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RESUMO 

Este trabalho tem como objetivo analisar o caso de um projeto de instalação de seis 

pequenas centrais hidrelétricas (PCHs) na Bacia Hidrográfica do Rio Cubatão, dentro 

de uma Unidade de Conservação, nos municípios catarinenses de Santo Amaro da 

Imperatriz e Águas Mornas (Região da Grande Florianópolis), bem como identificar e 

analisar as estratégias e os posicionamentos de diferentes atores sociais em relação 

a este projeto - de modo especial os que resultaram na criação do Movimento Rio 

Cubatão Vivo. Foram constatas, assim, várias inconsistências nos conteúdos dos 

respectivos Estudos Ambientais Simplificados (EAS) relacionados aos possíveis 

efeitos socioambientais da instalação destas usinas hidrelétricas e às medidas 

mitigadoras propostas. A reação popular negativa a este projeto “de desenvolvimento 

regional” agregou atores sociais diferenciados que buscaram informações e alianças 

para o acesso ao conhecimento dos principais aspectos socioambientais nele 

envolvidos, tendo como consequências a informação e mobilização da população 

local de Santo Amaro da Imperatriz contra a implantação do complexo das usinas 

hidrelétricas projetadas. Acima de tudo, consistindo em um caso singular no Brasil, 



esta pesquisa evidenciou a consolidação da grande conquista do Movimento Rio 

Cubatão Vivo: a suspensão das licenças prévias, pelo Ministério Público do Estado de 

Santa Catarina, do projeto de instalação das referidas PCHs. 

Palavras-Chave: Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs); Efeitos Socioambientais; 

Estudos Ambientais Simplificados (EAS); Movimentos Sociais; População Local. 

 
Introdução 

 

A produção de energia no Brasil, a partir das primeiras décadas do século 

passado, tem sido consolidada principalmente mediante a instalação de usinas 

hidrelétricas. Ou seja, através do uso de fontes de águas fluviais, das quais nosso 

país tem uma das mais extensas e diversificadas redes mundiais. 

Até a década de 1960, as barragens instaladas nos rios brasileiros eram, com 

raras exceções, como as de Paulo Afonso (BA), Furnas e Três Marias (MG), de 

dimensões relativamente pequenas, o que não significava que não trouxessem sérios 

problemas sociais e ambientais. A partir da ditadura militar que se impôs ao Brasil e 

demais países da América Latina, ao longo da qual foram construídas a Hidrelétrica 

Itaipu Binacional e outros grandes projetos dessa natureza, as dimensões das 

estruturas das barragens ampliaram-se consideravelmente. Tiveram como resultado, 

de modo geral, efeitos socioambientais negativos e de várias ordens, a começar, como 

destacam Catullo (2006); Santos e Nacke (2003) e Reis e Bloemer (2001), entre 

outros, pelo desalojamento e pela realocação compulsória de dezenas de milhares de 

pessoas, ocupantes dos espaços geográficos requeridos para a instalação dessas 

usinas. 

Entretanto, desde o início do século XXI, por meio do “Programa de Incentivos 

às Fontes Alternativas de Energia Elétrica (Proinfa), o Governo brasileiro vem 

propondo a utilização de fontes alternativas para a produção de energia elétrica 

(eólica, solar, biomassa), incluindo a instalação de pequenas centrais hidrelétricas 

(PCHs)1 por todo o país (Brasil, 2002). 

                                                
1 De acordo com a Resolução nº 394, de 4 de dezembro de 1998, da Agência Nacional de Energia 

Elétrica (ANEEL), “ (...) as PCHs são usinas de geração de energia elétrica com capacidade instalada 

de 1 MW a 30 MW, com área de reservatório menor que 3 Km²” (BRASIL – ANEEL, 1998). Em 2003, a 

partir da Resolução nº 652, de 09 de dezembro de 2003, a ANEEL definiu como “pequena central 



A legislação ambiental brasileira - que promulgou na década de 1930 o Código 

das Águas (Brasil, 1934) -, instituiu, nos anos de 1980, a obrigatoriedade dos Estudos 

de Impacto Ambiental (EIA) e do Relatório de Impacto no Meio Ambiente (Rima) para 

a avaliação de impactos e licenciamento de obras causadoras de efeitos 

socioambientais, entre as quais as usinas hidrelétricas. 

No caso das PCHs, entretanto, tem sido autorizada, com base nas dimensões 

dessas usinas, a realização de estudos ambientais simplificados (EAS), de acordo 

com a Medida Provisória nº 2.147, de 15 de maio de 2001, normatizados pela 

Resolução nº 001/2006 do Conselho Estadual do Meio Ambiente (Consema, 2006), 

não sendo poucos os casos, de acordo com Sevá Filho (2004), em que se obtém a 

dispensa da elaboração de tais procedimentos. 

As iniciativas de privatização do setor elétrico brasileiro, nos anos 1990, 

tinham como uma das justificativas a proposta de “desenvolvimento sustentável”2, 

sendo fomentada a implantação de novos projetos hidrelétricos como estratégia de 

inserção do país no cenário econômico mundial, mediante o incremento da 

industrialização. De acordo com  Hüffner (2011) e Cervinsk (2011), o mesmo vem 

ocorrendo em relação às PCHs, sem que fiquem devidamente explicitados os 

parâmetros que qualificam esse tipo de desenvolvimento. 

Entretanto, ainda que tenham sido apontadas deficiências no trato das 

questões socioambientais por parte do setor elétrico governamental, no período 

anterior à privatização de parte desse setor constata-se, de acordo com diferentes 

autores3, um relativo retrocesso quanto ao tratamento dessas questões em projetos 

sob a responsabilidade de empresas do setor privado, apesar da frequente parceria 

com órgão públicos, tanto em relação às grandes hidrelétricas quanto às PCHs. 

Existe hoje no Brasil a geração de aproximadamente 2.200 megawatts 

originados de PCHs instaladas e, por meio do Programa de Incentivo às Fontes 

Alternativas de Energia Elétrica - PROINFA, está prevista a geração de mais 1.191 

megawatts ao ano para corresponder às metas do Programa de Aceleração do 

Crescimento – PAC do governo federal4. Vale destacar que, de acordo com a 

                                                
hidrelétrica o aproveitamento hidrelétrico com potência superior a 1.000 kW e igual ou inferior a 30.000 

kW, e área de reservatório inferior a 3,0 Km²”. (BRASIL – ANEEL, 2003, p. 19). 
2 Sobre essa justificativa, veja-se, entre outros, Bartolomé (2008) e Ribeiro (1991). 
3 Dentre eles,  Oliveira; Cohn (2014); Zhouri, (2012); e Santos (2007). 
4 Dados obtidos na publicação do “Seminário Internacional sobre Energia de Fontes Renováveis”, 
realizado na Câmara dos Deputados em 11 de abril de 2006, em Brasília (DF). p. 33. 



declaração do secretário executivo Geraldo Lúcio Tiago Filho, do Centro Nacional de 

Referência em PCHs (Cerpch)5da Universidade Federal de Itajubá (MG): “O potencial 

conhecido hoje das PCHs chega a 25 gigawatts (GW) e corresponde à potência de 

duas Itaipus.” 

As etapas do processo de licenciamento têm sido, assim, constantemente 

expedidas pelos órgãos ambientais competentes mediante avaliações superficiais dos 

possíveis impactos apresentados nos EIAs e nos EAS, bem como nos Rimas que, 

sendo realizados pelas próprias empresas proponentes, tendem a negligenciar e a 

simplificar importantes aspectos de seus efeitos negativos, como foi apontado, entre 

outros autores, por Albuquerque (2014) e Zhouri et al. (2005). 

Por outro lado, várias são as análises de processos dessa natureza, entre as 

quais a de Vainer (2007), que registram, além da negligência e da superficialidade 

apontadas, irresponsabilidade e descaso para com as devidas medidas mitigadoras 

que compensariam os efeitos socioambientais negativos dessas obras de 

infraestrutura. Os Estudos de Impacto Ambiental (EIA) e os Relatórios de Meio 

Ambiente (Rima) têm sido também simplificados, como o caso em questão, e têm tido 

tramitação rápida nos órgãos responsáveis pelas licenças de instalação e de 

operação. Em relação à essas simplificações e negligências delas decorrentes quanto 

no processo de licenciamento das PCHs,  adverte-nos Vainer (2007) nos seguintes 

termos: 

 
Tendo em vista que pequenas centrais hidrelétricas podem provocar grandes 

e graves impactos sociais e ambientais, deve-se evitar a oferta de facilidades 

legais para esse tipo de empreendimento, razão pela qual se impõe a revisão 

de legislação acerca de PCH, em particular a Lei n. 2.147 (sobre PCH) e as 

resoluções da ANEEL, que, recentemente, aumentaram as dimensões do que 

é classificado como PCH, abdicando de processos de licenciamento e 

controle que se fazem indispensáveis. (Vainer, 2007, p. 132). 

 

Do mesmo modo, muitos são os estudos6 que têm constatado a reação e a 

mobilização de populações potencialmente afetadas pela instalação de hidrelétricas. 

Têm igualmente destacado que os questionamentos dessas populações têm 

                                                
5 Fonte: “O Estado de São Paulo”, 12/08/2009. 
Disponível em: http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20090812/not_imp417300,0.php. Acesso 
em: 29/03/2011 . 
6 Veja-se, entre outros,  os de Scherer-Warren e Reis (2008), de Rothman (1993), e de Moraes (1994). 



contribuído para a revisão dos EIAs e Rimas, e até mesmo para a suspensão dos 

licenciamentos de instalação de determinadas hidrelétricas, como é o caso das PCHs 

projetadas para serem implantadas na Bacia do Rio Cubatão (SC). 

Tomando como ponto de partida as constatações acima apontadas, o 

presente artigo7 visa analisar a reação da população de Santo Amaro da Imperatriz e 

de Águas Mornas – ambos municípios de Santa Catarina - a um projeto de instalação 

de seis PCHs na referida Bacia hidrográfica (Socioambiental Consultores Associados, 

2007). Essa reação foi organizada e veiculada pelo “Movimento Rio Cubatão Vivo”, 

responsável pelo cancelamento temporário do referido projeto por meio de 

questionamentos sobre os prováveis e problemáticos efeitos socioambientais destas 

obras de infraestrutura para a produção de hidroeletricidade. Vale destacar que a 

suspensão das licenças anteriormente concedidas pelo órgão ambiental responsável 

(Ministério Público De Santa Catarina, 2008, 2008 a) evidencia um dos poucos casos 

no país de resultado positivo ao enfrentamento efetivo e organizado a projetos dessa 

natureza. 

 Em linhas gerais, serão identificados, a seguir, aspectos relativos à 

divulgação da notícia sobre a proposta de instalação dessas PCHs, o modo como 

reagiram a ela segmentos sociais locais, as estratégias que resultaram no início da 

organização e da mobilização popular em torno desse problema, a versão do 

Movimento sobre os efeitos socioambientais decorrentes da instalação dessas obras, 

bem como sobre os posicionamentos e ações da esfera pública, municipal e estadual, 

e dos proponentes e empreendedores em relação ao processo em pauta. 

 
Notícias sobre as PCHs: desconhecimento e divulgação estratégica 

 

Uma primeira constatação, a partir do conteúdo das entrevistas, foi a 

desinformação dos entrevistados quanto ao projeto de instalação das seis pequenas 

centrais hidrelétricas na Bacia do Rio Cubatão do Sul e, consequentemente, sobre 

todo o processo de licenciamento dessas obras a serem realizadas nos municípios de 

Santo Amaro da Imperatriz e de Águas Mornas, em SC. Importante destacar que a 

utilização da estratégia de não divulgação de informações sobre os empreendimentos 

                                                
7 Este texto é uma versão sintetizada e atualizada do Trabalho de Conclusão de Curso da autora ( Silva, 
2011). 



por parte do empreendedores já foi apontada por diferentes autores, entre os quais 

Locatelli (2014); Brack (2011) e Reis (1998). 

Segundo a totalidade dos entrevistados, o projeto das PCHs já tinha sido 

encaminhado aos órgãos licenciadores responsáveis, no caso a Fundação do Meio 

Ambiente - FATMA e o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais 

Renováveis - IBAMA, em 2002, e passava pelos trâmites legais para a aquisição das 

licenças, sem ser apresentado oficialmente à população, em qualquer meio de 

comunicação, sendo mantido, portanto, um aparente sigilo durante todo o processo 

de definição das obras. 

Os meios de comunicação locais, como jornais, TVs, rádios e internet, não só 

não anunciaram o projeto à população como também, conforme a maioria dos 

entrevistados, estiveram à disposição daqueles que poderiam remunerá-los por seus 

serviços, ou seja, os empreendedores proponentes do projeto em questão. 

Constatou-se, desse modo, que o projeto de instalação das seis PCHs no Rio 

Cubatão só foi divulgado estrategicamente para pessoas ou instituições que de algum 

modo pudessem interferir positivamente para defender sua implantação. Assim como 

em casos similares8, é possível perceber a ausência de um processo participativo e 

democrático de licenciamento, como também a estratégia dos empreendedores 

quanto à transparência das propostas de “desenvolvimento de energia limpa e 

renovável”, como é afirmado no EAS apresentado para a obtenção do licenciamento. 

 
Trajetória do Movimento Rio Cubatão Vivo: “forma-ação” e mobilização 

 
Quem é o Movimento? O Movimento são todas as pessoas que têm respeito 

pelo meio ambiente, que procuram resguardar a sociedade de um desastre 

maior e que vejam um pouco adiante o que pode esperar a humanidade em 

termos de água. Esse é o Movimento. (Entrevistado nº 3). 

 
O Movimento não tem uma liderança, é a manifestação da pulsação verdadeira 

da região. Compreende? (Entrevistado nº 4). 

 

O Movimento Rio Cubatão Vivo, entendido como movimento social nos termos 

propostos por Melucci (2001), nasceu da união de alguns moradores e de pessoas 

                                                
8 Tratados, entre outros autores, por Santos; Garrote; Grubel (2014), sobre PCHs na Bacia hidrográfica 
do rio Itajaí, e Gandolfi (2010), sobre  PCHs no rio Irani, ambas em SC. 



vinculadas ao Município de Santo Amaro da Imperatriz por diversas atividades e 

vínculos, que oportunamente tiveram acesso à notícia da possível implantação das 

pequenas centrais hidrelétricas na região, por distintas fontes, ainda nas fases iniciais 

do projeto de instalação delas. Ao tomarem conhecimento dos empreendimentos 

hidrelétricos e de seu percurso de licenciamento desde 2002, essas pessoas 

passaram a comunicar-se para trocar as informações obtidas sobre o caso e, a partir 

delas, articular-se e estimular a mobilização de outros setores sociais, para reagir às 

possíveis consequências dessas obras na região. 

Inicialmente, o Movimento contou com a participação de aproximadamente 

dez pessoas e, gradativamente, houve o aumento no número de adeptos, 

pertencentes aos mais diversos segmentos sociais, como o dos agricultores, 

operadoras de rafting e ecoturismo, representantes políticos, representantes 

religiosos, intelectuais, ambientalistas, empresários de estabelecimentos locais, 

comerciantes, professores, lideranças comunitárias, entre outros setores da 

sociedade civil dos municípios a serem atingidos e de localidades adjacentes, como 

Florianópolis. 

Um de seus membros mais informados do Movimento informa  que quando já 

estava reativado o Comitê da Bacia do Rio Cubatão Sul, sob sua presidência, o 

empreendedor Hélio João Machado e a empresa Adiplan Incorporadora Ltda., também 

proponente do projeto das PCHs, convocaram uma reunião com as empresas de 

rafting do município e com o Secretário de Turismo para anunciar o projeto hidrelétrico. 

Esse evento teria marcado, assim, um dos pontos de partida para a criação 

do movimento social em reação à instalação das PCHs, pois nele ficaram evidentes 

os posicionamentos divergentes dos principais atores sociais envolvidos em torno do 

direito de uso da água. Vislumbra-se, então, um verdadeiro “campo de conflito” (REIS, 

1998), constituído pela diversidade e choque de interesses quanto ao uso das águas 

do Rio Cubatão do Sul, e o potencial para o início do Movimento em questão.  

Movimento que, de acordo com o entrevistado nº 59, viria a ser formado pela iniciativa 

“das empresas de rafting, por representantes da Secretaria de Turismo, por outras 

pessoas da sociedade local e pelo próprio Comitê de Bacia”. Comitê que assumiu 

publicamente, para a comunidade local, sua posição contrária ao projeto de 

                                                
9 Para a análise dos discursos obtidos nas entrevistas realizadas nos meses de novembro e dezembro 
de 2010, os entrevistados foram estrategicamente identificados e referenciados através de uma 
sequencia numérica, com o intuito de garantir o anonimato solicitado por alguns dos interlocutores. 



implantação das PCHs no município. Em outras palavras, constituiu-se a partir de 

outras organizações locais e instâncias locais, sob a forma de rede, nos termos 

apontados por Scherer-Warren (2005). 

O setor das empresas de rafting e ecoturismo do município, na condição de 

usuários da água do rio, foi o primeiro segmento da comunidade santo-amarense a 

reagir negativamente ao projeto de instalação das PCHs no Rio Cubatão do Sul. Sua 

reação negativa foi baseada nas prováveis limitações e regulação do tempo e horário 

de utilização do rio para a realização de suas atividades, como o rafting e a canoagem 

– que deveriam ser “harmonizadas” com o funcionamento das usinas. Esse segmento, 

que seria, portanto, direta e imediatamente afetado com a implantação das PCHs na 

região por conta da restrição de suas atividades esportivas e ecoturísticas e, também, 

pelo empobrecimento da beleza cênica dos saltos e do próprio rio que compõem a 

natureza local, iniciou trabalhos de divulgação e mobilização na comunidade local. 

Ao verem suas práticas e atividades ameaçadas, tendo em vista que o Rio 

Cubatão do Sul era o último rio do Estado com condições adequadas e sem 

barramento para a prática do rafting e canoagem, alguns operadores de rafting e do 

ecoturismo do município – um deles inclusive também membro do Comitê de 

Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Rio Cubatão do Sul e da Associação 

Brasileira de Ecoturismo e Turismo de Aventura (Abeta) – realizaram trabalhos de 

divulgação e esclarecimento à população sobre as possíveis consequências das 

obras para os municípios envolvidos. Trabalhos solicitando apoio comunitário diante 

do caso, ou seja, iniciando a mobilização indispensável, de acordo com Melucci 

(2001), para a constituição de um movimento social. 

A partir daquele período, compreendido entre 2006 e 2008, muitos cidadãos 

que ainda desconheciam o projeto hidrelétrico para a região passaram a tomar 

conhecimento e a posicionar-se diante dele. De acordo com os membros do 

Movimento entrevistados, grande parte da preocupação e das ações do grupo girou 

em torno da conscientização da população sobre os possíveis impactos das usinas 

na região e, também, para dar visibilidade ao projeto e suas adversidades. 

A divulgação e as manifestações foram realizadas por meio de informativos, 

faixas, cartazes, internet e comunicação verbal, “de porta em porta”. Quanto às 

limitações financeiras e à importância da divulgação na reação a esses projetos de 

desenvolvimento, um dos entrevistados afirmou: 
 



Essas foram as grandes ações, foi de conscientizar a população, de levar à 

população o conhecimento real... e isso nós fizemos através de vários 

informativos (...) que foram distribuídos de porta em porta (...), já que a 

imprensa estava toda manipulada e paga milionariamente pelos 

empreendedores, com os políticos também manifestando publicamente na 

imprensa páginas a favor. (Entrevistado nº 4). 

 

Nesse sentido, a relação do campo jornalístico com os empresários 

assume um caráter interdependente, à medida que, como afirma Bourdieu (1997), 

esse campo está sujeito diretamente à demanda e à sanção do mercado, podendo 

comparar-se a outros campos políticos. 

Segundo o relato de um dos entrevistados, mesmo com alguns percalços, 

o Movimento foi recebendo apoio de vários segmentos da população, chegando ao 

resultado de “90% de apoio incondicional da população local”. As ações iniciais do 

Movimento voltaram-se, assim, para a divulgação das informações sobre o projeto 

das PCHs e sua relação com o município, de forma a fomentar o empoderamento 

local nas decisões, no decorrer do processo de licenciamento. 

De acordo com um dos entrevistados, a exemplo do que relatam alguns 

autores em relação ao “Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB)”, entre os 

quais Viana Jr. (2009); Vainer (2004), e Reis (1998), o Movimento Rio Cubatão Vivo 

buscou esclarecer e levantar os seguintes questionamentos junto à comunidade: 

 
O que é uma PCH? O que ela vai nos trazer aqui para o município? O que nós vamos 

deixar de ter aqui no rio, no município, com umas PCHs? E fazer um comparativo... O 

que é isso tudo? Porque infelizmente ninguém tinha noção, assim do que é isso, né? 

Eles não informam, é tudo sigiloso, muito permissivo e sigiloso ao mesmo tempo. 

(Entrevistado nº 1). 

 

No que diz respeito a sua organização interna e composição, vários dos 

entrevistados afirmaram que o Movimento não possuía lideranças e foi composto de 

todos aqueles que se sensibilizaram com a ameaça aos recursos naturais, dos quais 

depende uma comunidade para sua sobrevivência, sejam eles ambientais, culturais 

ou estritamente econômicos, como no caso da relação histórica da população de 

Santo Amaro da Imperatriz com suas águas. Como afirma um dos entrevistados, “os 

verdadeiros representantes da sociedade civil estão presentes nesse Movimento”. 



Contudo, fazendo analogia com um aglomerado de células, segundo um dos 

entrevistados, o Movimento contou com a ação oriunda de diversas funções 

articuladas, de acordo com as potencialidades de cada adepto, existindo o que um de 

seus membros refere como sendo “serviço inteligente do Movimento”. Esse “serviço 

inteligente” seria composto de pessoas que se dispuseram a realizar os trabalhos de 

estudos aprofundados dos EAS, a promover algumas das articulações com pessoas 

que pudessem auxiliar nessa função, bem como representar o Movimento diante de 

determinados atores sociais ou órgãos oficiais, responsáveis pelo trâmite burocrático 

de todo o processo de licenciamento do Projeto das PCHs. Esse tipo de organização 

é, sem dúvida, similar ao que foi registrado por Scherer-Warren e Reis (1988, 2008) e 

por Reis (1998, 2009) sobre a divisão de funções e atribuições no interior do 

Movimento de Atingidos por Barragens (MAB), desde sua formação, por meio da 

“Comissão Regional de Atingidos por Barragens (CRAB). 

Sobre como se deu essa atuação e a consequente mobilização popular no 

caso do Movimento Rio Cubatão Vivo, um de seus membros relata: 

“Então, houve uma coisa de coração de muita gente, e quando era para botar 

bandeira, a população que não fazia parte desse “grupo inteligente”, ela era muito 

prestativa em faixas, em panfletagem, em trabalho.” 

 

Estratégias e intervenções assumidas pelo Movimento 
 

A “divisão do trabalho”, apresentada no item anterior, realizada pelo 

Movimento foi, na perspectiva de vários entrevistados, sua maior estratégia de 

alcance de seus objetivos, ressaltando o fato de que ele atuou em torno da dimensão 

legal e técnica dos Estudos e Licenças Ambientais Prévias (LAPs), referentes ao 

projeto das PCHs. Essa constatação pode igualmente ser feita através, entre outros, 

do depoimento transcrito abaixo, quanto à forma de trabalho e ação do Movimento: 

 
Nós nos debruçamos em cima de cada um dos Estudos, e fomos identificando 

todos os pontos frágeis, e trazendo esses pontos frágeis em conformidade com 

a real necessidade do município. (...) Daí a gente foi trabalhando e 

trabalhando, e, olha, foram pelo menos três anos de trabalho ininterrupto 

assim... Sempre, sempre atacando todos os lados. E sempre pelo lado legal. 

Nós sempre procuramos os furos, os problemas que o próprio 



empreendimento apresentava nas licenças ambientais prévias, porque nelas 

só identificamos problemas. (Entrevistada nº 3). 

 

Além dessas estratégias, o Movimento elaborou um abaixo assinado “Contra a 

instalação de seis PCHs na Bacia Hidrográfica do Rio Cubatão do Sul”, e 

encaminhou cartas para o Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Rio 

Cubatão do Sul, para o Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM), para 

a Fundação do Meio Ambiente (Fatma), para a Companhia Catarinense de Águas e 

Saneamento (Casan), e para a Secretaria de Turismo e Cultura de Santo Amaro da 

Imperatriz. Além disso, fez contato e buscou apoio da Associação Brasileira de 

Empresas de Ecoturismo e Aventura (Abeta) e da Santa Catarina Turismo S.A. 

(Santur), vinculada à Secretaria de Estado de Turismo, Cultura e Esporte, para a 

elaboração de um manifesto, intitulado “Carta aberta à população: ajude à preservar 

as águas do Cubatão Sul”10, bem como organizou o dossiê “Turismo x PCHs na 

Bacia Hidrográfica do Rio Cubatão do Sul” (Movimento Rio Cubatão Vivo, 2008). 

Por outro lado, ao contrário de outros movimentos sociais da década de 1980, 

- estudados entre outros autores por Viana Jr. (2009) e Doimo (1995) - desde o 

princípio o Movimento rejeitou qualquer vínculo com a política partidária, ou que 

pudesse surgir como forma de apoio na busca de articulações e alianças, embora, 

como relata o entrevistado nº 4, contou com o apoio de muitos políticos. Surgiram 

até várias “bandeiras políticas”, segundo este entrevistado, como propostas de luta 

e auxílio, as quais foram rejeitadas pela ideologia apartidária do Movimento. 

Nesse sentido, ao indagar sobre as formas de apoio e ajudas que o Movimento 

recebeu, a maioria dos interlocutores evidenciou como fundamentais a articulação e 

a participação intensiva de algumas pessoas das mais diversas áreas do 

conhecimento no país, no que se refere ao estudo cuidadoso e apurado dos EAS, 

com a finalidade de detectar suas deficiências e fragilidades, de fornecer orientação, 

fundamentação e instrumentos necessários à contra-argumentação do discurso 

contido nesses estudos, como também para divulgar a proposta desse projeto no 

Rio Cubatão do Sul nos mais diferentes ambientes, e para a maior quantidade 

possível de pessoas. Um dos entrevistados afirma o que segue: 

 

                                                
10Essa carta repassava à população as prováveis consequências negativas dos empreendimentos na 
região, apresentando a importância e as contribuições das atividades ecoturísticas para o município. 



A gente teve participação de escritórios de Direito Ambiental 

Internacional, de profissionais internacionais na área ambiental, do 

Instituto Chico Mendes, do Ibama, dos assessores ambientais do 

Conama... Nós batemos em cada porta dessa, no e-mail, no telefone, 

ninguém mediu esforços, aquela equipe de ponta, quando de repente 

ele cuidava de uma liderança de comunidade de manifestação da 

população, nós estávamos a todo o tempo buscando informação junto 

a professores, a conhecidos, aos cientistas de cada meio desse, para 

nos orientar. Foi em cada porta dessa que a gente bateu, colocando a 

nossa história, que nós conseguimos nos divulgar em nível de Brasil. 

(Entrevistado nº 4). 

 

Possíveis efeitos socioambientais das PCHs e as reivindicações da população 
local 

Santo Amaro da Imperatriz nasceu turista, desde 1845, quando a 

Imperatriz veio fazer a visita, que foi em outubro de 1845 (...). Então, 

se tem uma das melhores águas termais do mundo, por que vir fazer 

PCHs? Santo Amaro e Águas Mornas não merecem isso. 

(Entrevistado nº 2). 

 
O ouro daqui é a água e a floresta (...). Tu tá estressado lá, tu vem 

para cá, para a floresta! Essa que é a riqueza daqui, compreendes? 

(...) É isso que eu coloco, a grande bandeira do Movimento é essa: 

que seja respeitada a Lei Federal em torno dessa Bacia e que ela 

tenha múltiplo uso, que tenha o uso racional dessa água, que tenha 

todo o tratamento. (Entrevistado nº 5). 

 

Uma série de possíveis consequências negativas decorrentes da instalação 

das PCHs na bacia hidrográfica em questão foi apontada por todos os entrevistados. 

Foi unanimidade a referência aos danos ambientais que poderiam ocorrer com a 

instalação dos empreendimentos, como a perda da qualidade da água do último rio 

sem barramento do Estado de Santa Catarina. De um modo ou de outro, todos os 

informantes apresentaram uma avaliação integrada dos impactos ambientais que as 

PCHs causariam na região onde seriam instaladas, ressaltando a interdependência 

entre todos os recursos e os habitantes que compõem a área de abrangência do 

projeto. 



Conjuntamente, argumentaram vários dos entrevistados, as espécies de peixes 

e de outros animais que habitam o rio, como as lontras, correriam o risco de 

desaparecer com as mudanças previstas, assim como as espécies de árvores 

nativas e a mata ciliar, que fazem parte da área de preservação permanente e da 

área do Parque da Serra do Tabuleiro. Ressaltando o fato de que Santo Amaro da 

Imperatriz caracteriza-se por sua atividade agrícola e turística desde sua origem, os 

entrevistados alegam, ainda, que tais empreendimentos e as previstas 

transformações do meio ambiente local iriam impactar diretamente essas atividades 

e indiretamente toda a sociedade do município e da região. 

A diminuição na qualidade da água também teria influência sobre a qualidade 

dos alimentos agrícolas produzidos, de acordo com um dos interlocutores, como 

também as plantações correriam o risco de ser inundadas com as iminentes 

enchentes na região. Outra preocupação dos agricultores consiste na desvalorização 

de suas pequenas propriedades e terrenos com a implantação das hidrelétricas, 

além do aumento populacional sem amparo público, por conta do falso anúncio da 

geração de empregos pelos empreendedores. 

Ao serem lembrados os possíveis efeitos ambientais negativos sobre a 

população ribeirinha, constituída em sua maioria por agricultores, é digna de especial 

preocupação a advertência do informante da representação política municipal, de que 

as áreas agrícolas foram negligenciadas nos EAS realizados, os quais apenas relatam 

a presença de pastagens. 

Contradizendo esta informação, o mesmo interlocutor ressaltou que tal 

população, de fato produtores agrícolas, já vem sofrendo as consequências de 

empreendimentos locais de extração de areia nas margens do Rio Cubatão do Sul, o 

que tem contribuído para o aprofundamento gradativo da calha do rio, e para a 

diminuição anual de sua vazão. Essa alteração estaria fazendo com que os 

agricultores tenham de realizar irrigações semanais em suas plantações – em tempos 

passados eram quinzenais –, gerando sua  maior dependência  em relação às águas 

do rio para a manutenção das atividades agrícolas, que já estavam apresentando uma 

queda de 20% em sua produção anual. 

A despeito dos referidos efeitos negativos sobre a produção agrícola regional, 

é necessário destacar, sobretudo, a importância que vêm assumindo regionalmente 

as atividades de agricultura alternativa na região (Schmidt; Schmidt; Turnes, 2003), 

promotoras de desenvolvimento rural sustentável, que ocorrem em partes da APA da 



Serra do Tabuleiro, e inclusive no próprio município de Santo Amaro da Imperatriz que 

a integra, as quais, sem dúvida, poderiam sofrer solução de continuidade com a 

instalação das PCHs em discussão. 

Quanto às atividades turísticas, atualmente o Município de Santo Amaro da 

Imperatriz possui três empresas de rafting e ecoturismo que utilizam integralmente o 

trajeto do rio para exercerem sua atividade. Segundo uma das operadoras de rafting, 

são cerca de 100 famílias que dependem diretamente da remuneração dessas 

atividades para sobrevivência, e tantas outras que indiretamente estão atreladas a 

essas práticas pelos serviços de hotéis, bares, lanchonetes e restaurantes. A 

implantação das referidas PCHs viriam, assim, a extinguir uma prática que vem 

crescendo 25% ao ano, e que tem gerado rendimentos para o município e para o 

estado. 

Além da preocupação com as referidas atividades esportivas, a vocação 

turística da região devido a suas características naturais é ressaltada igualmente em 

relação às propriedades curativas, terapêuticas e na atualidade, de acordo com Bordin 

(2015), voltadas especialmente para atividades de lazer de suas águas, que poderiam 

ser anuladas pelos efeitos socioambientais previstos com a instalação de hidrelétricas 

na Bacia do Rio Cubatão do Sul. Em outros termos, a possível alteração das 

condições ideais das fendas termominerais pelas obras hidrelétricas projetadas, 

juntamente com os impactos já relatados, afetaria as dimensões ambiental, social, 

econômica, e cultural de toda a população por esses empreendimentos. 

Outro efeito negativo que tais empreendimentos trariam seria, de acordo com 

um dos entrevistados, a redução da acessibilidade da população local e do público 

visitante às cachoeiras, na medida em que elas estão localizadas em torno do Parque 

da Serra do Tabuleiro, cuja área livre para o acesso público no município seria de 63%. 

Os empreendimentos reduziriam cerca de 40% dessa área, restando, portanto, 

aproximadamente 20% de área de acesso às cachoeiras, conforme informações do 

diretor de Turismo e Cultura do Município de Santo Amaro. 

A comunidade Canto dos Schulwz, localizada em Santo Amaro da Imperatriz, 

também foi lembrada por dois entrevistados como uma provável atingida por 

problemas em função das PCHs, considerando que receberia uma das seis PCHs 

previstas pelo projeto. Seria, assim, uma comunidade diretamente afetada pelo 

empreendimento, pois possui uma cultura tradicional alemã que sobrevive há mais de 

um século com uma ligação particular com o rio. 



De fato, a partir das entrevistas, evidenciou-se que a relação da população 

local dos municípios  que seriam atingidos pelas  PCHs com o Rio Cubatão do Sul faz 

parte da cultura de ambos; no caso de Santo Amaro da Imperatriz, desde seu 

“nascimento”, devido à existência e às propriedades de suas águas, que perpetuam 

hábitos de usufruto dos recursos hídricos locais. 

Quando indagados sobre os possíveis atingidos no município, a maioria dos 

interlocutores, estabelecendo mais uma vez uma nítida interconexão e projeção dos 

efeitos ambientais sobre os sociais, alegou que toda a sociedade seria prejudicada no 

tocante a suas atividades econômicas tradicionais, como o turismo e a agricultura, a 

suas especificidades ambientais, como a potencialidade e a importância hídrica do 

município para a região e para o Estado, e às práticas culturais consolidadas há muito 

tempo, ligadas às águas dos Rios Cubatão do Sul e Forquilhas, fazendo parte da 

história de Santo Amaro da Imperatriz. 

Além dos impactos ambientais apontados pelos entrevistados, na campanha 

realizada pelo Movimento, alguns outros aspectos decorrentes dos empreendimentos 

em pauta, que poderiam causar transtornos ambientais e efeitos sociais, são 

enfatizados em seu site. Entre eles, destaca-se a necessidade de abertura de túneis 

em montanhas; o desvio de cursos de água para canais artificiais ou tubulações 

subterrâneas; a redução de dez metros cúbicos de vazão do Salto do Rio Cubatão 

(impedindo a migração de peixes); além de periódicas  inundações e secagens do rio, 

alterações ambientais significativas, enfim, que afetariam de um modo ou de outro a 

natureza e a vida das populações de toda a região onde seriam implantadas as PCHs, 

contrastando com a pouca energia a ser por elas produzida. 

As críticas referentes à construção e ao funcionamento das usinas incidiram, 

ainda, sobre aspectos mais gerais da economia local, levando-se em conta que 

apenas um quarto dos impostos pagos ao Governo Federal seriam revertidos ao 

município, e a comercialização da energia tenderia a ser realizada em outras 

localidades e contextos, sem que a população de Santo Amaro da Imperatriz se 

beneficiasse desse recurso energético. Soma-se, também, o fato de que grande parte 

dos funcionários contratados seria dispensada após a construção das barragens, 

contrapondo-se ao argumento de que esses empreendimentos hidrelétricos 

contribuiriam para a geração de renda e empregos no município (Movimento Rio 

Cubatão Vivo, 2011). 



Um último aspecto, mais abrangente, que foi destacado pelos interlocutores, 

diz respeito à apropriação dos recursos hídricos em relação às PCHs em questão, 

relacionando-a à privatização da água de um modo geral. Asssim é que uma das 

interlocutoras considera que as hidrelétricas consistem em mais um estágio para o 

domínio privado dos recursos hídricos11, lembrando  que já no panorama mundial, os 

acessos públicos a esses recursos  tende a agravar-se. Nesse sentido, afirma que 

quando a escassez de água acentuar-se no planeta, aqueles que já possuem o direito 

de posse sobre seu uso se beneficiarão de diversas formas com a privatização da 

água potável e das áreas do entorno, fato que envolve, essencialmente,  relações 

internacionais entre os países investidores em obras de infra-estrutura similares as 

das hidrelétricas em discussão. A seu ver: 
 

Depois que todos os leitos de água potável estiverem sob o domínio das hidrelétricas, 

(...) depois que todo esse potencial gigantesco incomensurável de recursos aquáticos 

estiverem na mão do sistema privado, é muito fácil trabalhar o poder público a seu 

favor. É mais do que meio caminho andado, o pé já está lá dentro... e a título de 

prevenção contra riscos em função dos reservatórios das usinas hidrelétricas, eles já 

cercam toda a área. Quem vai garantir que daqui a um tempo em todas essas áreas 

onde tem hidrelétricas com capital privado não será permitido que haja eliminação de 

animais, que haja retirada de água para o sistema de irrigação, quem garante? 

(Entrevistada nº 3). 

 
Deste modo, é possível afirmar que as referidas PCHs têm um potencial de 

impactos ambientais e socioculturais comparáveis aos das grandes UHEs, na medida 

em que os lagos seqüenciais em um mesmo rio que podem atingir áreas produtivas e 

espaços comunitários das populações locais. 

 
Considerações sobre os posicionamentos e conquistas do Movimento Rio 
Cubatão Vivo 

Nós estávamos sendo imbuídos de uma vontade férrea de defender o que é 

certo. Ninguém tinha interesse em ganhar dinheiro, nós só lutamos por aquilo 

que entendíamos que de médio a longo prazo será, já está sendo, em muitos 

pontos do planeta, a maior riqueza que uma nação possa possuir: sua água. 

(Entrevistada nº 3). 

                                                
11Sobre a discussão do controle privado do uso  de águas termais em Santo Amaro da Imperatriz, veja-
se, entre outras referências, Bordin (2015). 



  

Não é só contra a hidrelétrica, não é a favor do rafting ou do esporte. É colocar 

como um grande patrimônio a natureza e a floresta que nós temos aqui, e que 

temos que restaurar tudo que foi degradado até então, e que esse é o grande 

mercado, esse é o grande desenvolvimento, essa é a grande riqueza e 

progresso para essa região. (Entrevistado nº 4). 
 

Tendo em vista as reivindicações do Movimento12, já relacionadas 

anteriormente, é possível afirmar que todo o caminho por ele percorrido foi permeado 

pelo desejo e necessidade de proteger os recursos naturais da região, como 

explicitado nos depoimentos acima, bem como assegurar que as condições de vida 

da população sejam mantidas e até melhoradas quanto à inter-relação que ela possui 

com o ambiente naquela localidade. 

Assim sendo, era de esperar-se a manifestação dos entrevistados quanto a 

suas insatisfações com a administração pública do Município, com a “flexibilização” 

legislativa e constitucional, com a negligência política ante os conflitos de interesses 

entre os atores sociais, com a lógica perversa do capital que sobrepõe o lucro ao 

poder de decisão dos cidadãos, com as diferentes concepções de “desenvolvimento 

local” e sustentabilidade veiculadas  nas relações de pode,. 

Como meta de sua mobilização, o Movimento Rio Cubatão Vivo evidencia a 

conscientização da população quanto a todos esses aspectos, esclarecendo as 

consequências e possíveis impactos das usinas hidrelétricas para a região, como 

                                                
12 Sintetizando as informações repassadas pelos entrevistados como reivindicações, o Movimento Rio 

Cubatão Vivo, ainda em articulação, exige: o respeito e o cumprimento à legislação dos Códigos 

Ambientais Federal e Estadual vigentes no que se refere à preservação e uso racional dos recursos 

hídricos e florestais da Bacia Hidrográfica do Rio Cubatão do Sul, atendendo à importância, às 

particularidades e às potencialidades dessa Bacia para a região e para o Estado; o resguardo ao direito 

do uso público do rio em face de seus usos múltiplos, como o turismo, a prática de esportes aquáticos 

de aventura, o lazer comunitário, entre outros; que o Rio Cubatão do Sul mantenha-se vivo no tocante 

a sua dinâmica, qualidade e quantidade, tendo em vista sua importância para o abastecimento de água 

da Grande Florianópolis, o reconhecimento internacional da qualidade de suas águas e das fontes 

termominerais, que caracterizam o município; que sejam avaliados todos os custos envolvidos na 

implantação dos seis empreendimentos hidrelétricos na região, como o custo ambiental, o sociocultural 

e o econômico; e que as noções de desenvolvimento e sustentabilidade sejam devidamente 

dimensionadas, de acordo com cada localidade atingida e sua cultura. 
 



também a noção de autonomia e empoderamento popular diante dos processos 

decisórios. Em consonância com essa meta, a luta do Movimento concentrou-se na 

dimensão técnica e legislativa de todo o processo de licenciamento, preparando-se 

de forma apurada para rebater as informações equivocadas, deficientes e as laccunas 

contidas nos EAS e nas LAPs dos empreendimentos,  exigindo também o 

cumprimento dos Códigos Ambientais Federal e Estadual vigentes no que se refere à 

conservação dos recursos hídricos e florestais. 

Ressalta-se que o Movimento afirmou não ser contra as PCHs em si, mas 

contra a instalação de seis delas numa das bacias hidrográficas mais ricas do país, e 

num rio de suma importância para toda a região de sua abrangência, conforme a 

declaração a seguir, de um dos entrevistados. 

 
Eu quero deixar bem claro aqui, nós não somos, o nosso grupo não é contra 

PCHs, nós somos contra elas aqui em Santo Amaro. Aqui não cabe! O projeto 

prevê uma geração de 11 Mega, é irrisório! É uma coisa ridícula, comparada 

com o problema que ocasionará, ou melhor, ocasionaria. Então, é vendo no 

fiel da balança, entre o custo e o benefício. Então nós lutamos contra o custo! 

O custo ambiental, o custo social, o custo econômico (...) e o custo emocional, 

porque as pessoas ligadas à natureza, numa agressão ímpar como seria, elas 

sofrem, como toda a natureza sofre. (Entrevistada nº 3). 

 

Em consonância à essa declaração, Ortiz (apud Bermann, 2007), alega que: 

 
(...) é evidente que uma PCH pode causar menor impacto do que uma grande 

central hidrelétrica, contudo, dentro das especificidades socioambientais de 

uma região, pode infligir impactos muito graves e irreversíveis para um bioma 

determinado e para as populações que nele e dele vivem. (Ortiz, 2005, apud 

Bermann, 2007, p. 151). 
 

A despeito de sua pauta de reivindicações, registraram-se reações contrárias 

a sua luta, perdas e desafios ao longo do caminho, relacionados às injustiças sofridas 

por conta das diferenças de poder e influência no processo decisório existente entre 

o Movimento, poderes públicos e empreendedores, a exemplo da situação do pedido 

de retirada das faixas de protesto e de esclarecimento à população pela Adiplan 

Incorporadora Ltda. A falta de atenção e planejamento em relação à Bacia Hidrográfica 

do Rio Cubatão do Sul pelos órgãos e administração responsáveis também é 



apontada como um desafio a ser enfrentado, especialmente após a aprovação do 

“Novo Código Ambiental Estadual”, que estabelece e prioriza a rapidez nos processos 

ambientais de licenciamento. 

Contudo, apesar dos constrangimentos sofridos, e por ventura os que tiverem 

mais adiante que enfrentar13, segundo os membros entrevistados, a maior vitória do 

Movimento foi a ação civil pública (ACP nº 057.09.002739-2) do Ministério Público do 

Estado de Santa Catarina contra a Adiplan Incorporadora Ltda. e contra a Fundação 

Estadual do Meio Ambiente (Fatma), deferindo a liminar que ordena a suspensão das 

cinco licenças ambientais prévias concedidas entre as seis PCHs pretendidas para a 

Bacia do Rio Cubatão do Sul, o que paralisou a implantação do projeto em questão. 

        A comprovação da existência de deficiências e generalizações nos EAS foi 

atestada por parecer do Ministério Público Estadual, como base para a suspensão 

das licenças ambientais prévias, sendo exigida, como já mencionado, uma análise 

integrada de todos os empreendimentos em conjunto na Bacia do Rio Cubatão 

mediante o “Princípio de Precaução”. 

Assim sendo, conforme um dos entrevistados, a maior conquista do 

Movimento foi dar visibilidade ao Rio Cubatão do Sul no que se refere a suas atuais 

condições, e à necessidade de um melhor planejamento de seus múltiplos usos, 

estimulando diálogos entre a população local e a esfera pública. Segundo esse 

entrevistado, 
 

Esse é o rio mais importante que tem aqui na Grande Florianópolis.(...) É um 

rio de abastecimento, é um rio de lazer, de esporte, e está aí meio, a princípio, 

sem muito debate sobre o uso. Como é que vai ser o futuro disso? Melhor 

futuro é a preservação, né? Preservar ali... Como a lei diz, áreas de 

preservação permanente – APPs; quer dizer, hoje, é importante debater tudo 

                                                
13 É indispensável destacar, contudo,  que de acordo com a matéria publicada pelo Jornal Diário 
Catarinense em 04/04/2014, reproduzida no site da Fundação do Meio Ambiente (FATMA), mais de 300 
processos de geradoras de energia, entre elas as PCHs, que estavam paralisados, voltariam a ser 
licenciados pela FATMA nos próximos anos. Segundo a notícia publicada: “Após três anos sem licenciar 
Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCH), a FATMA assinou um Termo de Cooperação Técnica com o 
Ministério Público Estadual que permite ao órgão voltar a licenciar as usinas no estado. (...). A partir de 
agora, a Fundação deve voltar a licenciar as Pequenas Hidrelétricas, consideradas fornecedoras de 
energia limpa”  (Disponível em: http://www.fatma.sc.gov.br/noticia/fatma-volta-a-licenciar-pequenas-
centrais-hidreletricas).    
 
 
 



isso para tomar decisões. Discutir o que vai ter aqui nesse rio, o que vai ser 

permitido ter nesse rio. Isso é importante ter às claras. (Entrevistado nº 1). 

 

Ao mesmo tempo, convém destacar que apesar da existência de 

discrepâncias em relação à identificação dos efeitos sociais e ambientais por parte 

dos diferentes atores sociais do campo de conflito inerente ao projeto de instalação 

das PCHs em pauta, essa identificação acabou por redefinir e ampliar a noção de 

atingidos por parte dos atores sociais do Movimento Rio Cubatão Vivo, na medida em 

que os interesses envolvidos passaram a estabelecer-se de forma simbiótica e de 

difícil particularização, estendendo-se, direta ou indiretamente, por praticamente toda 

a Bacia desse Rio  e de suas proximidades. 

Fica assim evidente, através das posturas e das reivindicações do Movimento  

Rio Cubatão Vivo, que as questões sociais e as questões ambientais relacionadas aos 

usos e à gestão das águas se inter-relacionam e se configuram de forma 

interdependente, sem a subsunção, entretanto, de umas pelas outras. Ao contrário, 

portanto, da perspectiva de “ambientalização” da dimensão social nos estudos de 

impacto ambiental exigidos para o licenciamento de obras de desenvolvimento no 

país, tal qual apontado por Viveiros de Castro e Andrade (1988). Ou seja,  uma 

perspectiva que trata as populações atingidas como parte do meio-ambiente,  e de 

certo modo nele diluídas, - sob o rótulo de “meio socioeconômico” -, sendo deslocado 

o lugar de “sujeitos” que sem dúvida lhes cabe,  para os “projetos de 

desenvolvimento”, que agem por interesses dominantes, previamente definidos 

(Viveiros De Castro e Andrade, 1988, p. 10). 
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