espaços reservados à descrição dos 

“marcadores”, foram incluídas as informações (dados) das PCHs, transformando-os em um 

SIG – Sistema de Informações Geográficas. Estas ferramentas estão disponíveis sem custos 

via internet. Para um processo formal e oficial de licenciamento, existem outras ferramentas, 

como o próprio Google Earth, versão “Pro”, que propiciam maiores recursos, imagens de 

                                                           
2
 Disponível em: http://www.mapainterativo.ciasc.gov.br/ , visitado em janeiro de 2011. 

http://www.mapainterativo.ciasc.gov.br/


Utilizando Geo-Ferramentas  100 

Análise da construção de PCHs no Alto Vale do Rio Tijucas/SC - Direitos Autorais – Lei 9.610/98 – art. 70, 

itens X e XI (art. 1), § Único          

satélite das áreas de interesse que são vendidas por empresas especializadas, e fotos aéreas 

que permitem trabalhos profissionais de qualidade adequada às necessidades destas 

avaliações. 

As considerações quanto a estas e demais questões julgadas importantes para a 

discussão do modelo de licenciamentos adotados no Estado e mesmo no país, que não levam 

em conta diversos fatores e que desta forma, não podem ser considerados modelos 

sustentáveis conforme conceituação adotada na própria legislação nacional. 

Em artigo publicado nos Anais do V Encontro Nacional da Associação Nacional 

de Pós-Graduação e Pesquisa em Ambiente e Sociedade – ANPPAS, Mariel Silvestre
3
 

considera que  

A energia é um ingrediente essencial do desenvolvimento 

socioeconômico e crescimento econômico.
 

No Brasil a matriz 

energética é formada em sua grande maioria pela fonte hidráulica, que 

corresponde a 42% da matriz energética, gerando cerca de 90% de 

toda eletricidade produzida no país, sendo praticamente 

complementada pela utilização do petróleo, que representa mais de 

30% da matriz. Apesar da importância dessas fontes, a conjuntura 

atual do setor elétrico brasileiro – crescimento de demanda, escassez 

de oferta e restrições financeiras, socioeconômicas e ambientais à 

expansão do sistema – indica que o suprimento futuro de energia 

elétrica exigirá maior aproveitamento de fontes alternativas.  
 

Para que 

ocorra o crescimento nacional, seja econômico ou social, é primordial 

o desenvolvimento das atividades de geração de energia elétrica, para 

tanto, necessário que essas atividades respeitem o princípio 

constitucional do desenvolvimento sustentável (Silvestre, 2004:01).  

Mas o artigo tem por finalidade o estudo do conceito jurídico de desenvolvimento 

sustentável, e o arcabouço legal que “impõe alguns instrumentos para se alcançar a 

sustentabilidade de algumas das atividades geradoras de energia elétrica” (Silvestre, 2004-I).  

Segundo este autor o Desenvolvimento Sustentável é definido pela Comissão 

Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento como: “o desenvolvimento que atende às 

necessidades do presente, sem comprometer a capacidade das futuras gerações atenderem às 

suas próprias necessidades.”  

Na legislação brasileira o conceito de desenvolvimento sustentável encontra-se na 

lei 6.938/81 – Política Nacional de Meio Ambiente, que em seu art. 2º, dispõe: “A Política 

Nacional do Meio Ambiente tem por objetivo a preservação, melhoria e recuperação da 

qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar, no País, condições ao 

desenvolvimento sócio-econômico (sic), aos interesses da segurança nacional e à proteção da 

                                                           
3
 Disponível em: http://www.anppas.org.br/encontro_anual/encontro2/GT/GT06/mariel_silvestre.pdf  

http://www.anppas.org.br/encontro_anual/encontro2/GT/GT06/mariel_silvestre.pdf
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dignidade da vida humana”. E no art. 4º: “A Política Nacional do Meio Ambiente visará: I – à 

compatibilização do desenvolvimento econômico-social com a preservação da qualidade do 

meio ambiente e do equilíbrio ecológico.” (Silvestre, 2004-II) 

Outrossim, os Artigos 170 e 225 da Constituição Federal de 1988 conceituam o 

desenvolvimento sustentável, sendo o primeiro artigo inserido no Capítulo que trata da 

“Ordem Econômica e Financeira” e o segundo no Capítulo “Do Meio Ambiente”, ambos 

referindo-se ao desenvolvimento econômico e social com a observação da preservação e 

defesa do meio ambiente para as presentes e futuras gerações. 
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CAPÍTULO IV 

 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Foram importantes para a elaboração do projeto, que deu origem a esta 

monografia, as leituras do “Diagnóstico Geral das Bacias Hidrográficas do Estado de Santa 

Catarina”, elaborado em 1997 e atualizado em 2006, e denominado “Panorama dos 

Recursos Hídricos de Santa Catarina – 2006”, o primeiro de autoria da antiga Secretaria de 

Estado do Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente – SDM, e o segundo por sua 

sucessora, hoje denominada Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico 

Sustentável – SDS, cujo conteúdo permite melhor vislumbrar a distribuição espacial das 

bacias estaduais com a caracterização de seus aspectos ambientais, sociais e econômicos; 

outro documento válido foram as diretrizes para estudos e projetos de Pequenas Centrais 

Hidrelétricas, elaborado pela Eletrobrás, no ano 2000. 

Também contribuíram as reportagens do Diário Catarinense denominadas 

“Energia dos pequenos em fase de expansão”, publicada em 14 de setembro de 2008, que 

trazendo informações acerca dos números referentes às PCHs em Santa Catarina, colocava 

que estas unidades respondiam, naquela época, por 3,46% da energia gerada no Estado 

com perspectiva de chegar a 13,61% se fossem levadas em conta aquelas em construção, 

mais aquelas já outorgadas pela ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica. E a 

reportagem “O dilema das águas: assim ou assim?”, publicada em 27 de setembro de 2009, 

que apresenta o debate da sociedade catarinense, especialmente aquelas mais 

proximamente afetadas, quanto à expansão das PCHs no Estado Catarinense.  

A política nacional dos recursos hídricos surge em fins da década de 1990 e 

tem como princípios a consideração do meio ambiente como patrimônio público, o 

planejamento e a fiscalização dos recursos naturais, o controle e o zoneamento das 

atividades potencialmente degradadoras , a recuperação de áreas degradadas e a educação 

ambiental (Rudolf e Pereira, 2004:188). Se materializa com o advento da Lei nº 

9.433/1997, cujos princípios preveem, entre outros, a utilização racional e integrada dos 

recursos hídricos com vistas ao desenvolvimento sustentável e a prevenção e defesa contra 

eventos hidrológicos críticos de origem natural ou decorrente do uso inadequado dos 

recursos naturais. 
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Sabe-se que apenas 2,8% da água do planeta é doce e tão somente 0,4% desta 

refere-se a águas superficiais (Rudolf & Pereira, 2004).  E é este importante e escasso 

recurso que deve ser utilizado de forma racional e sustentável. Para Rudolf & Pereira 

(2004),  

A água superficial, dado o fácil acesso para exploração, tem 

recebido grande preferência de utilização para diferentes fins. 

Entretanto, o uso descontrolado aliado à sua grande vulnerabilidade 

tem causado a deterioração deste recurso natural, que é  base de 

todo o desenvolvimento humano (Rudolf & Pereira, 2004:186). 

No caso da energia hídrica o atenuante é que a água é devolvida ao rio, ou seja, 

neste caso denomina-se seu uso de “não consuntivo”. É aquele uso em que é retirada uma 

parte de água dos mananciais e depois de utilizada, é devolvida a mesma quantidade e com 

a mesma qualidade, ou ainda nos usos em que a água serve apenas como veículo para uma 

certa atividade, ou seja, a água não é consumida durante seu uso. Como exemplos temos, 

além da geração de energia hidrelétrica, a pesca e a navegação. Já o uso consuntivo ocorre 

quando uma determinada quantidade de água é retirada dos mananciais e depois de 

utilizada, uma quantidade menor e/ou com qualidade inferior é devolvida, ou seja, parte da 

água retirada é consumida durante seu uso. São exemplos o abastecimento público e a 

irrigação. 

Ressalte-se que nas hidrelétricas, a força das quedas d’água faz girar as 

turbinas que acionam o eixo gerador e produzem a energia elétrica. As usinas hidrelétricas 

têm portes variados em função da capacidade de aproveitamento do rio (vazão e queda 

d’água), sendo os empreendimentos  com capacidade máxima de 30 MW e reservatório de 

até 3,0 km², denominados Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs)
1
. Foi apenas desses 

                                                           
1
 De acordo com a resolução nº 652, de 9 de dezembro de 2003, da Agência Nacional de Energia 

Elétrica (ANEEL), que estabelece os critérios para o enquadramento de aproveitamento hidrelétrico na 

condição de Pequena Central Hidrelétrica (anexo A), em seus artigos 3º e 4º apresentam, respectivamente, 

que: Art. 3º. Será considerado com características de PCH o aproveitamento hidrelétrico com potência 

superior a 1.000 kW e igual ou inferior a 30.000 kW, destinado a produção independente, autoprodução ou 

produção independente autônoma, com área do reservatório inferior a 3,0 km
2
 . Art. 4º. O aproveitamento 

hidrelétrico que não atender a condição para a área do reservatório de que trata o artigo anterior, respeitados 

os limites de potência e modalidade de exploração, será considerado com características de PCH, caso se 

verifique pelo menos uma das seguintes condições: I - atendimento à inequação: A< 14,3xP/Hb. Sendo: P = 

potência elétrica instalada em (MW); A = área do reservatório em (km ); Hb = queda bruta em (m), definida 

pela diferença entre os níveis d'água máximo normal de montante e normal de jusante; II - reservatório cujo 

dimensionamento, comprovadamente, foi baseado em outros objetivos que não o de geração de energia 

elétrica. 1º Para o atendimento à ineqüação a que alude o inciso I, fica estabelecido, adicionalmente, que a 

área do reservatório não poderá ser superior a 13,0 km . 2º Na verificação da condição descrita no inciso II, a 

ANEEL articulará com a Agência Nacional de Águas - ANA, os Comitês de Bacia Hidrográfica, os Estados e 

o Distrito Federal, conforme for o caso, de acordo com a respectiva competência, quanto aos objetivos para 
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empreendimentos que se tratou de analisar neste trabalho, mais detalhadamente quanto aos 

seus licenciamentos. 

Ressalte-se que qualquer planejamento deve levar em conta a Bacia 

Hidrográfica e, segundo Rudolf & Pereira (2004), deverá incluir: 

(a) Levantamento e caracterização dos recursos naturais e das 

comunidades que delas dependem; (b) formulação de objetivos e 

metas a atingir baseados na vulnerabilidade dos recursos naturais e 

na necessidade de se atingir o equilíbrio dos ecossistemas e da 

população; (c) identificação dos problemas e desenvolvimento dos 

planos de ação; (d) implementação e monitoramento dos planos 

estabelecidos (Rudolf & Pereira, 2004:187). 

 

A expansão da geração hidrelétrica no país tem se dado através de leilões 

promovidos pela ANEEL, na qual o vencedor é aquele que oferece a menor tarifa de 

energia. Para participar dos leilões, o empreendimento hidrelétrico já deve possuir uma 

primeira licença ambiental, a chamada Licença Prévia. Posteriormente o empreendimento 

deverá cumprir uma série de exigências e condicionantes socioambientais para garantir 

também a Licença de Instalação e Licença de Operação. 

Historicamente, o aproveitamento de potenciais hidráulicos para a geração de 

energia elétrica exigiu a formação de grandes reservatórios e, consequentemente, a 

inundação de grandes áreas. Na maioria dos casos, tratava-se de áreas produtivas e (ou) de 

grande diversidade biológica, exigindo a realocação de grandes contingentes de pessoas, 

unidades produtivas e animais silvestres. 

Além disto observava-se a intensificação dos fluxos migratórios, provocada 

inicialmente pela atração de pessoas à construção do empreendimento e, posteriormente, 

pelo encerramento dessas atividades e realocação dos atingidos pelos reservatórios. No 

caso das pequenas usinas vistas individualmente, estes fatores são de menor importância, 

entretanto, em algumas vezes, não desprezíveis.  

No caso das usinas do Alto Vale do Rio Tijucas, deve-se observar que a 

Geomorfologia da região e sua topografia acidentada, com grandes desníveis na drenagem 

natural, são fatores que a transforma em potencial receptora de barragens e usinas de 

geração hidroenergética. Entretanto não se pode desconsiderar a fragilidade dos 

ecossistemas e as condições socioeconômicas da população ali localizada, com diversas 

necessidades, conforme discutido no Capítulo I. 

                                                                                                                                                                                
definir as dimensões do reservatório destinado ao uso múltiplo. Fonte: disponível em 

http://www.aneel.gov.br/cedoc/res2003652.pdf 

http://www.aneel.gov.br/cedoc/res2003652.pdf
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As áreas atingidas pelas construções não interferiram na permanência dos 

moradores nativos. Sem dúvida o efeito sinergético de mais fácil percepção é sobre a fauna 

aquática, uma vez que não se prevê nenhum instrumento que permita o fluxo natural das 

espécies. A vegetação retirada, na maioria dos casos pode e deve ser recuperada pelos 

programas de compensação. Aliás, se estes programas forem bem administrados e 

cumpridos, em alguns fatores a situação local pode até melhorar, caso por exemplo da 

Educação Ambiental que pode permitir uma relação mais adequada da comunidade com a 

natureza à sua volta. 

A formação de reservatórios de acumulação de água e regularização de vazões 

provoca alterações no regime das águas e a formação de microclimas, favorecendo 

algumas espécies e prejudicando, ou até mesmo extinguindo, outras.  Estes fatores devem 

ser monitorados e as iniciativas de prevenção adotadas de forma a garantir a minimização 

de efeitos negativos. Para isto, tanto a comunidade quanto os órgãos ambientais devem 

estar atentos. 

Há também os perigos de rompimento de barragens e outros acidentes 

correlatos, que podem causar problemas de diversas ordens e dimensões. Até o momento 

não se tem notícia de algum caso como estes naquela sub-bacia. 

A localização destes empreendimentos ocorre invariavelmente em Áreas de 

Preservação Permanente, de acordo com o Art. 2º do Código Florestal Brasileiro (Lei nº 

4.771/65) e acaba interferindo de forma negativa nas matas ciliares, na migração de peixes 

durante o período de Piracema e afastando a fauna terrestre e a avifauna.  

A legislação brasileira não prevê a exigência de um estudo ambiental com 

Zoneamento Ecológico-Econômico, precedente a qualquer intervenção no meio 

geoambiental. Os estudos que são apresentados pelos empreendedores, consideram apenas 

os impactos locais e não aqueles cumulativos. Os projetos apresentados de forma 

individual e isolada não permitem avaliar os efeitos cumulativos. 

Neste sentido, se os órgãos ambientais reunissem todas as informações já 

produzidas e formassem um Banco de Dados, tornar-se-ia fácil uma proposta de 

Zoneamento Ambiental que evitaria custos e perda de tempo. Explicando melhor, dir-se-ia 

que ao receber uma consulta prévia e simples do empreendedor (uma consulta de 

viabilidade), quanto à instalação de um empreendimento passível de causar algum dano 

ambiental de acordo com a legislação, a consulta a estas informações seria rápida e 

objetiva. Bastaria, portanto, ao investidor interessado, adotar parâmetros já estabelecidos e 
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específicos para seu empreendimento e as licenças seriam liberadas se a “zona” fosse 

adequada àquela atividade. 

Mas outra carência é, a ausência de se levar em consideração os efeitos sobre a 

socioeconomia e cultura locais. No caso específico das PCHs, o investidor nem sequer é 

obrigado a pagar royalties ao município e apenas obriga-se a compensar, em parte, os 

danos físicos causados. Aqui observa-se mais um problema. Depois da Usina implantada, o 

acompanhamento dos programas ambientais exigidos não são mais acompanhados e, se os 

são, não se lhes dá qualquer publicidade. As regiões escolhidas para a implantação das 

PCHs são, via de regra, carentes de infraestrutura e as atividades econômicas estão quase 

sempre ligadas ao Setor Primário. Nestas áreas o Saneamento Básico é precário. Não 

existem redes coletoras e estações de tratamento para os esgotos e a água geralmente é de 

poço artesiano. O lixo é recolhido esporadicamente. 

A legislação deveria prever o pagamento de compensações, através de royalties 

e que obrigassem os municípios a investir nestes serviços. Ao mesmo tempo a própria 

represa seria beneficiada em seu entorno, garantindo a qualidade da água para as usinas. 

O estímulo à criação e ao desenvolvimento dos Comitês de Bacia Hidrográfica 

é fator fundamental no sentido da gestão dos recursos hídricos. Seus principais 

instrumentos são:  o Plano de Recursos Hídricos, o Enquadramento dos Cursos D’água, a 

Outorga dos Direitos e a Cobrança pelo Uso, além da formação do Sistema de 

Informações. Os recursos da compensação ambiental, como dos royalties sugeridos 

deveriam ser administrados por estes comitês.  

Considera-se, ademais, que urge a necessidade da exigência das AAIs 

(Avaliações Ambientais Integradas), que podem e devem ser realizadas pelos técnicos dos 

órgão ambientais, com base nos dados já disponíveis e checados e atualizados com 

ferramentas geográficas disponíveis, o que resultaria em decisões muito mais ágeis e 

seguras. Diminuir-se-iam os custos e aumentar-se-ia a proteção ambiental e a 

sustentabilidade. Sempre lembrando da importância da visão integrada às necessidades da 

região. Estes recursos economizados poderiam, neste caso, ser aplicados em projetos de 

saneamento ambiental nas bacias atingidas, nas áreas de Abastecimento de Água Potável, 

Esgotamento Sanitário, Sistemas de Drenagem Pluvial e Gestão de Resíduos Sólidos. 

Citando novamente a Política Nacional de Recursos Hídricos, lembra-se que 

esta estabelece como diretrizes a necessária integração da gestão dos recursos hídricos com 

a gestão ambiental, a articulação destas com a adequação do uso e ocupação do solo e a 

articulação do planejamento de recursos hídricos com o planejamento regional. 
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