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RESUMO

Desde os primórdios das sociedades humanas, conflitos diversos fazem parte de

nossas  realidades.  Os  recursos  naturais  são  e  sempre  foram  protagonistas  na

maioria  dos  conflitos,  ao  lado  de  ideologias  religiosas  e/ou  territorialistas.  Os

recursos  hídricos  vêm sendo  foco  de  conflitos  locais,  regionais  e  internacionais.

Tendo como cenário a microbacia do Rio Perequê, localizada no litoral do estado de

Santa Catarina, este trabalho objetivou realizar um estudo de caso, descrevendo e

modelando os principais conflitos por recursos hídricos nessa região.  A partir  de

modelagem em Sistema de Apoio à Tomada de Decisão e abordagem multicritério,

foram  ordenados  diferentes  cenários  de  gestão  da  demanda  e  da  oferta  dos

recursos  hídricos,  gerando  informações  para  apoio  à  tomada  de  decisão  dos

gestores responsáveis. Em outras palavras, com a proposição de medidas de gestão

da demanda, foram sugeridos e modelados quatro cenários hipotéticos (sendo um

deles o próprio status quo), a partir dos quais foi realizada análise multicritério para

ordenação das medidas de gestão à luz de diversos critérios de desempenho. Após

a  modelagem,  foi  possível  perceber  que  a  complexidade  e  grande  número  de

estados  possíveis  demandam  uma  atuação  direta  dos  atores  na  definição  das

estratégias,  de  modo  que  todos  optem  por  medidas  de  gestão  específicas  por

intermédio  de  métodos  de  resolução  consagrados,  como  a  discussão  e  a

negociação. Ainda, os resultados indicam que é necessário empreender ações como

a  redução  de  perdas  de  água  nos  sistemas  de  distribuição  e  a  recuperação

ambiental do Rio Perequê, de forma a reduzir as pressões de demanda sobre o

manancial,  além de melhorar aspectos quantitativos e qualitativos na bacia.  Tais

ações são indispensáveis para que se possa chegar a uma resolução dos conflitos

por recursos hídricos na região.

Palavras-chave:  Conflitos  no  uso de recursos hídricos.  Modelagem de conflitos.

Recuperação ambiental. Recomposição de mata ciliar.



ABSTRACT

Since the beginning of human societies, conflicts are part of our realities. Natural

resources are and always were protagonists in most conflicts, alongside religious and

or territorial ideologies. Water resources have been the focus of local, regional and

international conflicts. Based on the Perequê River basin, located on the coast of the

state of Santa Catarina, this research aimed to create a case study, describing and

modeling  the  main  conflicts  over  water  resources  in  that  region.  Modeling  in  a

Decision  Support  System  (DSS)  and  using  a  multicriteria  approach,  different

scenarios  of  water  resources  demand  and  supply  management  were  ordered,

generating  information  to  support  the  decision-making  of  responsible  public

managers. In other words, with the proposition of demand (or supply) management

measures,  four  hypothetical  scenarios  (one  of  them being  the  status  quo)  were

suggested and modeled, from which a multicriteria analysis was performed to sort

the  management  measures  in  the  light  of  several  performance  criteria.  After

modeling,  it  was  possible  to  perceive  that  the  complexity  and  large  number  of

possible states require a direct action of the decision makers in the definition of the

strategies, so that all choose for specific management measures through established

methods of resolution, such as the discussion and negotiation. Furthermore, results

indicate  that  actions  such  as  water  losses  reduction  in  supply  systems  and  the

environmental recovery of the Perequê River must be undertaken in order to reduce

the demand pressures on the river, as well as to improve quantitative and qualitative

aspects in the basin. Such actions are indispensable for water conflicts mitigation in

the region.

Keywords:  Water  resources conflicts.  Conflict  modeling.  Environmental  recovery.

Riparian forest restoration.
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1. INTRODUÇÃO

Neste item, apresentam-se a problematização do trabalho, as justificativas, os

objetivos  e  a  metodologia  empregada.  Ressalta-se,  portanto,  que  se  trata  de

abordagem  mais  ampla,  havendo  similar  organização  para  o  subitem

correspondente ao “Projeto de Intervenção”.

1.1. PROBLEMA

O problema aqui  abordado se  afigura nos conflitos  existentes no uso dos

recursos  hídricos  da  microbacia  do  Rio  Perequê,  cuja  área  se  estende  pelos

municípios de Porto Belo e Itapema, localizados no litoral  de Santa Catarina. As

águas superficiais da microbacia do Rio Perequê são utilizadas no abastecimento

dos  municípios  de  Porto  Belo,  Itapema  e  Bombinhas,  integrantes  da  região

denominada Costa Esmeralda. Como municípios litorâneos, eles apresentam uma

população flutuante  expressiva,  sendo que o  consumo de  água  bruta  na  região

quase triplica durante a alta temporada (na temporada 2013-2014, a vazão média

captada passou de 254 l/s na baixa temporada para 700 l/s em janeiro — dado de

estudo encomendado pelo Comitê da Bacia do Rio Tijucas). 

Além de ser o principal manancial de abastecimento das cidades de Porto

Belo e Bombinhas (também suprindo o município de Itapema, em menor proporção

em relação à demanda total), as águas do Perequê são empregadas na rizicultura,

cujas quadras ocupam extensa área da bacia e representam uma demanda média

estimada em 400 l/s, distribuída ao longo de 400 ha da bacia (COMITÊ DA BACIA

DO RIO TIJUCAS, 2014). Este cenário gera um intenso conflito nos períodos de alto

consumo (especialmente durante o verão), tendo resultado em escassez de água

para  captação  no  verão  de  2014  e  em  diversos  outros  períodos  subsequentes

(ARIS, 2017).

É  importante  diferenciar  a  natureza  dos  possíveis  conflitos  existentes,  no

tocante ao tipo de escassez dos recursos hídricos, pois eles podem ser divididos em

conflitos de primeira ordem e conflitos de segunda ordem. Os primeiros se referem à

escassez qualitativa e/ou quantitativa dos recursos hídricos, enquanto os segundos
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compreendem a escassez de recursos sociais  decorrentes de medidas adotadas

para solucionar os conflitos de primeira ordem. Em outras palavras, os conflitos de

segunda ordem são causados não pela escassez do recurso em si, mas sim pelo

mau  gerenciamento  adotado  para  superar  a  escassez  de  primeira  ordem

(OHLSSON, 1999). Assim, este trabalho visa identificar os conflitos de primeira e

segunda ordem existentes, abordando metodologia de identificação e resolução de

conflitos específica (baseada na análise de decisão), empregando um software de

apoio à tomada de decisão (SAD) denominado GMCR+.

Por  fim,  apresenta-se  Proposta  de  Intervenção  para  contribuir  com  a

resolução dos conflitos existentes, a qual foi baseada na recuperação ambiental da

microbacia do Rio Perequê (na divisa entre os municípios de Porto Belo e Itapema,

no estado de Santa Catarina). Esta medida foi identificada como de maior impacto

para resolução dos conflitos dentre um conjunto de quatro cenários modelados, os

quais continham alternativas de medidas de gestão da demanda e/ou oferta. Tais

cenários foram classificados de acordo com análise multicritério, cujos critérios estão

apresentados no Item 1.4 (Metodologia).

1.2. JUSTIFICATIVA

Analisando  os  Objetivos  de  Desenvolvimento  Sustentável  resultantes  da

Conferência  das  Nações  Unidas  sobre  Desenvolvimento  Sustentável  –  Rio+20,

ressalta-se  como  justificativa  ambiental  deste  trabalho  o  Objetivo  número  6:

“assegurar a disponibilidade e gestão sustentável  da água e o saneamento para

todos”  (ONU,  2015).  Portanto,  a  identificação  dos  conflitos  no  uso  dos  recursos

hídricos  tem  considerável  impacto  de  natureza  ambiental  (como  viés  da

sustentabilidade),  especialmente  no  que  concerne  à  análise  da  aplicação  de

instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos (PNRH) (BRASIL, 1997) na

gestão das águas. Um dos objetivos da PNRH é garantir a disponibilidade de água

para  as  gerações  atuais  e  futuras,  em  padrões  de  qualidade  adequados  aos

respectivos usos, ou seja, a aplicação de tais instrumentos implica a conservação

dos recursos hídricos.

Quanto ao aspecto social e sanitário, destaca-se a importância de conciliar os

usos  dos  recursos  hídricos  de  forma  a  garantir  o  bem-estar  da  população  e
8



promover condições adequadas de saúde pública, considerando a bacia hidrográfica

como unidade de referência para o planejamento das ações. Em casos de usos

conflitantes, como os que ocorrem na bacia do Perequê, é essencial garantir o uso

prioritário dos recursos hídricos (consumo humano) por meio de ações de mediação

e mitigação dos conflitos. Não obstante, outros usos “menos prioritários” podem ser

a causa da degradação e consequente escassez dos recursos, bem como da própria

saúde da população, como é o caso da agricultura irrigada. Aqui, ressalta-se que o

próprio consumo humano também pode prejudicar a qualidade das águas, seja no

lançamento dos efluentes do tratamento da água em si (lodo e água de lavagem das

unidades), seja no lançamento das águas servidas sem devido tratamento (esgoto

doméstico in natura).

Para agravar a situação, o Brasil está entre os países que mais recorrem à

aplicação  de  agroquímicos.  De  fato,  desde  2008  é  o  que  mais  emprega  esses

produtos  no  mundo  e  o  que  mais  sofre  das consequências,  resultado da  maior

permissividade da legislação quanto ao uso indiscriminado dessas substâncias. Uma

discrepância notável pode ser notada nos padrões toleráveis de resíduos na água e

alimentos (PELAEZ et al.,  2015). Enquanto a União Europeia limita a quantidade

máxima que pode ser encontrada do herbicida glifosato na água potável  em 0,1

miligramas por litro (Conselho da União Europeia, 1998), o Brasil permite até 5 mil

vezes mais (BRASIL, 2017). 

No  caso  da  rizicultura,  predominante  na  bacia  do  Perequê,  o  tipo  de

agrotóxico  empregado  mais  comumente  é  o  herbicida  2,4-D  (ácido

diclorofenoxiacético).  Na  União  Europeia,  o  limite  máximo  de  resíduos  dessa

substância nos alimentos é de 0,10 mg.kg-1, enquanto no Brasil o limite é de 0,20

mg.kg-1. Na água potável, o limite máximo de resíduo do 2,4-D é de 0,1 µg.L-1 na EU,

enquanto no Brasil ele é de 30 µg.L-1, ou seja, 300 vezes maior (Conselho da União

Europeia, 1998; BRASIL, 2017).

Outra estatística apresentada por Bombardi (2017) é a de que oito brasileiros

são  contaminados  por  dia,  se  levarmos  em conta  os  números  oficiais,  que  são

subnotificados.  Em pesquisa  conduzida  pela  Fiocruz,  estimou-se  que  para  cada

caso registrado,  50 não o foram (BOCHNER, 2007).  Significa que,  entre 2007 e

2014, mais de um milhão de brasileiros foram intoxicados por agrotóxico – um quinto

das vítimas é criança ou adolescente. Para piorar, em 2015, o governo deixou de
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publicar  os  casos  de  intoxicação  por  agrotóxicos.  A  partir  daí,  ficou  mais  difícil

estudar os casos de vítimas intoxicadas dentro ou fora do trabalho, como nos casos

de pessoas que moram em áreas pulverizadas (BOMBARDI, 2017).

Com enfoque ecossistêmico em saúde, Gasparini e Vieira (2010) conduziram

um estudo de percepção de riscos da produção de arroz irrigado em duas bacias

hidrográficas  localizadas  na  zona  costeira  centro-sul  de  Santa  Catarina.  Os

municípios  abordados  foram  Palhoça,  Paulo  Lopes  e  Imbituba.  Todos  têm  a

rizicultura irrigada como atividade de destaque do setor agrícola. Estudos realizados

ao  longo  de  anos  corroboram  a  afirmação  de  que  os  fatores  associados  à

intensificação  desta  cultura  têm  afetado  negativamente  o  ecossistema  (LOPES,

1998; DESCHAMPS et al., 2003; CANTON, 2005; NOLDIN et al., 2005).

No caso de Imbituba, por exemplo, a água que abastece a cidade é captada

do Rio D’Una, em área marcada por evidências de contaminação decorrente das

práticas  convencionais  de  rizicultura.  O  município  de  Garopaba  também  é

parcialmente abastecido pelas águas do Rio D’Una. Os dois pontos de captação

estão à jusante de áreas de cultivo de arroz irrigado. As Estações de Tratamento de

Água (ETA) convencionais (ironicamente consideradas como de “ciclo  completo”)

não são capazes de eliminar os possíveis  resíduos de agrotóxicos presentes na

água captada e, para agravar a situação, a legislação brasileira que versa sobre a

potabilidade  da  água  (Portaria  2.914/2011  do  Ministério  da  Saúde,  atualmente

incorporada como anexo XX à Portaria de Consolidação nº 5/2017) não estabelece

parâmetros para a grande maioria dos ingredientes ativos dos agrotóxicos utilizados

na lavoura de arroz. Assim, os laudos oficiais de qualidade água fornecidos pelas

prestadoras  de  serviços  são  claramente  limitados  e  questionáveis  (GASPARINI;

VIEIRA, 2010).

Os incisos I e II do Art. 1º da Lei nº 9.433/1997 são mais do que suficientes

para exprimir uma justificativa econômico-financeira para este trabalho: “a água é

um  bem  de  domínio  público,  um  recurso  natural  limitado,  dotado  de  valor

econômico”  (BRASIL,  1997).  Ora,  a  água,  tão  distinta  de  região  para  região,

contendo solutos dos mais diversos a depender de sua situação no ciclo hidrológico

e  interação  com  o  meio,  é  um  recurso  natural  estratégico.  Com  origem  nela,

podemos citar  inacabáveis  conflitos  geopolíticos  a  nível  internacional,  regional  e

local.
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Um exemplo emblemático é o Conflito da Caxemira, disputa territorial entre a

Índia e o Paquistão, que tem como principal origem a disputa pelos recursos hídricos

da  região  da  Caxemira,  onde  se  encontram  diversas  nascentes  e  respectivos

afluentes do Rio Indo. Neste caso, pode ser citado um instrumento adotado para

solucionar conflitos de segunda ordem, mais especificamente o Tratado de Águas do

Indo, de 1960. Ele serviu para resolver questões relacionadas à partilha da água,

tendo  em  vista  os  problemas  gerados  por  medidas  adotadas  para  solucionar

escassez  de  primeira  ordem  (construção  de  barragens  no  lado  indiano,  que

limitavam o escoamento das águas para o Paquistão). No entanto, o instrumento

não representa uma solução definitiva dos problemas, já que houve quatro guerras

subsequentes entre Índia e Paquistão: em 1965, 1971, 1999 e 2001-2002 (EVANS,

2001; KÖCHLER, 2008).

O Oriente Médio é mais um dos locais sujeitos a intensas disputas pela água.

Já foi palco para algumas ações em uma área de grande tensão política. Em 1967,

durante a Guerra dos Seis Dias, Israel invadiu as Colinas de Golã, na Síria, tanto

pela  sua  posição  estratégica  quanto  pelo  fato  de  essa  localidade  abrigar  as

nascentes  do  Rio  Jordão,  necessárias  tanto  para  os  israelenses  quanto  para  a

Jordânia. Hoje em dia, no território da Palestina, a população local é privada de ter

acesso às fontes locais de água pelo próprio Governo de Israel, o que constitui um

dos fatores que elevam a instabilidade política em uma área com grandes desertos e

pouco potencial hídrico (PENA, 2017).

Em suma, diversos cientistas apontaram para a probabilidade de aumento

dos conflitos ligados a recursos hídricos compartilhados. Por exemplo, o ex-vice-

presidente do Banco Mundial, doutor Ismail Serageldin, uma das mais importantes

vozes que alertaram para os problemas da água. Em 1995, afirmou: “Se as guerras

deste século foram travadas pelo petróleo, as do próximo serão travadas pela água”

(SERAGELDIN, 1995).

1.3. OBJETIVOS

1.3.1. Objetivo geral
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 Realizar um estudo de caso com a aplicação de uma metodologia de

análise de conflitos, colaborando para o apoio à tomada de decisão no

contexto da gestão de recursos hídricos, propondo, dessa forma, um

projeto de intervenção para recuperação ambiental da microbacia do

Rio Perequê/SC.

1.3.2. Objetivos específicos

 Revisar a estrutura institucional de governança de recursos hídricos no

Estado de Santa Catarina, com base na legislação estadual e federal,

visando avaliar a adequação dela aos princípios de gestão integrada

de recursos hídricos  e  descrever  os  instrumentos  empregados para

gestão compartilhada de vazões;

 Analisar, a partir do estudo de caso da gestão compartilhada de vazões

para  abastecimento  e  irrigação  na  microbacia  do  Rio  Perequê,  os

conflitos de primeira ordem, medidas de gestão e conflitos de segunda

ordem destas decorrentes;

 Avaliar o impacto do arranjo institucional dos recursos hídricos sobre

os conflitos de segunda ordem resultantes da adoção de medidas de

gestão da demanda e propor linhas de ação alternativas para solução

dos conflitos, incluindo o Projeto de Intervenção para Recuperação da

Mata Ciliar do Rio Perequê.

1.4. METODOLOGIA

12



1.4.1. Análise  da estrutura  institucional  de  gestão de  recursos hídricos  em

Santa Catarina e na microbacia do Rio Perequê

Primeiramente,  fez-se  necessário  levantar  as  inter-relações  institucionais

existentes  na  gestão  de  recursos  hídricos  na  bacia  do  Perequê,  com base  em

pesquisa documental. Ainda, estão descritos os conflitos de primeira ordem no uso

de recursos hídricos na microbacia, os quais constituem o  status quo e lançam a

possibilidade de haver conflitos de segunda ordem em decorrência das ações já

implantadas de gestão da demanda ou da oferta (estas destinadas a solucionar os

conflitos  de  primeira  ordem,  originados  por  conta  da  escassez  qualitativa  ou

quantitativa do recurso), bem como as que podem ser propostas futuramente para

evitar o agravamento da crise hídrica. Como principal medida de gestão, citam-se as

portarias  de  outorga  de  direito  de  usos  dos  recursos  hídricos  no  Rio  Perequê,

concedidas em 2014 às prestadoras dos serviços de saneamento dos municípios de

Porto Belo e Itapema pelo órgão gestor de recursos hídricos em SC, a Secretaria de

Estado  do  Desenvolvimento  Econômico  Sustentável  (SDS).  Das  discussões  que

culminaram na emissão das outorgas, participaram diversas entidades públicas, com

destaque à própria SDS, ao Comitê da Bacia do Rio Tijucas (na qual a microbacia

do Perequê está inserida) e a Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento

(ARIS),  à  época  responsável  pela  regulação  e  fiscalização  dos  serviços  de

saneamento em ambos os municípios.

1.4.2. Estudo de caso da gestão compartilhada de vazões para abastecimento

e irrigação na microbacia do Rio Perequê

Baseado inicialmente na caracterização física e geomorfológica da área de

estudo, com enfoque na microbacia do Perequê e respectivos canais de drenagem,

em especial  o  rio  principal  e  homônimo à  bacia.  Importante  ressaltar  um breve

diagnóstico ambiental da área de estudo, que se encontra extensamente degradada

pela  atividade  agrária  em Áreas  de  Preservação  Permanente  (APP).  Em suma,

apresentou-se  estudo sucinto  da  morfologia e  morfometria  da bacia hidrográfica,

incluindo parâmetros como a área e o perímetro da microbacia; o comprimento do

rio principal  e rios secundários; a densidade de drenagem; o fator de forma e o
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coeficiente de compacidade. Em seguida, elaborou-se mapa hipsométrico a partir do

MDE de imagens SRTM e determinou-se a vazão de referência (Q98) da bacia, bem

como a  respectiva  vazão  outorgável,  que  será  detalhada  no  item pertinente  do

Referencial Teórico.

Na análise dos conflitos, está definido o excedente legal disponível para as

atividades agrárias, considerando as portarias de outorga já emitidas (medidas de

gestão da oferta, expedidas para solução de conflitos de primeira ordem) e a vazão

outorgável na bacia. Estão relatadas as atividades desenvolvidas na mediação dos

conflitos  ocorridos  nos  idos  de  2013,  quando  a  escassez  quantitativa  levou  ao

racionamento de água potável nos municípios de Itapema, Porto Belo e Bombinhas.

1.4.3. Análise e identificação dos conflitos na microbacia do Perequê

Empregou-se  metodologia  proposta  por  Vieira  (2008)  para  análise  e

identificação  dos  conflitos  de  segunda  ordem  na  bacia  do  Perequê,  com

consideráveis adaptações à realidade local. No trabalho de Vieira (2008), a autora

também propõe soluções aos conflitos locais em virtude da modelagem realizada.

Destaca-se que os conflitos diferem de forma significante, ao passo que as soluções

aqui propostas também são bastante diversas.

Como  já  abordado  em  itens  anteriores,  a  modelagem  dos  conflitos  será

conduzida com auxílio de um Sistema Avançado de Apoio à Decisão desenvolvido

por Kinsara et al. (2015) para implementação do Graph Model for Conflict Resolution

(GMCR),  que  em  tradução  livre  significa  Modelo  de  Grafos  para  Resolução  de

Conflitos.  O  GMCR  foi  inicialmente  introduzido  por  Fang  et  al.  (1993)  e

posteriormente aprimorado pelos mesmos autores no ano de 1999, no âmbito de um

grupo  de  análise  de  conflitos  da  Universidade  de  Waterloo.  Posteriormente,  o

modelo ganhou uma interface avançada de usuário, novos recursos e melhorias, as

quais  foram introduzidas  por  Kinsara  et.  al.  (2015),  dentro  do  mesmo grupo  de

pesquisa mencionado. Este novo  software é denominado de GMCR+ e conta com

um manual simplificado de utilização, o qual foi seguido para condução dos estudos

aqui apresentados. O  software foi  utilizado com expressa autorização do referido

autor.  A  escolha do  software foi  baseada essencialmente  nos seguintes  fatores:

possibilidade  de  descrição  formal  dos  conflitos  em  termos  dos  tomadores  de
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decisão,  com as  respectivas  opções  e  preferências;  facilidade  de  calibração  do

modelo;  capacidade  de  modelagem de  conflitos  que  envolvam qualquer  número

finito de decisores e opções; melhor entendimento do conflito,  com predição das

prováveis  soluções  e  indicação  de  pontos  que  exigem  mais  informação  e  a

adequação  do  modelo  à  modelagem  de  conflitos  em  recursos  hídricos,  como

demonstrada nos trabalhos de Li et al. (2004), Getirana et al. (2007), Nandalal e

Hipel (2007), Vieira (2008) e Hipel et al. (2014).

Em seu trabalho, Vieira (2008) resume perfeitamente do que se trata o GMCR

(lembrando  que  o  GMCR+ é  um sistema que  adota  o  GMCR como modelo  de

resolução  de  conflitos,  porém  com  melhorias  em  termos  de  programação  e

interface): “um modelo de jogo abstrato, matematicamente fundamentado na Teoria

dos Jogos e na Teoria dos Grafos, de maneira que representa uma situação em que

as ações de um indivíduo afetam as de outro(s)  e  vice-versa”.  Ainda,  expõe os

conceitos básicos adotados pelo GMCR, quais sejam:

 Jogador (n), denominado de Decision Maker (DM) no GMCR+: indivíduo,

grupo ou organização que participa do conflito, com poder de decisão,

cujas ações afetam as dos demais jogadores e vice-versa;

 Opção (m): cada ação que um jogador pode ou não executar em um

conflito. A estratégia do jogador é indicada pela seleção (S) ou não (N)

de suas opções;

Para ilustrar as duas primeiras definições, no trabalho de Hipel et al. (2014),

que consistiu  de  investigações estratégicas de conflitos  em recursos hídricos no

Oriente Médio, os jogadores (decisores) e opções eram as seguintes:
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Quadro 1 — Exemplo de decisores e respectivas opções

DM Opção Descrição

Síria

1. Liberar a água
S

A  Síria  concorda  em  suspender  o
abastecimento  da  Represa  de
Thawra e deixa o Rio Eufrates fluir
para o Iraque

N
A  Síria  continua  a  abastecer  seu
reservatório

2. Escalada do conflito
S

Isso  poderia  ser  feito  cortando  as
relações  com  o  Iraque,  enviando
tropas  à  fronteira,  fechando  o
espaço aéreo aos aviões iraquianos
ou uma combinação destas ações.

N
A Síria não seleciona nenhuma das
opções de escalada.

Iraque 3. Atacar
S

Isso  incluiria  bombardear  a
barragem e entrar em guerra com a
Síria

N
O  Iraque  não  age  e  aceita  a
situação.

Fonte: adaptado de Hipel et al. (2014).

 Estado (k): é a combinação das estratégias dos jogadores em um dado

estágio do conflito; em termos de notação, cada estado é identificado por

um número — de 1 a U, sendo U = 2m o total de estados possíveis no

conflito — e é representado pela combinação de S (opção selecionada) e

N  (opção  não  selecionada),  que  indica  as  escolhas  de  todos  os

jogadores. Em um conflito com dois jogadores, cada um com uma opção

(que pode ou não ser selecionada), o total de estados possíveis seria 2m

= 2² = 4, quais sejam: NN (nenhuma opção selecionada), SN (jogador 1

seleciona a sua opção e o jogador 2 não), NS (jogador 1 não seleciona a

opção e o jogador 2 sim) e SS (ambos os jogadores selecionam suas

opções). O estado inicial k de um conflito é denominado de status quo;

 Preferência (P(k)):  posição relativa que cada estado ocupa,  dentro do

conjunto de estados possíveis, de acordo com a escolha de cada jogador

— a  preferência  relativa  indica  se  um estado  é  mais,  igualmente  ou

menos preferido  em relação a outro,  sem que seja  quantificada essa

preferência. O GMCR emprega preferências ordinais — ao mesmo tempo

relativas e transitivas, isto é: se P(p) > P(q) e P(q) > P(r), então P(p) >

P(r) — e preferências intransitivas, onde P(p) > P(q) e P(q) > P(r), mas
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P(r) > P(p); as preferências cardinais, que indicam quanto um estado é

preferido a outro, não são tratadas pelo modelo;

 Vetor de preferências (Pi): indica as preferências do jogador i em relação

a todos os estados do conflito e é representado na forma P i = (Pi(1),

Pi(2),..., Pi(k)), onde i = (1, 2,..., n) é o número do jogador e 1, 2,..., k são

os estados do conflito;

 Movimento unilateral: quando um jogador decide mover o conflito de um

estado para outro, pela mudança unilateral de estratégia; se o movimento

é feito para um estado de maior preferência, ocorre um  melhoramento

unilateral; se o movimento é feito para um estado de menor preferência,

com  o  objetivo  de,  a  partir  deste,  alcançar  um  estado  de  maior

preferência, ocorre uma piora estratégica;

 Estabilidades  individuais:  cálculo  dos  estados  estáveis  para  cada

jogador, conforme vários critérios de estabilidade; um estado é estável

para  um  jogador  quando  não  há  incentivos  para  que  ele  mova  —

unilateralmente — o conflito do estado em que se encontra para qualquer

outro estado;

 Critérios  de  estabilidade:  definem  padrões  de  comportamento  dos

jogadores em situações de conflito, tendo em conta a habilidade de cada

um para considerar (ou não) as possíveis reações e contrarreações que

a sua estratégia pode provocar (visão de futuro);

 Equilíbrio: estado estável para todos os jogadores (dentro de um dado

critério de estabilidade) e que se constitui em uma possível solução para

o conflito;

 Grafo orientado (G): é um par (V, A), onde V = {v1, v2,..., vn} é um conjunto

de elementos chamados vértices e A = [aij, akl,...] é um conjunto de pares

ordenados de vértices, oriundos do produto cartesiano V x V, chamados

arcos; diz-se que um arco aij liga os vértices vi e vj se aij = (vi, vj), sendo vi
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a cauda e vj a cabeça de aij; se o conjunto de vértices é finito, o grafo

direcionado G também o é;

 Matriz de adjacência (A): de um grafo orientado G, é a matriz n x n [a ij],

onde aij = 1 se vj é um vértice de G e aij = 0 em caso contrário;

 Matriz de alcance (R): de um grafo orientado G, é a matriz n x n [r ij], onde

rij = 1 se vj é alcançável a partir de vi e rij = 0 em caso contrário.

No SAD empregado,  o conflito é representado por uma coleção de grafos

orientados finitos Gi = (U, Ai), i  N, onde N = {1, 2,..., n} é o conjunto de jogadores,

U = {1, 2,..., u} é o conjunto de estados do conflito e Ai é a matriz de adjacência do

jogador  i.  Para  cada  jogador  i,  considera-se  o  vetor  de  preferências  P i para  os

estados  U. Assim, o conjunto de grafos orientados G i e vetores de preferência Pi

constituem o modelo grafo do conflito (FANG et al.,1993).

A representação analítica do grafo de um jogador i é feita por uma matriz de

alcance  u x u  Rij, onde  Ri(k, q) = 1 se o jogador i pode mover unilateralmente o

conflito do estado k para o estado q, e Ri(k,q) = 0 em caso contrário (Ri(k, k) = 0, por

convenção). A lista de alcance do jogador i é uma expressão equivalente à matriz de

alcance e representa o conjunto de todos os estados para os quais esse jogador

pode mover-se (em uma etapa) a partir do estado k. Assim, S i(k) = {q: Ri(k, q) = 1}; o

conflito é, então, especificado por  n.u listas de alcance, uma para cada jogador e

estado. O GMCR utiliza as listas de alcance na representação analítica do conflito,

em função da economia de espaço de armazenamento (FANG et al., 1993; VIEIRA,

2008). 

Analogamente, a matriz  Ri
+ — definida por  Ri

+(k, q) = 1 se  Ri(k,q) = 1 e se

Pi(q) > Pi(k), caso contrário Ri
+(k,q) = 0 — e a lista de alcance S i

+(k) — definida por

Si(k) = {q: Ri
+(k, q) = 1} dos melhoramentos unilaterais de cada jogador representam

os movimentos possíveis do jogador i, a partir de um estado k para um estado q de

maior preferência (FANG et al., 1993).

O GMCR+ já permite a exportação de um arquivo JSON do conflito, contendo

os decisores, opções, coalisões, matriz de alcance e vetores de preferência.

As  estabilidades  individuais  são  calculadas  com  diferentes  critérios  de

estabilidade, destacando-se (Vieira, 2008):
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 Estabilidade de Nash (R): o jogador i não analisa as reações possíveis

ao  próprio  movimento,  esperando  que  todos  os  outros  jogadores

mantenham o estado para onde ele move o conflito; assim, o estado k

é  Nash estável  para  o jogador  i  se  e somente se  não existe  outro

estado mais preferível,  alcançável a partir de k. Tem baixa visão de

futuro e desconsidera a possibilidade de recuo ou piora estratégica: o

jogador  só  consegue enxergar  o  próprio  movimento,  que terá  lugar

somente quando se constituir em um movimento unilateral. É definido

da seguinte forma: seja i  N. Um estado k  U é Nash estável para o

jogador i se e somente se Si
+(k) = ø;

 Estabilidade  meta-racional  geral (GMR):  o  jogador  i  julga  seus

possíveis  movimentos  de  forma  muito  conservadora  —  enquanto

considera todas as possíveis reações ao seu movimento, ignora suas

próprias contrarreações potenciais; além disso, espera que algum dos

outros  jogadores  responda  de  modo a  bloquear  qualquer  dos  seus

melhoramentos unilaterais, sempre que seja possível e sem considerar

as próprias preferências (sanção), e que o conflito termina depois da

decisão desse oponente. Assim, um estado k será GMR estável para o

jogador i se e somente se para todo k1 da sua lista de melhoramentos

unilaterais a partir de k, existe um kx pertencente às listas de alcance

dos demais jogadores, a partir  de k1,  tal  que a preferência de i  em

relação a kx é menor que a preferência em relação a k. Tem média

visão de futuro e pioras estratégicas só ocorrem para os oponentes. É

definido  da seguinte  forma:  seja  i   N.  Um estado k   U é  meta-

racional geral estável para o jogador i se e somente se para todo k1 

S1
+(k) existe kx SN-i(k1) com Pi(kx) ⊂ Pi(k);

 Estabilidade meta-racional simétrica (SMR): o jogador i considera não

somente as próprias possibilidades de movimento (k1) e as reações de

outros  jogadores  (kx),  mas  também  as  próprias  chances  de

contrarreação  (k3),  antecipando  que  o  conflito  terminará  após  esta.
19



Assim, um estado k será SMR estável para o jogador i se e somente se

para todo k1 da sua lista de melhoramentos unilaterais a partir de k,

existe kx pertencente às listas de alcance dos demais jogadores a partir

de k1, tal que a preferência de i em relação a kx
 é menor ou igual à sua

preferência em relação a k1, e todo k3 alcançável por i a partir de kx

também é menor preferido por i do que o estado original k. Tem média

visão de futuro e podem ocorrer pioras estratégicas para os oponentes.

É definido como: seja i  N. Um estado k  U é meta-racional simétrico

estável para o jogador i se e somente se para todo k1  Si
+(k) existe kx

 SN-i(k1), tal que Pi(kx) ⊂ Pi(k) e Pi(k3) ⊂ Pi(k), para todo k3  Si(kx);

 Estabilidade  sequencial (SEQ):  o  jogador  i  considera  as  próprias

possibilidades de movimento (k1) e as reações de outros jogadores (kx),

antecipando  que  uma  sequência  de  melhoramentos  unilaterais

individuais  dos  outros  jogadores  resultará  em  um  estado  menos

preferido para ele do que o estado inicial. Tem média visão de futuro e

nunca  ocorre  recuo  (já  que  os  movimentos  dos  demais  jogadores

devem ser melhoramentos individuais para eles). A principal diferença

entre ele e o critério de estabilidade GMR é a exigência de que os

movimentos  dos  oponentes  sejam  sempre  para  estados  mais

preferidos. Definido da seguinte forma: seja i  N. Um estado k  U é

sequencial estável para o jogador i se e somente se para todo k1  Si
+

(k) existe kx  SN-i
+(k1) com Pi(kx) ⊂ Pi(k);

 Estabilidade  de  movimento  limitado (Lh):  o  jogador  i  antecipa,

conservadoramente,  que conseguirá o menos preferido  de todos os

estados que podem ocorrer como resultado da iniciativa de cada um

dos outros jogadores; considera também se pode ou não tomar parte

na sequência de melhoramentos unilaterais, isto é, se é capaz de fazer

outros  movimentos  depois,  no  processo,  haja  vista  que  nenhum

jogador pode mover-se duas vezes sucessivas (assim, há dois tipos de

estabilidade Lh: no primeiro, o jogador i toma parte na sequência de
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respostas; no segundo, o jogador i não toma parte na sequência de

respostas),  sendo  assumido  que  existe  um  número  máximo  de

decisões  (h),  denominado  “comprimento  do  conflito”.  Neste  critério,

toma-se a hipótese de que o conflito termina assim que dois jogadores

decidem não mover o conflito ou assim que se esgota o número de

decisões; tem visão de futuro variável (h movimentos) e podem ocorrer

pioras estratégicas para o jogador com a iniciativa (i).  É definido da

seguinte forma: seja i   N. Um estado k   U é movimento-limitado

(com horizonte h) estável para o jogador i se e somente se o vetor de

antecipação Gh(i, k) = k (estado final do conflito após h decisões);

 Estabilidade não míope (NM): corresponde ao limite da estabilidade de

movimento limitado (Lh) quando h tende ao infinito, havendo também

dois casos da estabilidade não míope: no primeiro, o jogador original

participa da sequência de respostas; no segundo, o jogador original

não participa da sequência de respostas. Definido como: para i   N,

um estado k  U é não míope estável para o jogador i se e somente se

existe um inteiro positivo t’ tal que Gt(i, k) = k para todo t ⊃ t’.
Baseando-se nos padrões comportamentais dos participantes e/ou no tipo de

decisão a ser tomada, o modelador do conflito pode optar por alguns ou todos os

critérios de estabilidade para definir os estados estáveis de cada jogador. A partir daí

o GMCR+ verifica a existência de equilíbrios para cada critério de estabilidade. A

seguir,  faz-se  uma  análise  de  sensibilidade  com  a  alteração  de  parâmetros  do

modelo,  visando  descobrir  se  os  equilíbrios  obtidos  se  mantêm,  avaliando  a

confiabilidade dos resultados obtidos e as consequências de falhas de informação

ou percepção.

Após o levantamento de informações e execução do modelo, devidamente

alimentado com informações dos atores políticos locais, conflitos de primeira ordem

e arranjo institucional, é possível identificar as informações para apoiar a tomada de

decisão  em  recursos  hídricos.  Vieira  (2008)  adaptou  (tradução  livre  para  o

português) de Fang et al. (1993) um fluxograma de aplicação do GMCR, o qual está

apresentado a seguir.
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Figura 1 — Fluxograma de aplicação do GMCR+

Fonte: Vieira (2008)

As informações identificadas podem subsidiar a adoção não só de medidas

para a resolução de conflitos de primeira ordem, como também o desenvolvimento

de linhas de ação para minimizar conflitos de segunda ordem (de recursos sociais)

gerados pela implantação das medidas de gestão compartilhada.

Na  análise  dos  resultados,  destaca-se  que  o  método  empregado  está

baseado  na  proposta  de  Vieira  (2008)  e  consiste  em  análise  multicritério  para

ordenação dos cenários de gestão, baseada no potencial de indução de conflitos de
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segunda ordem. Esta metodologia teve por base o método de análise multicritério

Kepner-Trigoe  (KEPNER;  TRIGOE,  1981),  ao  qual  foram  feitas  adaptações.

Consiste basicamente na avaliação ponderada de cada alternativa por  diferentes

critérios  de  desempenho.  Portanto,  atribui-se  um  peso  para  cada  critério  e  as

alternativas são valoradas (com notas 1, 5 ou 10) em função do desempenho em

cada  critério,  ao  passo  que  a  pontuação  final  é  determinada  pela  soma  da

pontuação  da  alternativa  em  cada  critério  (soma  dos  produtos  das  notas  pelos

pesos). A melhor alternativa será aquela que tiver a menor pontuação.

As alternativas compreendem os cenários de gestão definidos na etapa de

análise de conflitos e serão avaliadas pelos seguintes critérios:

1. Efetividade na garantia de atendimento às demandas;

2. Custos de implantação;

3. Consequências sociais;

4. Consequências ambientais; e

5. Potencial de indução de conflitos de segunda ordem.

No método original, foram atribuídos pesos idênticos para todos os critérios

(considerados de mesma relevância). No entanto, aqui se optou pela priorização do

atendimento às demandas de abastecimento, sendo que os critérios de nº 1 e 4

tiveram peso 0,30, enquanto os demais tiveram peso 0,133 (dízima). Conforme esta

metodologia, os critérios foram divididos entre positivos (1 e 4) e negativos (2, 3 e 5),

pois  o  objetivo  da  análise  é  apontar  cenários  que  possam  garantir  a  maior

efetividade  de  atendimento  às  demandas,  com  menor  custo  de  implantação,

menores consequências sociais e maior proteção ambiental,  apresentando menor

potencial de indução de conflitos de segunda ordem.

Para  critérios  positivos,  as  alternativas  são  valoradas  de  -10  (melhor

desempenho) a -1 (pior desempenho). Para critérios negativos, a escala varia entre

1 (pior desempenho) e 10 (melhor desempenho). Quando o critério não se aplica à

alternativa,  atribui-se  o  valor  zero.  Como  apontado  anteriormente,  a  melhor

alternativa é aquela de menor pontuação.

1.4.4. Projeto de intervenção para recuperação de vegetação do bioma mata

atlântica em áreas de APP do Rio Perequê/SC
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Como  resultado  da  análise  de  conflitos,  percebeu-se  a  necessidade  de

recuperação ambiental da microbacia do Perequê. Trata-se de proposição imediata

para resolução parcial dos conflitos de primeira ordem, cuja metodologia está aqui

detalhada.

Visando  recuperar  e  aprimorar  as  funções  ecológicas  e  hidrológicas

(principalmente  quanto  à  qualidade  disponibilidade  hídrica)  da  microbacia

hidrográfica  em estudo,  propõe-se  projeto  de  intervenção  para  recuperação  das

Áreas de Preservação Permanente (APP) ao longo das margens do Rio Perequê,

em conformidade com o Termo de Referência constante deste trabalho. O referido

termo foi elaborado atendendo aos requisitos e orientações da legislação pertinente

ao tema, mais especificamente o Código Florestal vigente e a Lei da Mata Atlântica.

O  Código  Florestal  brasileiro  em  vigência  estabeleceu  regime  jurídico

exclusivo para áreas consolidadas em Áreas de Preservação Permanente (APP). A

bacia do Perequê contempla o Bioma Mata Atlântica, assim como todas as demais

áreas no interior do estado de Santa Catarina. No entanto, a Lei da Mata Atlântica é

omissa  com  relação  às  necessidades  de  regeneração  em  áreas  consolidadas

(estabelecendo meramente os percentuais toleráveis para novas supressões, com a

devida compensação ambiental). Assim, adotaram-se as determinações do Código

Florestal, que inicialmente estabelece (BRASIL, 2012):

Art.  61-A.  Nas  Áreas  de  Preservação  Permanente,  é  autorizada,
exclusivamente,  a  continuidade  das  atividades  agrossilvipastoris,  de
ecoturismo e de turismo rural em áreas rurais consolidadas até 22 de julho
de 2008.

A  manutenção  das  atividades  deve  ocorrer  concomitantemente  à

recomposição de APP conforme limites mínimos estabelecidos na Lei. Na bacia do

Perequê, a atividade predominante em áreas consolidadas nas margens de cursos

d’água  é  a  agricultura.  Portanto,  pela  legislação  vigente,  a  continuidade  de  tal

atividade é permitida, mas deve ser acompanhada de recomposição e constar no

Cadastro Ambiental Rural (CAR) da propriedade, cabendo ao proprietário a adoção

de técnicas de conservação do solo e da água que visem à mitigação dos eventuais

impactos. A Lei também veda a conversão de novas áreas para uso alternativo do

solo nos locais objetos de recomposição.
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Para  recomposição  de  APP  em  áreas  consolidadas,  o  Código  Florestal

estabelece as seguintes faixas mínimas de recomposição ao longo de cursos d’água

naturais (BRASIL, 2012):

Art. 61-A [...]
§1º  Para  os  imóveis  rurais  com área  de  até  1  (um)  módulo  fiscal  que
possuam áreas  consolidadas  em Áreas  de  Preservação  Permanente  ao
longo  de  cursos  d’água  naturais,  será  obrigatória  a  recomposição  das
respectivas faixas marginais  em 5 (cinco)  metros,  contados da borda da
calha do leito regular, independentemente da largura do curso d´água.
§2º Para os imóveis rurais com área superior a 1 (um) módulo fiscal e de até
2 (dois)  módulos  fiscais  que  possuam áreas  consolidadas em Áreas  de
Preservação  Permanente  ao  longo  de  cursos  d’água  naturais,  será
obrigatória  a  recomposição  das  respectivas  faixas  marginais  em 8 (oito)
metros, contados da borda da calha do leito regular, independentemente da
largura do curso d´água.
§3º Para os imóveis rurais com área superior a 2 (dois) módulos fiscais e de
até 4 (quatro) módulos fiscais que possuam áreas consolidadas em Áreas
de  Preservação  Permanente  ao  longo  de  cursos  d’água  naturais,  será
obrigatória a recomposição das respectivas faixas marginais em 15 (quinze)
metros, contados da borda da calha do leito regular, independentemente da
largura do curso d’água.
§4º Para os imóveis rurais com área superior a 4 (quatro) módulos fiscais
que possuam áreas consolidadas em Áreas de Preservação Permanente ao
longo  de  cursos  d’água  naturais,  será  obrigatória  a  recomposição  das
respectivas faixas marginais:      
I – (VETADO); e
II  –  nos  demais  casos,  conforme  determinação  do  PRA,  observado  o
mínimo de 20 (vinte) e o máximo de 100 (cem) metros, contados da borda
da calha do leito regular.  

Pela dificuldade em delimitar cada propriedade rural ao longo do Rio Perequê,

ainda mais considerando a área de um módulo fiscal em Porto Belo/SC (de somente

12 ha, muito pequena se comparável a de municípios de outros estados ou mesmo

aos  demais  de  SC),  adotou-se  a  extensão  mínima  de  recomposição  de  faixa

marginal estabelecida no §2º do Art. 61-A da Lei 12.651/2012, que equivale a 8 m

contados da borda da calha do leito regular (estabelecida para imóveis rurais com

área superior a um e inferior a dois módulos fiscais). Levou-se em conta o fato de

não  existir  PRA  (o  que  implicaria  faixa  mínima  de  20  m,  cujo  impacto  no

desempenho ambiental futuro seria muito melhor) para não se adotar a faixa mínima

prevista (de somente 5 m), além do motivo anteriormente exposto (um módulo fiscal

em Porto Belo já é bem inferior ao dos demais municípios do estado, que giram em

torno de 18 a 24 ha).

Conhecendo das áreas degradadas ao longo do Rio Perequê, definiu-se faixa

mínima de regeneração de 8 m com auxílio de Sistema de Informações Geográficas

25



(SIG), o qual foi alimentado com dados geográficos da região obtidos junto a órgãos

oficiais (EPAGRI, IBGE e SDS). A partir das faixas marginais definidas, calculou-se a

área total estimada de regeneração. Esta área é a base do Termo de Referência do

Projeto de Intervenção, pois foi possível determinar o número mínimo de mudas a

serem  adquiridas,  o  qual  compõe  as  estimativas  de  custos  (investimentos)  do

projeto.
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2. REFERENCIAL TEÓRICO

2.1. CONFLITOS NO USO DE RECURSOS HÍDRICOS

À luz da sociologia, conflito é uma “luta entre grupos sociais pela supremacia,

envolvendo tensões,  discórdia  e  choque de interesses”  (GIDDENS et  al.,  2017).

Sendo tão antigos quanto as sociedades humanas, podem ter naturezas diversas:

sociais,  políticos,  econômicos,  étnicos,  religiosos,  territoriais,  por  interesses

nacionais ou recursos ambientais. Estes últimos, também denominados de “conflitos

ambientais”,  caracterizam-se  pelo  esgotamento  da  terra,  esgotamento  da

capacidade de suporte do meio ambiente (poluição) e uso excessivo de recursos

renováveis, tais como a água (MASCARENHAS, 2008; GIDDENS et al., 2017).

O  risco  associado  aos  conflitos  por  recursos  hídricos  é  causado

principalmente por problemas na governança das águas (VILAR, 2013), que exerce

a função de dirimir o descompasso existente entre demanda e oferta de água, visto

que  o  uso  dos  recursos  hídricos  influencia  sua  qualidade  e  quantidade.  Afinal,

governança  é  um  processo  em  que  novos  caminhos,  teóricos  e  práticos,  são

propostos  e  adotados  visando  estabelecer  uma relação  alternativa  entre  o  nível

governamental  (associado  à  governabilidade) e  as  demandas  sociais  e  gerir  os

diferentes interesses existentes (CAMPOS; FRACALANZA, 2010).

Embora os primeiros registros de conflitos por  recursos hídricos datem de

cerca de 2.500 a. C. — aqui, ressalto que se trata de registro histórico, suspeitando-

se  da  existência  anterior,  como  mencionado  anteriormente,  de  acordo  com

diferentes autores —, eles começaram a ter maior relevância durante o século XX,

pela  alteração  nas  mudanças  de  percepção  sobre  segurança,  utilização  dos

recursos naturais e meio ambiente (GLEICK, 2000; VIEIRA, 2008).

2.1.1. Classificação dos conflitos em recursos hídricos

Em  virtude  de  diferentes  abordagens  teóricas,  os  conflitos  em  recursos

hídricos  podem ser  classificados de diversas maneiras.  A seguir,  apresentam-se
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algumas  dessas  classificações  em  função  dos  principais  critérios  adotados  na

literatura.

 Como reflexo de mudanças ambientais (HOMER-DIXON, 1991)

Os conflitos são classificados em três categorias: 

(1) De  escassez  simples:  originado  da  competição  por  um  recurso

escasso, em função de dois fatores: essencialidade à sobrevivência

humana e possibilidade de controle e aquisição.

(2) De  identidade:  associa  a  escassez  de  um  recurso  essencial  à

necessidade de afirmação de diferentes grupos étnicos e culturais.

(3) De privação relativa: relacionado à frustração de um grupo menos

favorecido  com  a  hierarquia  socioeconômica  vigente  (os  mais

desprovidos culpam os de melhor padrão pela injusta distribuição

dos  recursos;  estes  podem  ser  abundantes,  mas  estão  mal

distribuídos).

 Pela forma de escassez de recursos (OHLSSON, 1999):

(1) Conflito de primeira ordem: surge da competição por um recurso

natural escasso, diante da ausência ou inadequação de normas e

regulamentos que gerenciem tal escassez;

(2) Conflito  de  segunda  ordem:  tem  origem (indireta)  pela  falha  na

introdução  da  espécie  correta  ou  da  quantidade  adequada  de

medidas de gerenciamento adotadas para superar a escassez de

primeira ordem.

 Pelo estágio da gestão hídrica (OHLSSON, 2000):

(1) Conflito de gestão da oferta: originado após tentativas de aumentar

a oferta de água (construção de represas, retificação ou construção

de canais artificiais, transposição de bacias, etc.), podendo ser  de

primeira ordem (quando há modificação na disponibilidade da água

para  os  usuários;  por  exemplo,  entre  usuários  de  montante  e

jusante de uma barragem) ou de  segunda ordem (quando requer

uma adaptação da sociedade a uma nova realidade; por exemplo, a

redução da disponibilidade em uma bacia doadora pode restringir

atividades econômicas);
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(2) Conflito de gestão da demanda: surge das medidas adotadas para

gerir  a  demanda  (visando  resolver  conflitos  de  oferta),  as  quais

objetivam a distribuição equitativa, o uso e a alocação eficientes da

água disponível. Assim, essas três fases da gestão da demanda

caracterizam tipologias específicas de gestão da demanda.

Por fim, mas sem esgotar as possibilidades de classificação de conflitos em

recursos  hídricos,  estes  podem  ser  classificados  em  função  dos  aspectos  da

estrutura institucional de recursos hídricos em três tipos (SALETH; DINAR, 2004;

VIEIRA, 2008; SCHOLZ; STIFTEL, 2008):

 Conflitos legais: originados na incompatibilidade de distintos conjuntos

de  leis  (diferentes  esferas  legislativas,  por  exemplo);  em  diferentes

interpretações da  mesma lei  por  diferentes  atores  e  nas  diferenças

entre o espírito e a letra da lei, quando da aplicação;

 Conflitos  políticos:  relacionado à  abordagem adotada para  a gestão

hídrica,  como na definição de diretrizes para alocação da água;  na

utilização de instrumentos econômicos e no nível de participação da

sociedade e de usuários de água;

 Conflitos  organizacionais:  surgem  de  inadequações  na  estrutura

administrativa de gestão de recursos hídricos, pela superposição de

funções atribuídas às várias entidades; incompatibilidades no aparato

regulatório ou pela insuficiência e/ou inadequação dos mecanismos de

resolução de conflitos.

2.1.2. Métodos para resolução de conflitos

Empregam-se métodos para resolução de conflitos visando minimizá-los, pois

é  teoricamente  impossível  eliminá-los  (LACERDA,  2010).  No  que  concerne  à

resolução  de  conflitos  em  recursos  hídricos,  existem  três  etapas  principais

(MOSTERT, 1998):
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 Análise do conflito:  objetiva-se compreender o tipo e a natureza do

conflito, estabelecendo-se:

(i) Os aspectos técnicos das questões de gerenciamento hídrico,

contemplando os limites impostos, de natureza técnica;

(ii) As  diferentes  partes  envolvidas,  respectivos  interesses  e

valores;  existem  diversos  níveis  de  valores,  sendo  o  mais

fundamental  o  das  necessidades  humanas  básicas,  como  o

acesso à quantia mínima de água para manutenção da vida;

(iii) O relacionamento entre as partes;

(iv) Os fatores contextuais que afetam o conflito (ambiente político,

socioeconômico e relação entre as partes);

(v) Contexto  institucional  e  estrutura  organizacional,  que

determinam  as  competências  e  os  recursos  financeiros  e

técnicos  das  partes,  definindo  o  poder  de  negociação  ou  de

imposição de soluções por elas;

(vi) Cultura,  que  influi  nas  percepções  e  valores  das  partes;  por

exemplo,  podem  ocorrer  desentendimentos  por  conta  de

diferentes significados que ações e palavras têm em culturas

diferentes.

 Desenvolvimento  de  estratégia  de  resolução:  o  nível  em  que  se

processa a resolução condiciona a estratégia a ser selecionada. Com

base na relação de interesses das partes  envolvidas,  identificam-se

cinco  abordagens:  colaboração,  compromisso,  competição,

acomodação e fuga (LEWICKI; LITTERER, 1985).

 Escolha do método de resolução: depende dos resultados da análise

do conflito e da estratégia criada para resolução.

A  literatura  cita  diversos  métodos  para  resolução,  como  os  métodos  de

administração de disputas, métodos de discussão e negociação, procedimentos de

arbitragem e adjudicação, métodos de soluções institucionais,  evasão e violência

(MOSTERT, 1998; SIX, 2001; SALES, 2004).
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2.2. ESTRUTURA INSTITUCIONAL DA GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS NO

BRASIL E EM SANTA CATARINA

Na esfera federal brasileira, o principal marco legal da gestão de recursos

hídricos é a Lei 9.433/1997, que instituiu a Política Nacional de Recursos Hídricos

(PNRH)  e  criou  o  Sistema  Nacional  de  Gerenciamento  de  Recursos  Hídricos

(SINGREH).  Antes  de  tratar  especificamente  deste  sistema,  destacam-se  os

instrumentos  da  Política  Nacional  de  Recursos  Hídricos,  quais  sejam  (BRASIL,

1997):

I – os Planos de Recursos Hídricos;
II – o enquadramento dos corpos de água em classes, segundo os 

usos preponderantes da água;
III – a outorga dos direitos de uso de recursos hídricos;
IV – a cobrança pelo uso de recursos hídricos;
V – a compensação a municípios;
VI – o Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos.

Os instrumentos elencados na Lei são ou podem conter medidas de gestão

da demanda e/ou da oferta. São as ferramentas à disposição dos gestores públicos

quando da adoção de medidas inibidoras ou incentivadoras de ações no âmbito do

gerenciamento dos recursos hídricos.

Nos termos da lei  (Lei  9.984/2000,  que alterou a 9.433/1997),  integram o

SINGREH (BRASIL, 1997):

I – o Conselho Nacional de Recursos Hídricos;
I-A. – a Agência Nacional de Águas (ANA);
II – os Conselhos de Recursos Hídricos dos Estados e do Distrito Federal; 
III – os Comitês de Bacia Hidrográfica; 
IV – os órgãos dos poderes públicos federal, estaduais, do Distrito Federal e
municipais cujas competências se relacionem com          a gestão de
recursos hídricos;
 V – as Agências de Água.

 
Os incisos III e IV foram grifados porque receberão especial importância neste

item,  começando  pelo  IV.  Em  Santa  Catarina,  a  Secretaria  de  Estado  do

Desenvolvimento Econômico Sustentável (SDS) assumiu as competências de órgão

gestor de recursos hídricos, estabelecendo os marcos legais do setor no estado,

como será abordado a seguir. Aqui, faz-se um adendo quanto ao Sistema Estadual

de  Recursos  Hídricos  catarinense  (do  qual  a  SDS  é  parte  integrante),  que  foi

implantado antes da PNRH e até mesmo da Política Estadual de Recursos Hídricos
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(PERH), através da Lei nº 9.022, de 6 de maio de 1993 (a PERH foi estabelecida no

ano seguinte, em 1994, através da Lei nº 9.748/1994). Este sistema diz respeito aos

recursos hídricos de domínio estadual, que incluem os provenientes da microbacia

do Perequê e demais bacias da Costa Esmeralda.

Do art. 3º da Lei nº 9.022/1993, depreende-se o que segue:

O Sistema Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos compreende:
I  –  Órgão  de  Orientação  Superior:  o  Conselho  Estadual  de  Recursos
Hídricos,  órgão de deliberação coletiva responsável pelo estabelecimento
das diretrizes da política de recursos hídricos com vistas ao planejamento
das  atividades  de  aproveitamento  e  controle  dos  recursos  hídricos  no
território do Estado de Santa Catarina;
II  –  Órgão  Gestor  de  Recursos  Hídricos:  a  Secretaria  de  Estado  do
Desenvolvimento  Econômico  Sustentável  –  SDS,  ou  sucedâneo,
responsável  pela  formulação  e  implementação  da  Política  Estadual  de
Recursos Hídricos de domínio do Estado e da sua compatibilização com a
gestão ambiental;
III  –  Comitês  de  Gerenciamento  de  Bacia  Hidrográfica:  organismos
colegiados aos quais cabe a coordenação programática das atividades
dos agentes públicos e privados relacionados aos recursos hídricos,
no âmbito espacial da respectiva bacia;
IV – Agências de Bacia Hidrográfica: entidades dotadas de personalidade
jurídica com a finalidade de apoiar técnica e administrativamente os Comitês
de Gerenciamento de Bacia Hidrográfica; e
V – Órgãos Setoriais de Apoio e Execução: órgãos e entidades públicas
sediadas  no  Estado  que  executem ou  tenham interesses  em atividades
relacionadas com o uso, preservação e recuperação de recursos hídricos.
Parágrafo  único.  Os Comitês e  Agências de Bacia  Hidrográfica,  para os
efeitos  desta  Lei,  serão  instituídos,  terão  sua  composição,  normas  de
funcionamento  e  funções,  em  conformidades  com  o  estabelecido  em
deliberações do Conselho Estadual de Recursos Hídricos.

Com a  Lei  nº  9.748/1994  (PERH),  surgiu  o  Fundo  Estadual  de  Recursos

Hídricos (FEHIDRO), outro importante instrumento da PERH, que foi regulamentado

pelo Decreto nº 2.648, de 16 de fevereiro de 1998 (SANTA CATARINA, 1994).

Quanto aos Comitês Estaduais de Bacias Hidrográficas, o estado atualmente

conta com 17 unidades instaladas, criadas pelo Conselho Estadual  de Recursos

Hídricos  (CERH)  através  da  Resolução  CERH  nº  001/2002  (com  o  critério  de

abrangerem rios considerados principais em Santa Catarina). A divisão em questão

pode ser visualizada na Figura 2.
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Figura 2 — Comitês de Bacias de Santa Catarina

Fonte: ANA (2016)

Por estar inserida na bacia hidrográfica do Rio Tijucas (mesmo sendo uma

microbacia exorréica), a bacia do Perequê está integrada ao Comitê de Bacias do

Tijucas. A participação no CBH é paritária, distribuída da seguinte forma: 20% de

representantes  dos órgãos da administração pública  federal  e  estadual;  40% de

representantes da população da bacia e 40% de representantes dos usuários de

água.  Há  espaços  para  11  representantes  da  administração  pública  federal  e

estadual, sendo que 8 deles estão ocupados pelas seguintes instituições (SANTA

CATARINA, 2018):

1. CIDASC  –  Companhia  Integrada  de  Desenvolvimento  Agrícola  de

Santa Catarina;

2. CODESC  –  Companhia  de  Desenvolvimento  do  Estado  de  Santa

Catarina;
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3. EPAGRI – Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de

Santa Catarina;

4. FATMA – Fundação de Amparo à Tecnologia e Meio Ambiente (agora

denominada IMA — Instituto do Meio Ambiente);

5. Polícia Militar Ambiental de Tijucas;

6. SDS  –  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento  Econômico

Sustentável de Santa Catarina;

7. SDR-Brusque – Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional –

Brusque;

8. UNAI – Fundação Nacional do Índio.

No caso dos representantes da população da bacia, diversas prefeituras da

região fazem parte do colegiado, que conta com 22 vagas para instituições desta

categoria (apenas 18 ocupadas). A seguir, lista dos representantes da população da

bacia.

1. UFSC – Universidade Federal de Santa Catarina;

2. APREMAG  –  Associação  de  Preservação  do  Meio  Ambiente  de

Governador Celso Ramos;

3. APREMANT – Associação de Preservação do Meio Ambiente de Nova

Trento;

4. Associação Porto Ambiental;

5. Câmara de Vereadores de São João Batista;

6. Câmara de Vereadores de Tijucas;

7. CAT – Associação Caminho das Águas do Tijucas;

8. Lions Clube de Tijucas;

9. Prefeitura Municipal de Angelina;

10. Prefeitura Municipal de Canelinha;

11. Prefeitura Municipal de Governador Celso Ramos;

12. Prefeitura Municipal de Leoberto Leal;

13. Prefeitura Municipal de Major Gercino;

14. Prefeitura Municipal de Nova Trento;

15. Prefeitura Municipal de Rancho Queimado;

34



16. FAACI – Fundação Ambiental Área Costeira de Itapema;

17. FAMAB – Fundação de Amparo ao Meio Ambiente de Bombinhas;

18. UNIVALI – Universidade do Vale do Itajaí.

Por fim, os usuários de água são representados pelas seguintes instituições

(17 de 22 vagas ocupadas):

1. SINCERVALE  –  Sindicato  das  Indústrias  de  Olaria  e  Cerâmica  para

Construção do Vale do Rio Tijucas;

2. ACITA – Associação Comercial Industrial de Itapema;

3. AMAAVART – Associação dos Mineradores de Areia e Argila do Vale do

Rio Tijucas;

4. CELESC – Centrais Elétricas de Santa Catarina;

5. Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Nova Trento;

6. CASAN – Companhia Catarinense de Águas e Saneamento;

7. Sindicato de Trabalhadores Rurais de Canelinha;

8. Cotesa Geradora de Energia;

9. Sindicato  dos  Trabalhadores  e  Trabalhadoras  Rurais  de  Tijucas,  Porto

Belo e Bombinhas;

10.  Companhia Águas de Itapema;

11.  Portobello S. A.;

12.  SAMAE – Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Nova Trento;

13.SAMAE – Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Tijucas;

14.SEMAIS  –  Serviços  Municipais  de  Água,  Infraestrutura  e  Saneamento

Básico de Canelinha;

15.Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Angelina;

16.SISAM – Serviço de Infraestrutura, Saneamento e Abastecimento de Água

Municipal de São João Batista;

17.Terramater – Participações e Empreendimentos S. A.

Para os propósitos deste trabalho, destacam-se a CASAN, o Sindicato dos

Trabalhadores  e  Trabalhadoras  Rurais  de  Tijucas,  Porto  Belo  e  Bombinhas  e  a

Companhia Águas de Itapema pelo fato de serem os principais usuários de recursos
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hídricos na microbacia do Perequê (o sindicato na condição de representante dos

rizicultores da região). A estrutura institucional da gestão dos recursos hídricos será

novamente abordada no Item 4, onde serão definidos os cenários de gestão. Os três

usuários de água aqui citados serão elencados em conjunto com os representantes

dos poderes públicos municipal e estadual, de forma a constituir os cenários nos

quais serão propostas diferentes medidas de gestão da demanda.

Dentre  os  instrumentos  de  gestão,  é  interessante  fazer  algumas

considerações  acerca  da  outorga  dos  direitos  de  uso  dos  recursos  hídricos,

especialmente pela vigência deste instrumento na microbacia do Perequê (fato que

será abordado em mais detalhes nos Itens 3 e 4).

Em relação aos procedimentos de concessão de outorga, no que se refere ao

estado de Santa Catarina, a Portaria SDS nº 36/2008 “estabelece os critérios de

natureza técnica para outorga de direito de uso de recursos hídricos para captação

de água superficial, em rios de domínio do Estado de Santa Catarina e dá outras

providências”. No art. 2º, o dispositivo postula que: “para a análise de disponibilidade

hídrica para captações ou derivação de cursos d’água de domínio do Estado de

Santa  Catarina,  será  adotada,  como  vazão  de  referência,  a  Q98 (vazão  de

permanência em 98% do tempo)”. Ainda, estabelece que a vazão outorgável será

equivalente a 50% da vazão de referência. Isto é, nos limites de uma bacia qualquer,

a máxima vazão outorgável será de 50% da vazão no exutório. Assim sendo, o § 2°

do mesmo artigo estabelece (Santa Catarina, 2008):

Enquanto o limite máximo de derivações consuntivas em todas as seções

de controle de uma bacia hidrográfica for igual ou inferior a 50% da vazão

de referência Q98, as outorgas poderão ser emitidas pela SDS, baseadas na

inexistência de conflito quantitativo para uso consuntivo da água.

No entanto, conforme postula o § 3° do art. 2º (Santa Catarina, 2008):

O limite máximo individual para usos consuntivos a ser outorgado na porção

da bacia hidrográfica limitada por cada seção fluvial considerada é fixado

em 20% da vazão outorgável, podendo ser excedido até o limite de 80% da

vazão outorgável quando a finalidade do uso for para consumo humano,

desde que seu uso seja considerado racional.
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Portanto,  conclui-se  que deverá  ser  considerada a área de contribuição à

seção  fluvial  para  determinação  do  limite  máximo  individual  a  ser  outorgado,

tolerado o limite de até 80% da vazão outorgável (o que é equivalente a 40% da Q98)

quando o uso for para consumo humano, desde que racional. Este é o caso das

prestadoras dos serviços de saneamento, às quais foram concedidas outorgas de

direito de uso da água conforme Portarias SDS nº 24 e nº 28, ambas de 2014.

2.3. RECUPERAÇÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA NO BIOMA MATA ATLÂNTICA:

ASPECTOS LEGAIS E OPERACIONAIS

2.3.1. Aspectos legais 

Primeiramente, sob o aspecto legal, faz-se interessante citar a definição de

Área de Preservação Permanente (APP) dada pelo atual Código Florestal brasileiro

(BRASIL, 2012)1: 

Área  protegida,  coberta  ou  não  por  vegetação  nativa,  com  a  função
ambiental  de preservar  os  recursos hídricos,  a  paisagem,  a  estabilidade
geológica  e  a  biodiversidade,  facilitar  o  fluxo  gênico  de  fauna  e  flora,
proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas.

Analisando a definição acima, percebe-se a importância dada pelo texto legal

às  áreas  de  preservação  permanente.  Ainda  que  não  estejam  cobertas  por

vegetação nativa, elas devem ser preservadas, ou seja, considerando o importante

papel que têm, conclui-se que devem ser recuperadas em caso de degradação. A

mesma  lei  estabelece  como  de  preservação  permanente,  em  zonas  rurais  e

urbanas, as seguintes áreas (BRASIL, 2012)2:

I  –  as  faixas  marginais  de  qualquer  curso  d’água  natural  perene  e
intermitente, excluídos os efêmeros, desde a borda da calha do leito regular
(em larguras variando conforme largura do curso d’água);
II – as áreas no entorno dos lagos e lagoas naturais, em faixa com largura
mínima  variando  entre  30  e  100  metros  (zonas  rurais  e  urbanas,
respectivamente);
III – as áreas no entorno dos reservatórios d’água artificiais, decorrentes de
barramento ou represamento de cursos d’água naturais, na faixa definida na
licença ambiental do empreendimento;

1 Lei Federal nº 12.651/2012, Art. 2º, inciso II.
2 Lei Federal nº 12.651/2012, Art. 4º.
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IV  –  as  áreas  no  entorno  das  nascentes  e  dos  olhos  d’água  perenes,
qualquer  que  seja  sua  situação  topográfica,  no  raio  mínimo  de  50
(cinquenta) metros;

  [...]

No caso em tela,  propõe-se a regeneração das faixas marginais  do curso

d’água denominado Rio Perequê, tendo por base a Seção II do Capítulo XIII da Lei

Federal  nº  12.651/2012,  que  versa  sobre  a  regeneração  de  APP  de  áreas

consolidadas.

Ainda, como apresentado no Item 1.4.4, o Código Florestal  estabelece um

regime geral de proteção das vegetações nativas em território nacional. No caso da

Mata Atlântica, lei específica trata de regime próprio, com imposições diferenciadas,

como a necessidade de regeneração de áreas na mesma bacia hidrográfica (de

preferência  na  mesma  microbacia)  para  fins  de  compensação  de  supressão,

conforme letra do art. 17 (BRASIL, 2006):

O corte ou a supressão de vegetação primária ou secundária nos estágios
médio ou avançado de regeneração do Bioma Mata Atlântica, autorizados
por esta Lei, ficam condicionados à compensação ambiental, na forma da
destinação de área equivalente  à extensão da área desmatada,  com as
mesmas características ecológicas, na mesma bacia hidrográfica, sempre
que possível na mesma microbacia hidrográfica, e, nos casos previstos nos
arts. 30 e 31, ambos desta Lei, em áreas localizadas no mesmo Município
ou região metropolitana.

Os arts. 30 e 31 supracitados referem-se ao regime de proteção do Bioma

Mata  Atlântica  em  regiões  metropolitanas  e  áreas  urbanas,  com  restrições  à

supressão  de  vegetação  primária  (vedada)  e  secundária  em  estágio  avançado

(depende de prévia autorização e é admitida para fins de loteamento ou edificação,

“no caso de empreendimentos que garantam a preservação de vegetação nativa em

estágio avançado de regeneração em no mínimo 50% da área total coberta por esta

vegetação”, sendo vedada nos perímetros urbanos aprovados após data de vigência

da Lei) e médio de regeneração (com preservação mínima de 30% da área coberta

por vegetação).

2.3.2. Aspectos operacionais da recuperação de mata ciliar

Considerada de maior prioridade, a recuperação da mata ciliar nas margens

dos  cursos  d’água  poderá  ser  realizada  através  de  técnicas  de  florestamento  e

reflorestamento, visando reativar os benefícios proporcionados por essa importante
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cobertura vegetal — como a melhoria da qualidade da água, a estabilização das

margens do rio, a redução do assoreamento e a formação de corredores ecológicos

(KOBIYAMA, 2003).

Para  a  restauração ecológica  das matas ripárias,  deverão ser  observados

alguns  aspectos  importantes,  como  a  diversidade  das  espécies  na  região,  o

emprego de árvores e arbustos adaptados à correnteza ou submersão eventual e a

sucessão ecológica (recuperação partindo de espécies pioneiras, que darão lugar às

secundárias e finalmente às climácicas). “Roças intensivas ou pastagens mantidas

por  muitos  anos tendem a esgotar  o  banco de  sementes  do solo  das  espécies

florestais  e  a  compactar  o  solo,  dificultando  muito  a  regeneração  ou  ainda

impossibilitando  o  processo.  Isso  se  agrava  quando  as  áreas  ficam distantes  e

isoladas de remanescentes florestais,  já que a proximidade facilita a chegada de

novas sementes no local” (CASTRO, 2012). É nesta situação em que se encontra a

bacia do Rio Perequê, portanto, será necessário empregar técnicas intensivas de

recuperação.

Inicialmente, deverá ser realizada a recuperação do solo, pois ele se encontra

em estado avançado de erosão em diversos pontos, já decorrente da ausência de

mata  ripária.  Neste  sentido,  recomenda-se  o  emprego  da  adubação  verde,  que

consiste  em utilizar  uma ou  mais  espécies  vegetais  que  cumpram a  função  de

proteger e nutrir o solo, propiciando melhores condições de crescimento para outras

plantas, acelerando a regeneração natural e diminuindo a perda de solo (BRASIL,

2013). Em seguida, adotar-se-ia o plantio de espécies arbóreas, que poderia seguir

diferentes técnicas de plantio,  como as ilhas de diversidade, plantio em linha ou

enriquecimento de capoeira. Ainda, há a possibilidade de se acelerar a regeneração

natural através de técnicas de nucleação, que consistem em estimular as interações

entre  as espécies.  Este tipo  de ação parte  da  ideia de que uma floresta não é

apenas um conjunto de árvores e, sim, uma teia complexa de organismos e relações

(BECHARA, 2006).
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3. DESCRIÇÃO  DA  ÁREA  DE  ESTUDO  E  CONFLITOS  EXISTENTES  NA

MICROBACIA DO PEREQUÊ

Neste item, relata-se a gestão compartilhada de vazões para abastecimento e

irrigação na região, a qual caracteriza o status quo (à época do ápice da escassez

hídrica sazonal, ocorrida no ano de 2014) dos conflitos existentes pelos recursos

hídricos.  Inicialmente,  debruça-se  sobre  as  características  geográficas  e

hidrogeomorfológicas  da  bacia  do  Perequê,  que  situam  o  conflito  em  termos

qualitativos  e  quantitativos.  Remetendo-se  ao  Item  2.2,  que  abarca  o  aspecto

institucional na região, tem-se a completa caracterização do cenário de gestão e

governança dos recursos hídricos na microbacia.

3.1. A MICROBACIA DO RIO PEREQUÊ

Em termos de limites políticos, a microbacia do Rio Perequê se distribui ao

longo dos municípios de Porto Belo e Itapema, localizados na região denominada de

“Costa Esmeralda” (da qual o município de Bombinhas também faz parte). De fato, a

nascente do Perequê está localizada em Itapema e seu curso se desenvolve ao

longo da divisa entre os municípios de Porto Belo e Itapema, até a desembocadura

no  Oceano  Atlântico.  Por  desaguar  no  mar,  a  microbacia  do  Perequê pode ser

classificada como exorreica. A Figura 3 apresenta a localização da microbacia do

Rio Perequê e os limites políticos da região da Costa Esmeralda.

Trata-se de uma bacia com ocupação semiurbana, que fornece água bruta

essencialmente para abastecimento humano (após tratamento) e para a rizicultura.

Há recorrentes registros históricos de déficit  hídrico na região, situação que será

avaliada  mais  adiante,  especialmente  por  conta  da  definição  do  status  quo em

período crítico de escassez.
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Figura 3 — Localização da microbacia do Rio Perequê

Fonte: o autor (generalização cartográfica a partir dos dados geográficos mencionados na imagem)

A altitude mínima da bacia é de 0,00 m, enquanto a máxima é de 640 m (do

nível do mar).  A partir  do Modelo Digital  de Elevação (MDE) de imagens SRTM,

gerou-se o mapa hipsométrico da bacia do Perequê, apresentado na Figura 4. Na

mesma figura, pode-se visualizar a hidrografia da região.
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Figura 4 — Mapa hipsométrico da microbacia do Rio Perequê

Fonte: o autor (generalização cartográfica a partir dos dados geográficos mencionados na imagem)

A partir das informações geográficas e hidrológicas apresentadas, calcularam-

se parâmetros morfométricos básicos da bacia, os quais estão contidos na Tabela 1.

Tabela 1 — Parâmetros hidrológicos da bacia do Perequê

Parâmetro e unidade Valor
Área (km²) 66,93
Comprimento do rio principal (km) 14,37
Comprimento dos rios secundários (km) 71,80
Comprimento total dos rios (km) 86,17
Perímetro (km) 34,63
Coeficiente de compacidade (adimensional) 1,19
Fator de forma (adimensional) 0,32
Densidade de drenagem (km/km²) 1,29
Largura média da microbacia (km) 4,66

  Fonte: o autor (cálculos a partir dos dados geográficos da SDS).

A estação pluviométrica mais próxima da bacia do Perequê com considerável

série histórica está localizada em Brusque, a um raio de 35 km do centroide da

bacia. Os dados dessa estação foram utilizados no “Estudo de Aumento da Adução
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de Água Bruta para o Abastecimento Público dos Municípios de Itapema, Porto Belo

e Bombinhas — Santa Catarina”,  o qual  serviu como referência inclusive para a

concessão das outorgas de direito de uso dos recursos hídricos citadas no Item 2.2

— Portarias SDS nº 24 e nº 28/2014 (SANTA CATARINA, 2014).

O estudo foi encomendado pelo Comitê da Bacia do Rio Tijucas em virtude

dos conflitos intensificados entre as prestadoras e rizicultores que ocupam a bacia. À

época (2013/2014),  a  precipitação média  anual  era  de 1.576,32 mm. Com essa

precipitação média anual e a área da bacia, o estudo em questão chegou a uma Q98

de 238,88 L/s (CBH Tijucas, 2015). Esta vazão de referência caracteriza o  status

quo dos conflitos modelados neste trabalho. 

3.2. DOS CONFLITOS POR RECURSOS HÍDRICOS NA BACIA DO PEREQUÊ

O  Rio  Perequê  é  um  dos  principais  cursos  d’água  da  região  da  Costa

Esmeralda. É o manancial de onde é captada a água bruta que, após tratamento,

abastece os municípios de Porto Belo,  Bombinhas e Itapema. No caso de Porto

Belo, é o único manancial de água bruta utilizado no abastecimento do município

(Bombinhas conta com uma captação de menor vazão no rio do Zimbros e Itapema

com  captação  nos  rios  Areal,  Itapema,  Mata  Camboriú  e  Sertãozinho).  O

abastecimento humano e a rizicultura são, portanto, os dois principais usos do curso

d’água. Destes usuários, já podem ser elencados dois conflitos: entre as próprias

prestadoras dos serviços de saneamento de Porto Belo, Bombinhas e Itapema, e

entre estas e os rizicultores. Como terceiro caso conflitante, está o uso recreativo da

Costa Esmeralda, que acaba prejudicado por incidentes de poluição do Rio Perequê

e afluentes, bem como de outros cursos d’água que desaguam no mar da região

(ARIS, 2016).

Na bacia do Perequê, vários conflitos já aconteceram pela disputa da água

em períodos de estiagem. A ausência de um regramento pela outorga foi uma das

questões  cobradas  dos  prestadores  de  serviços  pela  autoridade  regulatória  de

saneamento, a Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento (ARIS). Um dos

maiores  conflitos  ocorreu  no  verão  de  2013/2014  (que  define  o  status  quo  da

modelagem empreendida neste trabalho), quando ocorreu uma estiagem severa e
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as vazões da bacia chegaram ao nível crítico, com escoamento superficial próximo

de zero, restando apenas o escoamento de base do rio.

O canal do rio foi irregularmente barrado por um dos prestadores e houve a

abertura de barreiras por maquinários para permitir o fluxo normal do leito natural do

rio.  Por  uma  ação  da  Agência  Reguladora  citada,  levantou-se  a  questão  da

inexistência de outorgas destes usos pelo órgão gestor competente. O conflito foi

encaminhado para debate e decisão no Comitê da Bacia do Rio Tijucas, onde foi

criada uma comissão para estudar o assunto, com a participação de vários setores

da  sociedade.  As  portarias  de  outorga  estabeleceram  o  regramento  quanto  às

vazões, mas a fiscalização ainda fica a desejar. 

Para agravar a situação pós-outorgas, destaca-se que a vazão de referência

(Q98)  não  foi  empregada  na  concessão  das  outorgas  para  os  prestadores  dos

serviços de saneamento, sendo que estes foram autorizados a retirar vazão máxima

de até 220 l/s (sendo que o máximo outorgável seria 95,55 l/s; no entanto, Porto

Belo já captava vazão média de 147 l/s, enquanto Itapema captava em média 200

l/s)  para  regularizar  o  nível  das  respectivas  lagoas  de armazenamento  de  água

bruta.  Neste  sentido,  houve  um  consenso  entre  solicitantes  e  órgão  gestor  de

recursos hídricos, que teve de ceder em virtude do caráter essencial dos serviços.

Em 09 de janeiro de 2014, o Comitê da Bacia do Tijucas promoveu reunião na

sede da Fundação Ambiental Área Costeira de Itapema (FAACI), para harmonizar

discussão de disputas judiciais em curso entre as duas prestadoras de serviços, com

relação à abertura de barreiras que não permitiam a chegada de água nas tomadas

de água da CASAN (prestadora em Porto Belo).

O  órgão  gestor  de  recursos  hídricos  —  a  Secretaria  de  Estado  para  o

Desenvolvimento  Econômico  Sustentável  (SDS)  —  também  promoveu  algumas

reuniões para discutir detalhes operacionais e das condicionantes técnicas a serem

estabelecidas nas portarias de outorga aos dois prestadores de serviços.

Após inúmeras discussões, foram baixadas  as Portarias SDS nº 24 e nº 28

formalizando os volumes máximos a serem captados por ambas e resultando na

instalação de estrutura de medição da vazão instantânea e volumes acumulados no

curso d’água. No entanto, esta situação não contribuiu efetivamente para solução do

conflito de uso dos recursos hídricos,  tampouco no que tange à preservação ou
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recuperação  da  mata  ciliar  e  conservação  do  solo.  A  seguir,  algumas  imagens

retratando a situação.

Figura 5 — Nível crítico na tomada de água da captação e da lagoa de acumulação da CASAN em Porto
Belo.

   
Fonte: ARIS (2014).

Figura 6 — Nível crítico da lagoa de acumulação de água bruta da concessionária Águas de Itapema

         Fonte: ARIS (2014)

  

Com as  referidas  portarias,  as  prestadoras  financiaram a  implantação  de

estrutura de medição e controle das vazões retiradas do Perequê, como pode ser

visualizado nas Figuras 9 e 10. No entanto, a própria outorga traz permissibilidade

para extração de volumes superiores aos máximos estabelecidos, especialmente na

alta temporada. Este fato acaba resultando em conflitos nos períodos de estiagem,

sendo que não há manutenção da vazão ecológica.
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Figura 7: Reunião realizada pelo grupo de acompanhamento 
para definição das outorgas

Figura  8:  Reunião  do  Comitê  da  Bacia  do  Tijucas  para
apresentação dos estudos hidrológicos

Figura  9 —  Placa  de  uma  das  empresas  saneamento
identificando a licença ambiental da captação e outorgas de
uso da água

Fonte: ARIS (2014)

Figura 10 — Estrutura implantada em seção do Perequê para
controle e medição das vazões que seguem para Itapema e
Porto Belo

Com a rizicultura, tem-se o desrespeito às larguras mínimas de APP (mata

ciliar) e o uso intensivo de defensivos agrícolas, que contaminam o solo e as águas

do Perequê. Portanto, o conflito de uso das águas entre rizicultores e companhias de

saneamento é agravado nos dois aspectos do recurso: qualitativo e quantitativo. A

seguir,  imagem de  barramento  indevido  realizado  por  rizicultores  para  desviar  o

curso do rio.
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Figura 11 — Quadra de arroz irrigada (esq.) e barramento irregular para desviar o curso do rio (dir.) em
2013.

Fonte: ARIS (2013)

Cabe destacar que, com relação ao uso para a irrigação na região, foi firmado

um TAC com o órgão ambiental  de Itapema (FAACI),  no qual  os  produtores  se

comprometeram  a  utilizar  as  captações  para  suprir  as  lavouras  no  período  de

setembro  a  outubro,  de  forma que este  uso tivesse  o  menor  impacto,  pois  não

estaria  coincidindo  com  a  temporada  da  demanda  de  verão.  No  entanto,  a

determinação ocasionalmente deixa de ser cumprida (Figuras 12 e 13).

Figura  12 —  Trecho  do  Perequê  que  antecede  a
estrutura  de  derivação  e  controle  de  vazões
(dez/2015)

Fonte: o autor.

Figura  13 —  Evidente  erosão  da  calha  do  rio  e
desrespeito  à  largura  mínima  de  mata  ciliar
(dez/2015)

Fonte: o autor.

Para agravar  a  situação dos conflitos hídricos na bacia do Perequê,  o  rio

recebe  contribuições  de  esgoto  doméstico  proveniente  de  ligações  clandestinas,

situação que na alta temporada de 2015/2016 resultou em afloramento de algas na
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foz  do  rio,  por  conta  da  avançada  eutrofização  do  corpo  d’água.  Este  fato  foi

amplamente divulgado na mídia, com imagens como a da Figura 14.

Figura 14 — Mancha observada na foz do Rio Perequê em janeiro de 2016

      Fonte: Grupo RIC Record (2016)

Em  suma,  o  status  quo  é  caracterizado  pelo  seguinte  cenário:  baixa

disponibilidade  hídrica  no  manancial,  rizicultores  e  prestadores  dos  serviços  de

saneamento implantando barreiras para desviar o curso de rio em seus respectivos

favores, desrespeito às APP de margens de rio, lançamentos de esgoto  in natura

nos cursos d’água e altas perdas de água nos sistemas de distribuição — em Porto

Belo, as perdas totais (incluem perdas físicas e aparentes, estas últimas também

denominadas  de  comerciais)  em 2016  foram de  31,11%,  quando  a  boa  técnica

recomenda no máximo 25% (BRASIL,  2014).  Em Bombinhas, o dado mais atual

disponível é de 2014, quando as perdas totais no município foram de 35,85%. Em

Itapema,  as  perdas  foram  de  22,80%  em  2016.  Ressalta-se  que  o  indicador

apresentado é  o IN049 do Sistema Nacional  de Informações sobre  Saneamento

(SNIS), cuja natureza dos dados é autodeclaratória.

A partir do cenário vigente, foram formulados cenários teóricos de gestão, nos

quais estão previstas medidas de gestão da demanda e da oferta, bem como da

recuperação  ambiental.  Tais  cenários  foram modelados  em Sistema de  Apoio  à

Tomada de Decisão (SAD) de modo a relacionar os equilíbrios existentes entre os
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jogadores. Após a modelagem, empreendeu-se análise multicritério para ordenação

dos cenários e escolha do mais apropriado.
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4. DEFINIÇÃO DOS CENÁRIOS DE GESTÃO

A fim de modelar os conflitos existentes na bacia do Perequê, definiram-se

cenários de gestão hipotéticos para o caso de adoção de medidas de gestão da

demanda, além daquelas já implantadas. Sendo assim, foram estabelecidos quatro

cenários,  sendo  que  um  deles  corresponde  à  manutenção  da  situação  atual,

seguindo-se somente as outorgas (não onerosas) já  concedidas aos prestadores

dos serviços de saneamento e não havendo o controle das vazões utilizadas pelos

rizicultores. Os demais cenários são baseados na adoção de diferentes medidas de

gestão da demanda e/ou oferta, possibilitando que a modelagem de um ou mais

cenários  aponte  os  equilíbrios  existentes  entre  os  jogadores.  Através da análise

multicritério, os cenários foram sopesados pelo impacto em cada um dos aspectos

mencionados no Item 1.4.3, a partir de onde foi apontado o mais adequado para o

caso.

Com relação aos atores (“jogadores”), importa fazer algumas considerações.

Primeiramente, fato não levantado no Item 2.2 (pois de fato não concerne à gestão

dos  recursos  hídricos)  é  o  da  titularidade  dos  serviços  públicos  de  saneamento

básico. Da Constituição Federal de 1988, mais especificamente do art. 30, sabe-se

que compete aos municípios a organização e prestação de serviços públicos de

interesse local (onde se enquadra o saneamento). Assim, a gestão do saneamento

envolve  o  planejamento,  a  prestação,  a  regulação  e  fiscalização  dos  serviços.

Exceto pelo planejamento, as demais atividades podem ser prestadas diretamente

ou  delegadas  para  outras  entidades  (no  caso  da  prestação,  pode  ser  inclusive

delegada para empresas privadas) (BRASIL, 2007).

Tendo em vista o fato de que o Perequê é manancial de abastecimento de

três municípios catarinenses, nos quais existem distintos prestadores dos serviços

de saneamento, o ator “prestador de serviço de saneamento” é aqui considerado em

conjunto com o respectivo município. No caso de Porto Belo, o prestador é uma

companhia estadual (sociedade de economia mista, isto é, entidade pertencente à

administração indireta do Estado).  Em Itapema e em Bombinhas,  os serviços de

abastecimento de água e de esgotamento sanitário foram delegados para empresas

privadas via processos licitatórios de concorrência pública (são empresas privadas

distintas).
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Como mencionado  anteriormente,  a  regulação  e  fiscalização  dos  serviços

públicos  pode  ser  delegada  a  outras  entidades.  O  município  de  Porto  Belo  é

regulado  pela  Agência  Reguladora  Intermunicipal  de  Saneamento  (ARIS),  que

participou ativamente da mediação dos conflitos em recursos hídricos na bacia do

Perequê.  Os  municípios  de  Itapema  e  Bombinhas  são  regulados  pela  Agência

Reguladora de Serviços Públicos de Santa Catarina (ARESC), entidade pertencente

à  administração  indireta  do  Estado.  Ambas  serão  referidas  simplesmente  como

agências  reguladoras,  sendo  atores  importantes  no  que  concerne  às  possíveis

exigências  impostas  aos  municípios/prestadores  de  serviços  públicos  de

saneamento básico quanto a ações de gestão da demanda.

A principal medida de gestão da demanda a ser adotada pelos prestadores de

saneamento diz respeito ao controle e redução de perdas físicas de água, o que

resulta  na  redução  direta  dos  volumes  captados  dos  mananciais.  Há  ainda  a

possibilidade  de  realização  de  campanhas  de  educação  ambiental  e

sustentabilidade direcionadas aos próprios usuários dos serviços.

O  Quadro  2  traz  o  cenário  “atual”;  na  verdade,  o  que  prevaleceu  na

temporada 2013/2014, conforme descrito no Item 3.2.

Quadro 2 — Cenário 1 (status quo)
Decisores Opções

Município de Porto Belo/CASAN 1. Respeitar a Portaria SDS nº 28/2014 (status quo definido
como “sim”)

2. Empreender  ações  de  gestão  da  demanda  (status  quo
definido como “não”)

3. Intervir no curso d’água em próprio favor (sem desenvolver
ações de preservação)

Município de Itapema/CONASA 4. Respeitar a Portaria SDS nº 24/2014 (status quo definido
como “sim”)

5. Empreender  ações  de  gestão  da  demanda  (status  quo
definido como “não”)

6. Intervir no curso d’água em próprio favor (sem desenvolver
ações de preservação)

Rizicultores/Sindicato  dos
Trabalhadores Rurais de Tijucas,
Porto Belo e Bombinhas

7. Permanecer desrespeitando os limites mínimos para APP
em margem de rios

8. Continuar  intervindo  no  curso  d’água  em  detrimento  de
outros usuários da água

Agências Reguladoras 9. Permanecer omissas em relação à gestão das demandas
de água

SDS 10. Fiscalizar  os usos da água na bacia  e  implantar  outorga
para irrigação (status quo = “não”)
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Em face  dos  altos  índices  de  perdas  nos  Sistemas de  Abastecimento  de

Água, propõe-se como medida de gestão da demanda o controle e a redução de

perdas por parte dos prestadores, caracterizando o segundo cenário (Quadro 3). No

cenário  em  questão,  também  foi  previsto  o  aumento  na  eficiência  dos  cultivos

(possivelmente com adoção de medidas como a rotação de culturas) e a atuação do

órgão  gestor  de  recursos  hídricos  neste  sentido,  de  forma  a  caracterizar  uma

alternativa excludente e praticamente oposta ao status quo.

Quadro 3 — Cenário 2: implantação de medida de gestão da demanda (redução de perdas)
Decisores Opções

Município de Porto Belo/CASAN 1. Reduzir as perdas totais para menos de 25%
Município de Itapema/CONASA 2. Manter  o  índice  de  perdas  abaixo  de  25%  e

implantar medidas para reduzi-lo ainda mais
Agências Reguladoras 3. Cobrar  o cumprimento das metas de redução de

perdas dos prestadores de serviços
Rizi(Agri)cultores 4. Reduzir  o  uso  de  água  para  a  cultura  irrigada

(práticas  de  adubação  verde  ou  até  rotação  da
cultura)

SDS 5. Implantar  outorga  para  todos  os  usuários  de
recursos  hídricos  e  fiscalizar  os  respectivos  usos
respeitando-se  a  respectiva  vazão  máxima
outorgável

Com relação à oferta, propõe-se a cobrança pelo uso da água, instrumento de

gestão  previsto  na  Política  Nacional  de  Recursos  Hídricos,  mas  ainda  não

implantado em SC. A implantação demandaria esforços do órgão gestor de recursos

hídricos e do comitê da bacia para operacionalização da cobrança (Quadro 4).

Quadro 4 — Cenário 3: implantação da cobrança pelo uso da água
Decisores Opções

SDS 1. Implantar a cobrança pelo uso da água em SC
CBH Tijucas 2. Discutir  e  definir  o  preço  da  água,  com  a

participação da sociedade civil e do poder público
3. Gerir  os  recursos  e  aplicá-los  na  recuperação

ambiental do Perequê
Município de Porto Belo/CASAN 4. Pagar os valores devidos (inevitavelmente recaindo

sobre a fatura do consumidor final)
Município de Itapema/CONASA 5. Pagar os valores devidos (inevitavelmente recaindo

sobre a fatura do consumidor final)
Rizicultores/demais usuários de água
na bacia

6. Pagar  os  valores  devidos  (podendo  repassar  o
preço para consumidores)

Por fim, considerou-se a recuperação ambiental do Perequê (Quadro 5), a

qual  possibilitaria  a  melhora  na  qualidade  da  água  do  manancial  em  primeiro
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momento,  bem  como  possível  melhoria  quantitativa.  O  cenário  em  questão  foi

modelado de forma isolada e também em conjunto com o cenário 3, incorporando os

recursos provenientes de eventual cobrança.

Quadro 5 — Cenário 4: promoção da recuperação ambiental do manancial
Decisores Opções

SDS 1. Implantar a cobrança pelo uso da água em SC
CBH Tijucas 2. Aplicar  recursos  provenientes  de  eventuais

cobranças pelo uso das águas na recuperação da
bacia

Município de Porto Belo/CASAN 3. Investir  na  recuperação  ambiental  do  manancial,
conforme  previsto  nos  instrumentos  oficiais  de
planejamento (ex. PMSB de Porto Belo)

Município de Itapema/CONASA 4. Investir  na  recuperação  ambiental  do  manancial,
conforme  previsto  nos  instrumentos  oficiais  de
planejamento (ex. PMSB de Itapema)

Rizicultores/demais usuários de água
na bacia

5. Adotar  técnicas  de  agricultura  mais  sustentável
(adubação orgânica, rotação de culturas, irrigação
mais eficiente)

5. RESULTADOS  E  DISCUSSÃO  —  MODELAGEM  DOS  CONFLITOS  E

PROPOSTAS PARA RESOLUÇÃO

O  conflito  em  tela  é  tão  complexo  que  ao  considerarmos  somente  os

decisores e opções definidos no  status quo, existem 312 estados possíveis. Este

número representa o total  de estados (2n =  1.024,  onde n é o total  de opções)

subtraído de estados impossíveis. No caso do  status quo, os estados impossíveis

são  todas  as  combinações  onde  ocorre  a  escolha  simultânea  de  opções

mutuamente exclusivas (por exemplo, seleção das opções “respeitar a portaria” e

“intervir no curso d’água” pelos prestadores dos serviços de saneamento; seleção da

opção de interferência da agência reguladora e não realização de ações de gestão

pelos prestadores, etc.). 

Dada a ordem de priorização e reversibilidade de todas as opções (exceto da

implantação de outorga por parte da SDS, que seria “irreversível”), o modelo grafo

do  status  quo  é demonstrado  no  Apêndice  A,  assim como o  verificado  para  os

demais cenários de gestão. Do trabalho de Vieira (2008), vimos que houve similares

preferências por parte dos irrigantes quanto à implantação de outorga e controle das

vazões  retiradas,  ainda  que  eles  permaneçam contrários  à  suspensão  total  das

atividades, o que cria um contexto de conflitos de segunda ordem. No caso em tela,
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tais  conflitos  originam-se  do  emprego  ostensivo  de  agrotóxicos  (resultando  em

custos  excessivos  para  os  sistemas  públicos  de  saúde),  como  demonstrado  no

trabalho de Gasparini e Vieira (2010).

Para os cenários especificados, o que nos importa são os estados preferidos

por  cada  decisor  diante  de  situações  de  equilíbrio.  Assim,  o  GMCR+ possibilita

“filtrar” o conjunto de estados possíveis assumindo que uma opção seja tomada por

um decisor sob algum critério de equilíbrio (de Nash ou metarracional, por exemplo),

sendo exibidos os resultados mais preferidos para aquele decisor. Tal análise foi

efetuada para todos os jogadores, demonstrando a existência de equilíbrios em cada

cenário de gestão proposto (Apêndice B).

Com base nos critérios citados no Item 1.4.3, os cenários foram avaliados a

partir das pontuações contidas no Quadro 6.

Quadro 6 — Estrutura da análise multicritério
Critério Peso Faixa de desempenho Valor

Efetividade no atendimento às 
demandas (E)

0,30
BAIXA -1
MÉDIA -5
ALTA -10

Custos de implantação (Ci)
0,133

BAIXOS +1
MÉDIOS +5
ALTOS +10

Consequências sociais (Cs)
0,133

BAIXAS +1
MÉDIAS +5
ALTAS +10

Consequências ambientais (Ca)
0,30

BAIXAS -1
MÉDIAS -5
ALTAS -10

Potencial de indução de conflitos 
de segunda ordem (P) 0,133

BAIXO +1
MÉDIO +5
ALTO +10

A atribuição dos valores com base no desempenho das medidas de gestão da

demanda  foi  baseada  nos  trabalhos  de  Stephens  (2002),  Carolo  (2007),  Lima

(2010), Souza (2012) e Santos et al. (2017), tendo resultado na Tabela 2. 

Tabela 2 — Ordenação dos cenários de gestão a partir da análise multicritério

Cenário 1 Cenário 2 Cenário 3 Cenário 4

E -1 -10 -5 -5

Ci 1 5 5 10

Cs 10 5 1 1

Ca -1 -5 -5 -10
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P 5 5 5 5

Resultado 1,528 -2,505 -1,537 -2,372

Da Tabela 2, destacam-se os cenários 2 e 4, os quais têm o melhor custo-

benefício sob a ótica dos critérios elencados. O cenário 2 consiste na implantação

de medidas de controle e redução de perdas, enquanto o cenário 4 consiste em

investimentos por parte dos prestadores e municípios (onerando os usuários) aliados

à implantação da cobrança pelo uso da água.

Cada  cenário  tem potencial  para  indução  de  conflitos  de  segunda  ordem

distinto,  por exemplo, o cenário 4 tem o maior impacto no valor financeiro a ser

desembolsado pelos usuários finais, o que representa um impacto socioeconômico

para camadas sociais mais baixas. Neste sentido, estimula-se a adoção das tarifas

sociais,  onde usuários menos providos pagam tarifas mais módicas.  No caso da

manutenção  do  status  quo,  o  uso  continuado  e  indiscriminado  de  agroquímicos

representa grave problema de saúde público, onerando o sistema público de saúde

em  médio  e  longo  prazo  —  sem  contar  casos  agudos,  como  apontados  por

Bombardi (2017).

A recuperação ambiental  da bacia do  Perequê tem grande potencial  para

trazer  benefícios  aos  usuários  de  água,  especialmente  quanto  ao  aspecto

qualitativo. Por conta disso, organizou-se a proposta de intervenção com base na

recuperação das áreas degradas às margens do curso d’água principal da bacia, a

qual está fundamentada no Item 6 deste trabalho.

Como  aplicação  prática  da  modelagem  dos  conflitos,  recomenda-se  aos

gestores públicos que definam as estratégias de ação tendo em mente a ordenação

dos cenários de gestão,  assumindo diretamente a liberdade de escolha de suas

preferências. No entanto, tal  escolha deve estar alinhada com uma estratégia de

resolução de conflitos a ser intermediada pelos órgãos de controle (como a SDS e

as agências reguladoras),  que podem auxiliar  a implantar  as medidas elencadas

através da discussão e negociação com as partes.
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6. PROPOSTA DE INTERVENÇÃO

6.1. IDENTIFICAÇÃO DO PROBLEMA

Uma das medidas de gestão (neste caso, mais sob aspecto ambiental do que

de  demanda)  propostas  neste  trabalho  é  a  recuperação  ambiental  da  bacia  do

Perequê, tendo em vista a situação de degradação ambiental demonstrada no Item

3. Portanto, a proposta está pautada neste problema.

O  Plano  Diretor  e  Código  Urbanístico  de  Porto  Belo  foram  instituídos

inicialmente pela Lei Complementar nº 033/2011, contemplando o macrozoneamento

do município (levantamento da situação da cobertura vegetal, uso do solo, recursos

hídricos, etc.) e as normas para parcelamento, uso e ocupação do solo. No mapa de

vegetação (Figura 15, parcial), cujo levantamento remonta ao ano de 2011, percebe-

se a imensa extensão de áreas alteradas, especialmente nas APP das margens de

cursos d’água (mais extensamente do Rio Perequê e do Rio da Vovó). 

Figura 15 — Extrato do mapa de cobertura vegetal de Porto Belo

Fonte: Plano Diretor Municipal de Porto Belo (2011)
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O item de legenda circulado na Figura 13 compreende “capoeirinhas, pastos e

agropecuária (áreas alteradas)”. Na prática, a maior parte dessas áreas foi alterada

para a prática agropecuária, sendo predominante a rizicultura às margens dos rios,

especialmente  do  Perequê  (na  parte  superior  do  mapa  temático,  que  divide  os

municípios  de  Porto  Belo  e  Itapema).  Portanto,  diante  da  relevância  hídrica  e

ambiental das áreas de preservação permanente nos entornos de nascentes e às

margens dos cursos d’água, bem como da importância do Perequê como principal

manancial  da região, propõe-se o reflorestamento da APP às margens deste rio.

Exceto por  uma pequena área próxima aos meandros finais  do  curso d’água,  a

maior parte da extensão dele está degradada, fato pelo qual será considerada toda a

extensão marginal para definição da área a ser recuperada.

Destaca-se que o mapa em questão está incompleto, tanto no sentido do uso

e ocupação do solo (por ser um produto de Porto Belo, não foi levantado o uso do

solo no lado de Itapema, mas a recuperação proposta considera ambas as margens

do rio) quanto na hidrografia (o curso completo do Perequê pode ser observado na

Figura  4,  desde  a  foz  no  lado  de  Itapema  até  a  desembocadura  na  Praia  do

Perequê). Todas essas questões foram consideradas na determinação da área a ser

recuperada, a qual foi empreendida em software SIG, com base na hidrografia oficial

do Estado, disponibilizada pela SDS.

6.2. JUSTIFICATIVA

Remetendo-se  às  justificativas  apresentadas  no  Item  1.2  deste  trabalho,

“assegurar a disponibilidade e gestão sustentável  da água e o saneamento para

todos” (ONU, 2015) é um dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável resultantes

da Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável – Rio+20.

Quanto ao aspecto social e sanitário, destacou-se a importância de conciliar

os  usos dos recursos hídricos  de forma a  garantir  o  bem-estar  da  população e

promover condições adequadas de saúde pública, considerando a bacia hidrográfica

como unidade de referência para o planejamento das ações. Ainda, tratou-se da

questão dos agroquímicos, os quais têm maior facilidade de chegar ao curso d’água

em locais onde a mata ripária é inexistente (LIMA, 2010; SOUZA, 2012). 
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Em todos os aspectos considerados, novamente, recomenda-se a leitura do

Item 1.2.

6.3. OBJETIVO

O objetivo desta proposta é bastante simples, qual seja:

 Recuperar  a  APP  de  margens  de  cursos  d’água  ao  longo  do  Rio

Perequê, empregando as técnicas mais adequadas de florestamento e/

ou reflorestamento.

6.4. RESULTADOS E IMPACTOS ESPERADOS

A recuperação das matas ripárias pode melhorar as condições ambientais,

resultando  em benefícios  para  a  qualidade  e  quantidade  da  água  disponível  na

região,  provocando impacto  positivo  tanto  para  o  abastecimento  humano quanto

para a agricultura. No entanto, a questão da monocultura deveria ser revista pelos

agricultores na região, buscando-se uma maior integração entre a lavoura e outras

formas  de  vegetação,  a  rotação  de  culturas  ou  outras  técnicas  de  agricultura

sustentável.

Deve-se  remeter  ao  Item 2.3,  onde  são  elencados  alguns  dos  benefícios

ambientais  das matas ciliares (melhoria da qualidade da água, estabilização das

margens do rio, a redução do assoreamento, formação de corredores ecológicos,

etc.).

6.5. AÇÕES DE INTERVENÇÃO

As ações necessárias estão resumidamente expostas no Item 2.3.2 (aspectos

operacionais), incluindo a recuperação do solo (sugerindo-se a adoção da técnica da

adubação verde) e o plantio de espécies arbóreas. Este poderia seguir diferentes

técnicas  de  plantio,  como  as  ilhas  de  diversidade,  plantio  em  linha  ou

enriquecimento  de  capoeira.  Ainda,  levanta-se  a  possibilidade  de  acelerar  a
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regeneração natural através de técnicas de nucleação, que consistem em estimular

as interações entre as espécies. Como ponto inicial mais importante da proposta,

está a definição da área a ser recuperada, a qual consta do Item 6.7 (Recursos

Necessários), mais adiante.

Dentre as atividades necessárias para recomposição de mudas, destacam-se:

(1) a implantação de cerca para proteção da área quanto à presença de animais; (2)

identificação e combate às formigas;  (3) locação das covas;  (4) coroamento das

covas, que compreende a retirada de invasoras ao redor da muda em um raio pré-

determinado; (5) a abertura das covas; (6) a distribuição de insumos nas covas; (7) o

plantio manual das mudas. Essas atividades são seguidas de manutenções por um

período de dois anos (FELIPIM, 2010).

6.6. ATORES ENVOLVIDOS

Como maiores interessados e principais atores dos conflitos na região, estão

os  usuários  da  água  (municípios,  prestadores  de  serviços  de  saneamento  e

agricultores). Junto a eles, acrescenta-se um ator ainda não citado neste trabalho: o

órgão seccional de meio ambiente em SC (atualmente denominado de Instituto do

Meio Ambiente – IMA).  Trata-se de um dos mais  importantes  atores  no cenário

ambiental estadual e o órgão mais competente para acompanhar a situação em tela,

pois  o  Rio  Perequê  é  de  dominialidade  estadual  e  divide  dois  municípios

catarinenses.  Subsidiariamente,  envolvem-se  os  órgãos  ambientais  municipais:

Fundação  Municipal  de  Meio  Ambiente  de  Porto  Belo  (FAMAP)  e  Fundação

Ambiental Área Costeira de Itapema (FAACI).

6.7. RECURSOS NECESSÁRIOS

O trecho inicial do Perequê (da nascente até a primeira confluência com outro

curso d’água) é um dos mais preservados ao longo do rio (Figura 16). Por conta

disso, ele não foi contabilizado na estimativa da área a ser recuperada. 
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Figura 16 — Trecho desconsiderado na determinação da área a ser recuperada

          Fonte: o autor (generalização cartográfica a partir dos dados informados)

Considerando uma faixa de 8 m contados a partir da borda da calha do leito

regular, estima-se ser necessário recuperar uma área (Figura 17) total de 194.123

m² ou 19,41 ha. 
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Figura 17 — Área a ser recuperada no projeto de intervenção

Fonte: o autor (generalização cartográfica a partir dos dados informados)

A Figura 18 mostra em detalhes a faixa adotada para um trecho do rio, já que

a  figura  com  toda  a  bacia  tem  escala  pequena  demais  para  visualizá-la

adequadamente.
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Figura 18 — Detalhe da área a ser recuperada

Fonte: o autor (generalização cartográfica a partir dos dados informados)

Com base em uma densidade média de 1.667 mudas por hectare (dada a

restrição de APP com declividade inferior a 25°, resultando em um espaçamento de

3 m x  2 m por  muda),  seriam necessárias ao menos 32.356 mudas de plantas

nativas  (considerando  que  a  recuperação  se  desse  somente  pelo  plantio,  como

sugerido na referência citada, entretanto, existem outras técnicas disponíveis que

podem ser empregadas concomitantemente), adotando-se uma proporção de 35%

de espécies  arbóreas,  42% de  lianas/epífitas  e  23% de arbustos/ervas,  que  em

média caracteriza o bioma Mata Atlântica. O sistema de reflorestamento abrangeria
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a implantação de espécies pioneiras, secundárias e climácicas (REIS, 1996; MINAS

GERAIS, 2007; DEPRÁ et al., 2009).

6.8. ORÇAMENTO

Não se pretende trabalhar com orçamentação (nem mesmo a nível sintético)

nesta proposta, já que demandaria extensos levantamentos técnicos a campo. De

maneira geral, como estudo de viabilidade técnica e econômico-financeira, podem

ser  feitas  diversas  estimativas  com  base  na  extensão  a  ser  recomposta.  Por

exemplo,  considerando  a  espécie  Senna  macranthera  (popularmente  conhecida

como pau-fava ou aleluia),  uma pioneira de grande agressividade (KALIL FILHO,

2002),  encontram-se mudas de enxerto em torno de R$ 30,00 por unidade. Isso

representaria um investimento de R$ 45.000 somente em mudas desta planta. No

entanto,  como  mencionado  no  item  anterior,  o  sistema  de  reflorestamento

necessário para um local sem banco de sementes (como é o caso das margens do

Perequê) inclui a implantação de mudas de todos os estágios sucessionais.

Para ter uma noção mais aproximada do custo total da recuperação da APP

às margens do Rio Perequê, pode-se recorrer a estudos de caso específicos em

situações similares. 

Para APP composta por  vegetação de Mata Atlântica em Santa Catarina,

Deprá et al. (2009) demonstraram que o custo de recuperação total em casos com

espaçamento de 3 m x 2 m (1.667 mudas/ha) foi de R$ 2.824,20/ha, considerando

as fases de implantação (combate às formigas, coveamento, adubação base, plantio

e replantio) e manutenção (coroamento e combate às formigas). Portanto, trata-se

de uma referência adequada para o caso em tela. Pelo fato de o estudo datar de

2009 e não trazer referência à data base empregada, atualizou-se o custo com a

variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de janeiro de

2009 a dezembro de 2017.

A variação do IPCA no período considerado foi de 69,95%. Assim, o custo de

referência atualizado é de R$ 4.799,73/ha. Portanto, para os 19,41 ha às margens

do  Rio  Perequê,  o  custo  total  estimado  para  recuperação  da  APP  é  de  R$

93.162,72,  o  que  representa  um  valor  bastante  módico  (tendo  em  vista  o

faturamento das prestadoras de serviços de saneamento, por exemplo).
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6.9. CRONOGRAMA

CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

CONSTRUÇÃO DE CERCA

IMPLANTAÇÃO

1. Roçada manual ou semimecanizada 

2. Identificação e combate às formigas

3. Locação das covas

4. Coroamento manual das covas

5. Abertura manual de covas

6. Distribuição de insumos nas covas

7. Plantio manual de mudas

MANUTENÇÃO (1º ANO)

1. Repasses no combate às formigas

2. Roçada manual ou semimecanizada nas linhas de plantio

3. Coroamento das mudas plantadas

4. Adubação de cobertura

5. Replantios

MANUTENÇÃO (2º ANO – REPETE ANTERIOR)

Fonte: adaptado de Felipim (2010)
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

De maneira geral,  os conflitos por recursos hídricos na microbacia do Rio

Perequê se  afiguram de  maneira  complexa,  constituindo tarefa  difícil  modelá-los

apropriadamente. A definição dos vetores de preferência de cada ator é delicada,

sendo determinante para caracterização dos equilíbrios. Tendo em vista diversos

autores da literatura, conclui-se que uma das medidas de gestão da demanda mais

adequada envolve o controle e redução das perdas na distribuição. No entanto, o

município de Itapema, por exemplo, já tem um índice considerável adequado pela

boa técnica. O impacto desta medida ainda seria notável na bacia, considerando a

vazão  média  extraída  pelo  município  de  Porto  Belo  (que  também  abastecia

Bombinhas no status quo).

Como demonstrado neste estudo de caso, os conflitos de primeira ordem são

primordialmente de ordem quantitativa (escassez evidente no status quo descrito) e

qualitativa  (degradação  da  qualidade  da  água  pelo  uso  de  agroquímicos  e  pelo

desrespeito à APP nas margens do rio). Em decorrência da implantação da outorga

(já  ocorrida),  os  conflitos  de  segunda  ordem  mais  evidentes  remetem  às

intervenções  indevidas  no  leito  do  Perequê.  A  partir  das  medidas  de  gestão

propostas, podem ocorrer novos conflitos de segunda ordem, principalmente no que

diz  respeito  ao  aspecto  financeiro  da  gestão  do  saneamento  nos  municípios

envolvidos (que terão de investir  no  curto  prazo,  mas terão benefícios  de longo

prazo com a maior eficiência). 

A recomposição da APP às margens do Rio Perequê se demonstra essencial

em diversos aspectos deste conflito, embora haja algumas contradições em termos

quantitativos, porquanto alguns autores citados indicam que pode haver inclusive

uma redução na vazão do curso d’água (o que é bastante lógico, já que a vegetação

ciliar promove a redução da velocidade do fluxo nas bordas da calha). Entretanto, os

benefícios em termos qualitativos, ambientais e sociais superam este aspecto de

efetividade  de  atendimento  das  demandas,  tornando  essencial  a  proposta  de

intervenção apresentada.

Em termos econômico-financeiros, os investimentos e despesas necessários

para  a  proposta  de  intervenção  seriam  recompensados  com  os  benefícios

ambientais e sociais citados, ainda que tenham de ser repassados para os usuários
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finais (na tarifa de água ou no preço de produtos vegetais produzidos na bacia,

mesmo que temporariamente). Pelas estimativas de custos levantadas, conclui-se

que seria um pequeno preço a pagar pela saúde em médio e longo prazo.

67



8. REFERÊNCIAS CONSULTADAS

ANA. Agência Nacional de Águas: Programa de Consolidação do Pacto Nacional
Pela Gestão das Águas. A gestão de recursos hídricos em Santa Catarina. 2016.
Disponível  em:  http://progestao.ana.gov.br/portal/progestao/panorama-dos-estados/
sc

ARIS.  Agência  Reguladora  Intermunicipal  de  Saneamento.  Fiscalizações  do
Sistema de Abastecimento de Água de Porto Belo e Itapema.  Disponível em:
http://aris.sc.gov.br/. Acesso em: 06 de abril de 2018.

BECHARA, F.C. Unidades Demonstrativas de Restauração Ecológica através de
Técnicas Nucleadoras: Floresta Estacional Semidecidual, Cerrado e Restinga.
Tese  (Doutorado),  Escola  Superior  de  Agricultura  “Luiz  de  Queiroz”.  Piracicaba,
2006. 249p.

BOCHNER,  R.  Sistema  Nacional  de  Informações  Tóxico-Farmacológicas  —
SINITOX e as intoxicações humanas por agrotóxicos no Brasil. Ciência e Saúde
Coletiva. Rio de Janeiro, 12 (1): 73-89, 2007.

BOMBARDI, L. M. Geografia do Uso de Agrotóxicos no Brasil e Conexões com
a União Europeia. São Paulo: FFLCH – USP, 2017. 296 p.

BRASIL.  Adubação verde é técnica eficiente para aumentar a produção.  Portal
Brasil.  Disponível  em:  http://www.brasil.gov.br/meio-ambiente/2013/10/adubacao-
verde-e-tecnica-eficiente-para-aumentar-a-producao. Acesso em: 06/05/2017.

________.  Lei  nº  9.433,  de  8  de  janeiro  de  1997. Disponível  em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9433.htm. Acesso em: 06 de abril de 2018.

________.  Lei nº 11.428, de 22 de dezembro de 2006 (Lei da Mata Atlântica).
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11428.htm. Acesso em:
15 de abril de 2018.

________.  Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012 (Código Florestal Brasileiro) .
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12651.htm. Acesso em:
15 de abril de 2018.

________.  Redução  de  perdas  em  sistemas  de  abastecimento  de  água.
Ministério da Saúde. Fundação Nacional de Saúde. 2. ed. Brasília: FUNASA, 2014.
172 p.

________.  Portaria de Consolidação nº 5, de 28 de setembro de 2017 (Anexo
XX).  Ministério  da  Saúde.  Disponível  em:
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prc0005_03_10_2017.html.
Acesso em: 06 de abril de 2018.

68

http://progestao.ana.gov.br/portal/progestao/panorama-dos-estados/sc
http://progestao.ana.gov.br/portal/progestao/panorama-dos-estados/sc
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prc0005_03_10_2017.html
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12651.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11428.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9433.htm
http://www.brasil.gov.br/meio-ambiente/2013/10/adubacao-verde-e-tecnica-eficiente-para-aumentar-a-producao
http://www.brasil.gov.br/meio-ambiente/2013/10/adubacao-verde-e-tecnica-eficiente-para-aumentar-a-producao
http://aris.sc.gov.br/


CAMPOS,  V.  N.  O.;  FRACALANZA,  A.  P.  Governança  das  águas  no  Brasil:
conflitos pela apropriação da água e a busca da integração como consenso.
Ambiente & Sociedade. V. XIII, n. 2. p. 365-382. Campinas, jul-dez. 2010.

CAROLO, F. Outorga de direito de uso de recursos hídricos: Instrumento para
o  desenvolvimento  sustentável?  Estudo  das  bacias  dos  rios  Piracicaba,
Capivari  e  Jundiaí.  Dissertação  (Mestrado  em  Desenvolvimento  Sustentável)  –
Universidade de Brasília, Brasília, DF, 2007.

CASTRO, D.  Práticas para restauração da mata ciliar. Ação Nascente Maquiné
(ANAMA). Porto Alegre: Catarse – Coletivo de Comunicação, 2012.
COMITÊ DA BACIA DO RIO TIJUCAS. Relatórios da Comissão Intermunicipal de
Abastecimento Público de Água da Costa Esmeralda (2014, 2015). Disponível
em: http://www.aguas.sc.gov.br/base-documental-tijucas. Acesso em: 06 de abril de
2018.

CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA.  Directiva  98/83/CE do Conselho de 3  de
Novembro  de  1998,  relativa  à  qualidade  da  água  destinada  ao  consumo
humano. Jornal Oficial nº L 330 de 05/12/1998 p. 0032 - 0054

DEPRÁ, G. F.; GRANDI, D. H.; MATAVELLI, C. J.; FERREIRA, J. D.; DE LIMA, A. D.
V.  Estimativa  de  custos  para  recuperação  da  vegetação  em  áreas  de
preservação  permanente  e  reserva  legal  no  estado  de  Santa  Catarina.  XV
COBREAP – Congresso Brasileiro de Engenharia de Avaliações e Perícias. IBAPE.
São Paulo, 2009.

EVANS, A. Why Peace Won't Come to Kashmir. Current History (Vol. 100, Nº 645).
2001. p. 170-175.

FANG, L.; HIPEL, K. W.; KILGOUR, M. D. Interactive Decision Making: The Graph
Model for Conflict Resolution. New York: John Wiley and Sons, Inc., 1993.

FELIPIM, A. Projetos executivos e orçamentos de restauração. Treinamento em
recuperação de áreas degradadas – Projeto de Recuperação das Matas Ciliares
(apresentação  digital).  Jaú,  2010.  Disponível  em:
http://www.sigam.ambiente.sp.gov.br/sigam3/Repositorio/222/Documentos/
2010_RecupAreasDegradadas/RAD_Adriana.pdf. Acesso em 07 de maio de 2018.

GASPARINI,  M.  F.;  VIEIRA,  P.  F.  A  (in)visibilidade  social  da  poluição  por
agrotóxicos  nas  práticas  de  rizicultura  irrigada:  síntese  de  um  estudo  de
percepção  de  risco  em  comunidades  sediadas  na  zona  costeira  de  Santa
Catarina.  Desenvolvimento  e  Meio  Ambiente,  n.  21,  p.  115-127,  jan./jun.  2010.
Editora UFPR.

GETIRANA, A. C. V.; AZEVEDO, J. P. S.; MAGALHÃES, P. C. Conflitos pelo Uso
da  Água  no  Setor  Agrícola  no  Norte  Fluminense  (II):  Processo  Decisório
Através  do  Modelo  Grafo  para  Solução  de  Conflitos. Revista  Brasileira  de
Recursos Hídricos, v. 12, n. 2, 2007. p. 39-50.

69

http://www.sigam.ambiente.sp.gov.br/sigam3/Repositorio/222/Documentos/2010_RecupAreasDegradadas/RAD_Adriana.pdf
http://www.sigam.ambiente.sp.gov.br/sigam3/Repositorio/222/Documentos/2010_RecupAreasDegradadas/RAD_Adriana.pdf


GIDDENS, A.; SUTTON, P. W.; FREIRE, C. Conceitos Essenciais da Sociologia.
São Paulo: UNESP, 2017. 354 p.

GLEICK, P.  Environment and Security Water Conflict Chronology. Washington,
D. C.: Pacific Institute, 2000.

HASSELT, V. B.; HERSEN, M.; BARONE, D. F. Advanced Personality. New York:
Plenium Press, 2004.

HIPEL,  K.  W.;  KILGOUR, D.  M.  e  KINSARA,  R.  A.  Strategic  investigations  of
water conflicts in the middle east. Group Decision and Negotiation, 23(3): 355–
376, 2014.

HOMER-DIXON, T. F.  On the Threshold: Environmental Changes as Cause of
Acute Conflict. International Security, v. 16, n. 2, 1991. p. 76-116.

KALIL  FILHO  N.A.  et  al.  Espécies  recomendadas  para  a  restauração  da  Mata
Atlântica. In: GALVÃO A.P.M. & MEDEIROS A.C.S. (eds).  Restauração da Mata
Atlântica em áreas de sua primitiva ocorrência natural.  Embrapa, Colombo/PR,
2002.

KINSARA,  R.  A.;  PETERSONS,  O.;  HIPEL,  K.  W.;  KILGOUR,  D.  M.  Advanced
Decision  Support  for  the  Graph  Model  for  Conflict  Resolution.  Journal  of
Decision Systems, DOI: 10.1080/12460125.2015.1046682, 2015.

KOBIYAMA, M. Conceitos de zona ripária e seus aspectos geobiohidrológicos.
In: SEMINÁRIO DE HIDROLOGIA FLORESTAL: ZONAS RIPÁRIAS. Alfredo Wagner
(SC), 2003.

KÖCHLER, H. The Kashmir Problem between Law and Realpolitik: Reflections
on  a  Negotiated  Settlement. Texto  apresentado  no  "Discurso  Global  sobre  a
Caxemira 2008". Parlamento Europeu, Bruxelas, 1 de abril de 2008. Disponível em:
http://i-p-o.org/Koechler-Kashmir_Discourse-European_Parliament-April2008.htm

LACERDA, S. L. Negociação e Teoria do Conflito. Ius gentium (Facinter), 2010.
 
LEWICKI, R.; LITTERER, J. Negotiation. New York: Irwin, 1985.

LI, K. W.;  KILGOUR, D. M.; HIPEL, K. W.  Status quo analysis of the Flathead
River conflict. Water Resources Research, v. 40, 2004, p. 159-171.

LIMA,  D.  A.  S.  Influência  da  mata  ciliar  na  qualidade  da  água na  bacia  do
Ribeirão  Lajeado  –  TO.  Dissertação  (Mestrado  em  Recursos  Hídricos  e
Saneamento Ambiental)  – Instituto de Pesquisas Hidráulicas (IPH/UFRGS).  Porto
Alegre, 2010. 

LOPES, L. J. Rizicultura e poluição por metais pesados em águas da bacia do
Rio D’Una-SC. Dissertação (Mestrado em Geografia) - UFSC, Florianópolis, 1998.

70

http://i-p-o.org/Koechler-Kashmir_Discourse-European_Parliament-April2008.htm


MASCARENHAS,  A.  C.  M.  Conflitos  e  gestão  de  águas:  o  caso  da  bacia
hidrográfica  do  Rio  São  Francisco.  Dissertação  de  Mestrado.  Centro  de
Desenvolvimento Sustentável, Universidade Federal de Brasília, UFB, 2008. Brasília,
2008.

MINAS  GERAIS.  Técnicas  para  a  recomposição  da  Mata  Atlântica.  Instituto
Estadual de Florestas (IEF). 1ª ed. Belo Horizonte, 2007.

MOSTERT, E. A framework for conflict resolution. Water International, v. 23, nº 4,
1998. p. 206-215.

NANDALAL,  K.  D.  W.;  HIPEL,  K.  W.  Strategic  decision support  for  resolving
conflict over water sharing among countries along the Syr Darya River in the
Aral Sea basin. Journal of Water Resources Planning and Management, v. 133, n.
4, 2007. p. 289-298.

NOLDIN, J. A.; EBERHARDT, D. S.  A realidade ambiental e a lavoura orizícola
brasileira. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ARROZ IRRIGADO, 4.; REUNIÃO
DA CULTURA DO ARROZ IRRIGADO, 26., 2005. Anais. Santa Maria, 2005.

ONU.  Transformando Nosso Mundo: a Agenda 2030 para o Desenvolvimento
Sustentável. Cúpula das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável. Rio
de Janeiro, 2015. 42 p.

OHLSSON,  L.  Environment,  Scarcity  and  Conflict  –  A  study  of  Malthusian
concerns.  Phd Thesis.  Dept. of Peace and Development Research, University of
Göterbord, 1999.

________.  The turning of  a  screw –  Social  adaptation to water  scarcity.  In:
FALKENMARK,  M.  et  al.  New  Dimensions  in  water  security  (Part  3).  Rome:
FAO/AGLW, 2000.

PELAEZ, V.; SILVA, L. R.; GUIMARÃES, T. A.; DAL RI, F.; TEODOROVICZ, T. A.
(Des)coordenação  de  políticas  para  a  indústria  de  agrotóxicos  no  Brasil.
Revista Brasileira de Inovação. Volume 14. Campinas/SP, 2015. p. 153-178.

PENA,  R.  F.  A.  Conflitos  pela  água  no  mundo. Brasil  Escola.  Disponível  em
<http://brasilescola.uol.com.br/geografia/conflitos-pela-agua-no-mundo.htm>. Acesso
em 25 de janeiro de 2018.

PORTO BELO. Plano Diretor e Código Urbanístico Municipal. Lei Complementar
nº 33/2011.

REIS,  M.  S.  Manejo  sustentado  de  plantas  medicinais  em  ecossistemas
tropicais. In: Di Stasi, L. C. (org.). Plantas medicinais: arte e ciência. Um guia de
estudo interdisciplinar. São Paulo: Editora Fundação Unesp, 1996. P. 199-215.

SALES, L. M. M. Justiça e mediação de conflitos. Belo Horizonte: Del Rey, 2001.

71



SALETH,  R.  M.;  DINAR,  A.  The  Institutional  Economics  of  Water:  A  Cross-
Country  Analysis  of  Institutions  and  Performance.  Cheltenham,  UK:  Edward
Elgar, 2004.

SANTA  CATARINA.  Sistema  de  Informações  sobre  Recursos  Hídricos  do
Estado de Santa Catarina (Organizações Membro do Comitê da Bacia Hidrográfica
do  Rio  Tijucas).  2018.  Disponível  em:
http://www.sirhesc.sds.sc.gov.br/sirhsc/conteudo_visualizar_estatico.jsp?
idEmpresa=22&idMenu=1496

_________.  Secretaria  de  Estado  do  Desenvolvimento  Econômico  Sustentável
(SDS).  Portaria  nº  36/2008 (critérios para outorga de direito  de uso de recursos
hídricos  no  Estado  de  Santa  Catarina).  Disponível  em:
http://www.sirhesc.sds.sc.gov.br/sirhsc/conteudo_visualizar_dinamico.jsp?
idEmpresa=29&idMenu=718&idMenuPai=501

SANTOS,  D.  R;  PELLEGRINI,  A.;  ALVAREZ,  J.  W.  R.;  KROLOW,  I.  R.  C.;
CAPOANE,  V.  KROLOW,  D.  R.  V.  Regularização  de  vazão  e  dissipação  de
energia  em  bacias  hidrográficas  na  mesorregião  centro  ocidental  rio-
grandense. Geociências, v. 36, n. 3, p. 521-530. São Paulo, UNESP, 2017.

SCHOLZ,  J.  T.;  STIFTEL,  B.  Adaptive  Governance  and  Water  Conflict:  New
Institutions  for  Collaborative  Planning.  Society  &  Natural  Resources:  An
International Journal, 21:2, 2008. p. 175-177.

SERAGELDIN, I. Global Water Partnerships. 1995. Accessado em 25 de janeiro de
2018. Disponível em: http://www.serageldin.org/water.htm.

SIX,  J.  F.  Dinâmica da Mediação.  Tradução de Águida Arruda Barbosa,  Eliana
Riberti Nazareth e Giselle Groeninga, Belo Horizonte: Del Rey, 2001.

SOUZA. M. C. B. Influência da mata ciliar na qualidade da água de trecho do rio
Jacarecica. Dissertação (Mestrado em Recursos Hídricos e Saneamento) – UFAL,
Maceió, 2012. 195 f.

STEPHENS, I.  Níveis Econômicos de Perdas.  In. Seminário Internacional sobre
Programas de Redução e Controle de Perdas em Sistema de Abastecimento de
Água, Proceedings. Recife-PE, 2002. 16p.

VIEIRA,  Z.  M.  C.  L.  Metodologia  de  análise  de  conflitos  na  implantação de
medidas de gestão da demanda urbana de água. Tese (Doutorado)  – UFCG,
Campina Grande, 2008. 237 p.

VILAR,  P.  C.  Governança  da  Água  na  América  Latina.  Fundação  Parque
Tecnológico Itaipu - Brasil, FPTI-BR, Brasil. 2014.

72

http://www.serageldin.org/water.htm
http://www.sirhesc.sds.sc.gov.br/sirhsc/conteudo_visualizar_dinamico.jsp?idEmpresa=29&idMenu=718&idMenuPai=501
http://www.sirhesc.sds.sc.gov.br/sirhsc/conteudo_visualizar_dinamico.jsp?idEmpresa=29&idMenu=718&idMenuPai=501
http://www.sirhesc.sds.sc.gov.br/sirhsc/conteudo_visualizar_estatico.jsp?idEmpresa=22&idMenu=1496
http://www.sirhesc.sds.sc.gov.br/sirhsc/conteudo_visualizar_estatico.jsp?idEmpresa=22&idMenu=1496


APÊNDICE A — MODELOS GRAFOS DOS CONFLITOS

Modelo grafo do status quo (cenário 1)

Obs.: cada número circulado indica um dos estados do conflito.

73



Modelo grafo do cenário 2 (observar Apêndice B para opções assumidas em cada

estado)

Obs.:  no caso da adoção da medida de gestão baseada na redução de perdas,

existem 28 cenários factíveis.
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Modelo grafo do cenário 3 (vide apêndice B para opções/estados)
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Modelo grafo do cenário 4 (vide Apêndice B para opções/estados)
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APÊNDICE B — ESTADOS E PREFERÊNCIAS DOS JOGADORES EM

CADA CENÁRIO DE GESTÃO

Obs.:  na coluna “ordered”, constam os estados ordenados pela priorização

sob preferência de Porto Belo. Cada estado é um conjunto de opções assumidas (Y

– “YES”) ou não (N – “NO”).

Cenário  2  — vetor  preferência  para  Porto Belo/CASAN levando em conta

adoção da medida de gestão redução de perdas (exceto pela SDS, demais usuários

tendem a não tomar movimentos unilaterais, mantendo o status quo), verificando-se

o equilíbrio.
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Cenário 3 — similar situação de equilíbrio

Cenário 4 — conjunto de estados
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Cenário 4 — única possibilidade de movimento unilateral (não se verifica

equilíbrio): CBH Tijucas para o estado 2
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