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INTRODUÇÃO 

Os conflitos pelo uso da água têm sido cada vez mais frequentes. Sua ocorrência dentro de 
uma bacia hidrográfica intensifica-se principalmente em períodos de seca e estiagem, uma vez que a 
disponibilidade hídrica reduz consideravelmente. Entender como se originam esses conflitos e 
eventos hidrológicos é fundamental na gestão dos recursos hídricos.  

Reduções nos níveis dos reservatórios e do lençol freático na bacia hidrográfica podem 
acarretar em impactos no abastecimento público, produção de energia hidrelétrica, transporte, 
agricultura e outros setores, o que pode resultar em conflitos entre os usuários de água. (WILHITE, 
2000). A seca funciona, portanto, como um fator intensificador de conflitos. As fortes reduções na 
disponibilidade hídrica impedem que a água continue atendendo aos múltiplos usos. Nestes casos, 
cabe aos gestores, em acordo com os usuários ou não, restringir os usos para aqueles considerados 
essenciais, até que se retorne à normalidade hidrológica. Impende destacar, que a legislação ordinária 
prioriza, em casos de escassez hídrica, o uso prioritário dos recursos hídricos ao consumo humano e 
a dessedentação animal (BRASIL, 1997). O Conselho Nacional de Justiça (CNJ, 2020) define 
mediação de conflito como uma maneira de solucioná-lo, através de uma conversa/negociação 
intermediada por alguém - imparcial, que favorece a comunicação entre os interessados, para que eles 
construam, com autonomia, a solução mais adequada. Nesse processo, dentro da seara dos recursos 
hídricos, a busca por construir acordos pautados em soluções pacíficas e que reflitam a convergência 
de interesse por um bem comum, são de suma importância e estão em consonância com o preconizado 
pela Política Nacional de Recursos Hídricos (PEDROSA, 2016). 

Santa Catarina enfrenta, desde 2019, um dos episódios de seca mais severas de sua história. 
Desde lá, até outubro de 2020, já foram emitidos 10 (dez) boletins hidrometeorológicos relatando a 
situação hidrológica e do abastecimento público do estado. No momento mais severo, em maio de 
2020, apenas 18% dos municípios catarinenses apresentavam situação de normalidade quanto ao 
abastecimento público (SANTA CATARINA, 2020). Além disso, houve também escalada nos 
conflitos pelo uso da água, no qual destaca-se o conflito na bacia hidrográfica do Rio do Peixe 
(SIMAE/Joaçaba). A Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável (SDE) é a 
instituição responsável pela gestão dos recursos hídricos em Santa Catarina, a qual compete o 
planejamento e a promoção de ações destinadas a prevenir ou minimizar os efeitos de secas.  Insta 
mencionar que competência dos comitês de bacia hidrográfica para arbitrar em conflitos de água, foi 
atribuída pela Lei federal nº 9.433/97 em seu Art. 38. Assim sendo, em decorrência da escassez 
hídrica na bacia hidrográfica do Rio do Peixe e do possível comprometimento do abastecimento 
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público dos municípios de Joaçaba, Herval d’Oeste e Luzerna, a SIMAE (Serviço Intermunicipal de 
água e esgoto) solicitou intervenção da SDE para que fossem adotadas medidas conjuntas para a 
solução do problema.  

Nesse sentido, o presente trabalho tem como objetivo descrever o processo de mediação 
remota de conflito pelo uso da água, decorrente da escassez do recurso hídrico no período prolongado 
de estiagem, entre a companhia de saneamento SIMAE e os operadores hidrelétricos,  em trecho do 
Rio do Peixe, durante o período de pandemia do Coronavírus (COVID-19). 

 
METODOLOGIA 

Essa pesquisa foi realizada na bacia hidrográfica do Rio do Peixe que está localizada na 
Região Hidrográfica 3 (Vale do Rio do Peixe). Sua área territorial corresponde a 5.238 km2, com 
altitude média de 876m e um perímetro de 425 km².  A população da bacia é estimada em 385.160 
pessoas, somando-se zona rural com 21% e urbana com 79%, sendo que características morfológicas 
abrangem vales e montanhas, com drenagens encaixadas em fraturas geológicas (ÁGUAS, 2020). 
Com relação aos eventos hidrológicos extremos no estado, a RH3 é aquela que apresenta a segunda 
maior média de estiagens por ano (16), ficando atrás apenas da RH2 (SANTA CATARINA, 2018).  

Em 30 de abril de 2020, a SIMAE, por meio de ofício (Ofício Circular JHL nº 0294/2020), 
solicitou que a SDE interviesse na situação de escassez hídrica no Rio do Peixe e possível 
comprometimento da captação de água para abastecimento público, sendo informado como causa, a 
operação dos empreendimentos hidrelétricos (CGHs e PCHS) a montante da captação. A SDE, por 
sua vez, solicitou ao Comitê do Rio do Peixe que atuasse como mediador, conforme preconiza a 
legislação vigente, uma vez que se trata de um possível conflito hídrico. Dessa forma, orientou a 
criação da Câmara Técnica de Mediação de Conflito com o intuito de construir uma solução conjunta 
e pacífica para o problema. Produziu estudos sobre os usos na bacia e solicitou a colaboração da 
Epagri/CIRAM acerca das informações de monitoramento hidrológico. Estas informações foram 
apresentadas nas reuniões de mediação como subsídio na tomada de decisão. 

Em meio à pandemia do COVID-19 e com atividades presenciais suspensas, foram realizadas 
reuniões em modo remoto, por meio da plataforma Google Meet. A mediação promovida pelos 
membros da câmara técnica contou com a participação de equipe técnica da Diretoria de Recursos 
Hídricos e Saneamento (DRHS/SEMA/SDE), de hidrologia da EPAGRI/CIRAM e de representantes 
da SIMAE e das CGHs e PCHs localizadas no trecho do Rio do Peixe, próximo a ao ponto de captação 
de água. Ao todo foram realizadas 3 (três) reuniões de mediação entre 13 de maio e 16 de junho. 
Todas as reuniões foram gravadas e documentadas, com a ata de cada encontro, que foi encaminhada 
aos participantes e aprovada na reunião seguinte. 

Sendo assim as medidas deveriam buscar a manutenção de vazão mínima para conservar o 
nível do rio em 45 centímetros no local da captação até o restabelecimento da vazão normal do rio, a 
fim de atender a demanda de consumo de aproximadamente 57 mil habitantes.  

 
RESULTADOS 

No mês de abril, de acordo com o Boletim Hidrometeorológico Integrado 03 (SANTA 
CATARINA, 2020) a situação hidrológica na bacia hidrográfica do Rio do Peixe encontrava-se com 
estações fluviométricas telemétricas em nível Crítico, com indicação de registro de vazão abaixo da 
Q98. Quanto à distribuição da precipitação entre os dias 01 e 26 de abril, os acumulados ficaram 
abaixo da média climatológica na Região Hidrográfica 3 (entre 20mm e 60 mm). Para o mesmo 
período, ao considerar o acumulado de precipitação em relação à média, em porcentagem, a bacia do 
Rio do Peixe encontrava-se em situação de estiagem. Esse cenário causou a redução de 
disponibilidade hídrica na bacia hidrográfica afetando localidades atendidas pelo SIMAE. A captação 
de água está localizada às margens do rio do Peixe, nas coordenadas geográficas 27°09’34”S e 
51°28’51”W, possui outorga de direito de uso do recurso hídrico com vazão máxima instantânea de 
300,00 L/s e volume máximo diário de captação de 25.920,00 m³  
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De acordo com a SIMAE, o sistema tem capacidade, com segurança, de captar água até o 
nível de 45 centímetros de lâmina d’água no rio do Peixe. Em níveis inferiores pode ocorrer o 
comprometimento de equipamentos e do abastecimento de água público dos municípios de Joaçaba, 
Herval d’Oeste e Luzerna. Conforme observa-se na Figura 1, extraída do Sistema Hidro Telemetria 
(ANA, 2020), no período de 26 a 30 de abril de 2020 o nível do rio atingiu valores consideravelmente 
inferiores ao limite de lâmina d’água por algumas horas, fato gerador da solicitação de mediação por 
parte da empresa de saneamento. Pelo comportamento da curva, a suspeita inicial era de interferência 
pela operação de empreendimentos hidrelétricos à montante. 

 
Figura 1 – Estação Fluviométrica Joaçaba I, período de 26 a 30 de abril de 2020, município de Joaçaba, Santa Catarina. 

 
Fonte: Rede Hidrometeorológica Nacional (ANA, 2020). 

 
Nesse sentido, a SDE avaliou se as interferências na vazão do rio do Peixe estavam ou não 

relacionadas aos empreendimentos hidrelétricos a montante da captação, uma vez que podem afetar 
a capacidade dos demais usos dentro da bacia hidrográfica. Após a primeira reunião de mediação do 
Comitê Rio do Peixe (dia 13 de maio de 2020), a SDE enviou ofício para cinco empreendimentos 
hidrelétricos a montante do ponto de captação, de forma que pudessem ser feitas simulações de vazão 
e nível defluente dos reservatórios, subsidiando a tomada de decisão. Os dados solicitados foram: i) 
Dados recentes de cota e vazão afluente e defluente; ii) Relação cota, área e volume dos reservatórios; 
iii) Projeto da barragem e das obras hidráulicas como comportas e dispositivos de controle da vazão 
sanitária ou ecológica. Como medida inicial, ficou determinado que a CGH São Francisco operaria 
de forma a garantir a lâmina necessária para a captação da SIMAE até que as simulações fossem 
realizadas.  

Nem todos os empreendimentos responderam à solicitação e, dos que responderam, alguns 
alegaram não possuir os documentos solicitados, uma vez que não é obrigatório o monitoramento 
hidrológico em CGHs.  Na segunda reunião (dia 26 de maio de 2020), percebeu-se que não havia 
ficado claro como e para quem os documentos deveriam ser enviados, o que pode ter sido um 
problema de comunicação durante a reunião de forma remota. Por isso, foi enviado outro ofício, desta 
vez solicitando, além dos dados contidos no primeiro ofício:  i. Dados históricos de cota do 
barramento (frequência diária ou horária); ii. Curva-chave da seção do rio (caso aplicável); iii. Dados 
históricos de geração de energia (frequência diária ou horária). O único empreendimento que atendeu 
à solicitação e enviou todos os dados solicitados foi a PCH Salto Góes, que segue recomendações da 
Resolução Conjunta ANA/ANEEL nº 03, de 10 de agosto de 2010, que estabelece as condições e os 
procedimentos a serem observados pelos concessionários e autorizados de geração de energia 
hidrelétrica para a instalação, operação e manutenção de estações hidrométricas. 

Pela falta de dados encaminhados pelos empreendimentos hidrelétricos não foi possível 
realizar as simulações de vazão e nível defluente dos reservatórios, tendo em vista a cota de referência 
da Estação Fluviométrica Joaçaba I. Ainda que não tenham sido realizadas as simulações pretendidas, 
a alteração na operação promovida pela CGH São Francisco surtiu o efeito esperado. A mediação 
permitiu que os técnicos da SIMAE e da CGH estreitassem o contato e trabalhassem de forma 
coordenada, evitando novas reduções de nível abaixo do nível de 45 cm. Decidiu-se que esta forma 
de abordagem, com base no diálogo entre os dois atores, deveria ser adotada até o fim do período de 
seca. Por fim, no intervalo entre as reuniões de mediação, ocorreram episódios de chuva na região 
que também colaboraram para a melhora da situação hidrológica no curto prazo.  
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CONCLUSÕES 

Em geral, a mediação do conflito na Bacia do Rio do Peixe de forma remota, devido à 
pandemia do novo Coronavírus, ocorreu de forma satisfatória. Todas as partes interessadas 
participaram das reuniões remotas, estavam abertas ao diálogo e dispostas a entrarem em um acordo. 
O sucesso desta mediação expôs a boa receptividade à ferramenta de videoconferência e engajamento 
dos participantes, o que possibilita a manutenção desta forma de mediação para futuros conflitos nesta 
e em outras bacias hidrográficas catarinenses, inclusive após o período de distanciamento social 
imposto pelo COVID-19. 

Devido à falta de dados de monitoramento das CGHs a montante do ponto de captação para 
abastecimento público, não foi possível para a equipe de técnicos da EPAGRI/CIRAM fazer 
simulações de vazão e nível defluente dos reservatórios. A falta de dados de monitoramento neste 
caso concreto evidencia a importância da rede de monitoramento hidrológico estadual e a necessidade 
de sua expansão 

Após o conflito, a SDE, como órgão gestor de recursos hídricos, decidiu que incluirá como 
condicionante de outorga para os empreendimentos hidrelétricos da bacia hidrográfica do Rio do 
Peixe a instalação de uma estação de monitoramento fluviométrico ou controle horário ou sub-horário 
do nível do barramento. Assim, espera-se realizar as simulações hidrológicas necessárias para efetivar 
o controle adequado sobre a operação dos empreendimentos hidrelétricos e dos demais usos dos 
recursos hídricos na bacia hidrográfica, de forma a garantir o uso múltiplo dos recursos hídricos. 
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