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1 INTRODUÇÃO 

1.1 PROBLEMA DE PESQUISA  
 

 A escassez de água potável no planeta é um dos problemas ambientais 

mais preocupantes do século XXI. Ao contrário do passado, onde se via água 

como um recurso ilimitado, estudos sobre o sistema hídrico mundial são 

unânimes quando alertam para a escassez da água.  

 De acordo com o relatório elaborado em 2009 pela organização das 

Nações Unidas para a Educação a Ciência e Cultura (UNESCO), em 2025, 

cerca de 3 bilhões de pessoas sofrerão com o problema da falta de água. Tal 

fato demonstra que a crise de abastecimento da água é real e a cada dia está 

piorando, assim é cada vez mais necessária a adoção de técnicas sustentáveis 

para o controle da irrigação nas atividades agrícolas.  

No Brasil, a agropecuária é responsável pelo consumo de 72% da água 

doce utilizada, estima-se que o uso industrial é responsável por 9,5% e o uso 

doméstico fica em torno de 18% do total. Tal fato gera conflito entre o uso da 

água para a agricultura e as demais demandas, principalmente em relação ao 

consumo humano. 

Neste sentido, Santos (1998) coloca que a agricultura irrigada 

representa em torno 5% da área total cultivada e grande parte fica concentrada 

na Região Sul devido ao cultivo do arroz irrigado, o que demanda uma 

quantidade volumosa de água doce.  

No caso do Brasil, a orizicultura irrigada, foco deste trabalho, é 

responsável por 65% da produção nacional, porém, com baixa rentabilidade, 

devido ao alto custo de produção e distorções de mercado. O cultivo do arroz 

irrigado, presente em todas as regiões brasileiras, destaca-se com maior 

intensidade na região Sul que, atualmente, é responsável por 60% da produção 

total deste cereal, enquanto que nas demais regiões as produções não são 

significativas. 

De acordo com a Epagri (2011), a China e a Índia são responsáveis por 

mais de 50% da produção mundial e os demais países asiáticos respondem por 

mais 36% desta produção. Brasil, Estados Unidos e Egito formam o único grupo 

não asiático com participação relevante na produção de arroz no mundo. 
 



O Brasil está entre os dez principais produtores mundiais de arroz, 
com cerca de 11 milhões de toneladas para um consumo de 11,7 
milhões de toneladas base casca. Essa produção é oriunda de dois 
sistemas de cultivo: irrigado e de sequeiro. No ano 2000 a produção 
no valor de R$ 3,34 bilhões, representou 6,7% do valor bruto da 
produção agrícola nacional (R$ 49,75 bilhões). Apenas a soja, milho, 
café e cana-de-açúcar têm valor bruto maior do que a orizicultura. 
(ALONÇO et. al, 2005, s/p.) 

 

As várzeas subtropicais estão presentes nos Estados do Rio Grande do 

Sul (RS), Santa Catarina (SC) e Paraná (PR). No RS, são encontrados cerca de 

5,4 milhões de hectares de várzeas e em SC, aproximadamente 684 mil 

hectares. No PR, estima-se que existam cerca de 400 mil hectares, o que 

totaliza uma área de cerca de 6,5 milhões de hectares de várzeas na Região 

Sul do Brasil. Nessas várzeas, anualmente, são cultivados com arroz irrigado 

cerca de 1,1 milhão de hectares, cuja produção supre mais de 50% da 

demanda nacional. 

Na região do Brasil Central, há cerca de 12 milhões de hectares de 

várzeas, sendo a maior parte ainda sob a mata ou pastagem nativa.  No Estado 

de Santa Catarina, a produção de arroz na última década cresceu 42%, 

passando de 613 mil para 871,6 mil toneladas. A área de cultivo aumentou de 

109,6 mil hectares (1991/92) para 126,1 mil hectares em 2000/01(crescimento 

de 15,1%), e a produtividade média ultrapassou 5.600 kg/há, da safra 1991/92, 

para, atualmente, atingir 6.900 kg/há (EPAGRI, 2011). 

As principais regiões produtoras de Santa Catarina são: Sul do Estado, 

e produzem 42% do total; Litoral Sul, 13%; Alto Vale do Itajaí, 10%; Litoral 

Norte, 22%; Litoral Centro, 2% e Baixo e Médio Vale do Itajaí, 11%;da produção 

Estadual. Em Santa Catarina existem 10 mil produtores de arroz (EPAGRI, 

2011). 

O Estado de Santa Catarina ocupa o segundo lugar na produção de 

arroz irrigado, com cerca de 800 mil toneladas anuais. Possui, 

aproximadamente, 149.000 hectares distribuídos em cinco regiões distintas por 

suas condições geográficas e edafoclimáticas: Alto, Médio e Baixo Vale do 

Itajaí, Litoral Norte e região Sul. A orizicultura catarinense é conduzida em 

100% da área no sistema conhecido como pré-germinado, no qual a semeadura 

é efetuada em lâmina de água, com sementes pré-germinadas. Santa Catarina 

detém um dos maiores índice de produtividade do Brasil, 7,1 t/ha. 



No Alto Vale do Itajaí encontram-se as áreas onde os produtores 

alcançam rendimentos próximos à 15 t/ha em um único cultivo, em lavouras 

comerciais. As condições edafoclimáticas das regiões do Médio e Baixo Vale e 

Litoral Norte não permitem tão altos rendimentos em um único cultivo, 

entretanto, permitem que se faça o cultivo do rebrote, ou cultivo da soca do 

arroz e, com isso os produtores podem alcançar rendimentos de 10 a 12 t/ha 

em uma única safra. 

O principal produto da agroindústria catarinense de arroz é o 

parbolizado, o qual é comercializado, principalmente nos estados do Paraná, 

São Paulo, Rio de Janeiro e Estados do Nordeste brasileiro. O consumo de 

arroz beneficiado pelos catarinenses é em torno de 250 mil toneladas anuais, 

representando apenas 25% da quantidade total produzida. 

Assim, este trabalho propõem-se a verificar os conflitos existentes na 

Bacia do Rio Camboriú devido à atividade da orizicultura nesta bacia 

hidrográfica. 

 

1.2 OBJETIVOS  

 

1.2.1 Objetivo geral 
  
 

Analisar os conflitos dos usos da água na orizicultura, a partir de um 

estudo de caso na Bacia Hidrográfica do Rio Camboriú. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 
 
 
a) Identificar os conflitos do uso da água na orizicultura e na área urbana do Rio 

Camboriú. 

b) Caracterizar a situação ambiental da área utilizada pela orizicultura na Bacia 

do Rio Camboriú. 

c) Propor alternativas para aumentar a eficiência do uso da água em sistemas 

de produção para lavoura do arroz irrigado. 



1.3 JUSTIFICATIVA  
 

No Brasil, a orizicultura é uma atividade em expansão que tem crescido 

muito nos últimos anos. Ocupa cerca de 1,3 a 2,5 milhões de hectares e requer 

grande quantidade de água para irrigação. 

 Na região da Bacia Hidrográfica do Rio Camboriú, as condições 

socioeconômicas dos municípios que integram a bacia diferenciam-se entre o 

turismo e a agricultura. Todavia Camboriú e Balneário Camboriú dependem do 

abastecimento do rio Camboriú para ambas as atividades. Sem dúvida, a 

demanda por água varia de acordo com a época do ano e pela diferença nas 

duas atividades, o que demonstra que estes dois municípios sofrem com o 

conflito pelo uso das águas.  

Assim, o presente estudo de caso se torna importante para que possa 

compreender como ocorre este conflito em áreas urbanas e rurais, tendo como 

contexto a agricultura irrigada vista como um vilão na preocupação dos 

recursos hídricos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

 

2.1 DISPONIBILIDADES DE USO DOS RECURSOS HÍDRICOS  
 

Ao longo da história, várias civilizações se formaram e viveram em torno 

da água. Ela é o alimento, promotora da higiene, meio de transporte, fonte de 

energia, insumo industrial, base para medicamentos, e se faz presente em 

muitas outras atividades no mundo.  

Romero & Silva (2003) afirmam que a água é o recurso mais ameaçado 

do planeta e por isso passou a ser uma preocupação da Organização das 

Nações Unidas que, em 1993, instituiu o dia “mundial da água”.  A decisão da 

criação desta data partiu da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio 

Ambiente e Desenvolvimento, onde uma das preocupações estava relacionada 

aos conflitos mundiais relativos à quantidade e qualidade da água para 

consumo e sua escassez num futuro próximo.  

Embora pareça ser abundante, a quantidade de água disponível para as 

atividades humanas é bastante pequena. Segundo dados disponibilizados pela 

Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO) a água 

já está escassa em muitos lugares do mundo. Cerca de 1,1 bilhões de pessoas 

não tem acesso a sua forma potável o que contribui significativamente para as 

estatísticas de mortes e enfermidades. 

Ao analisar a distribuição de água no mundo, a UNESCO apresentou que 

o Brasil encontra-se no 23º lugar na lista dos países com mais água per capta 

do mundo: 48.314m³. Em primeiro lugar esta a Guiana Francesa com 

812.121m³ e em último lugar está a Jordânia com 179 m³.  

Do total de água existente em nosso planeta, cerca de 97,5% são de 

água salgada e apenas 2,5% doce. Deste total, a maior parte da água doce 

(68,7%) está armazenada nas regiões polares e 30,1% se encontram em 

reservatórios subterrâneos. A água de rios e lagos, mais acessíveis ao uso 

humano, correspondem a apenas 0,27% do volume total de água doce da terra. 

(FIETZ, 2006). 

O Brasil se destaca no cenário internacional dos recursos hídricos por 

suas ações pioneiras, modernas e concretas na gestão das águas. O país é o 



primeiro quando o assunto é recursos hídricos, pois possui 14% das reservas 

mundiais de água doce superficial do mundo, seguido pela China (9%), Estados 

Unidos (8%) e Canadá (8%). Mas nem por isso podemos descuidar da situação 

brasileira em relação aos recursos disponíveis e devemos estar atentos a essa 

situação, pois requer cuidados de toda a sociedade. Apesar de o país ter 

disponibilidade hídrica privilegiada, a reserva não está distribuída de forma 

uniforme em nosso território e muitas regiões brasileiras já sofrem com a falta 

de água. 

Estudos já realizados por pesquisadores demonstram que o setor 

agrícola utiliza cerca de 70% do total da água doce consumida, e em seguida 

destaca-se o setor industrial (20%) e a água destinada ao abastecimento (10%) 

(FIETZ, 2006). 

 Segundo Silvestre (2003), o volume, a distribuição da água no mundo e 

o mínimo exigido para atender às necessidades humanas divergem. Esse autor 

coloca que as projeções sobre a oferta e a demanda futura de recursos hídricos 

variam das mais otimistas às mais pessimistas, mas todas apontam no sentido 

de uma crescente escassez.   

Entretanto, cabe salientar que algumas regiões do país enfrentam crises 

de abastecimento. Para Fietz (2006) o principal motivo dessa escassez é o 

desperdício, pois, boa parte da água disponível para o consumo se perde antes 

de chegar ao destino final, seja em redes clandestinas ou vazamentos. Assim, 

quase metade da água que sai das redes distribuidoras não chega ao seu 

destino final, ou seja, à casa do consumidor. 

Segundo Arantes (2008) grande parte dos mananciais estão 

comprometidos pela contaminação química provocada pelos insumos utilizados 

na lavoura, dejetos das indústrias, uso irracional, despejo dos esgotos 

domésticos em córregos e rios que atualmente tem sido um problema constante 

em grande parte dos centros urbanos. Por isso o Governo Federal através do 

programa de aceleração do crescimento (PAC) prevê investimentos na ordem 

de 40 bilhões para a área de saneamento em todo Brasil. 

 
 

 



2.2 A ÁGUA NA AGRICULTURA IRRIGADA 
 

 

A história da irrigação é antiga, teve inicio no Egito Antigo, nas margens 

do Rio Nilo há aproximadamente 5.000 anos atrás. Nesta época iniciou-se as 

primeiras obras de engenharia relacionadas a irrigação, ou seja, a construção 

de diques, represas e canais, para melhorar o aproveitamento das águas do Rio 

Nilo (CASTRO, 2003).  

Castro (2003) coloca que no Brasil a irrigação começou a ter expressão 

em 1950, com uma área irrigada de 64 mil hectares e evoluiu de forma 

contínua. Contudo, na década de 90, a retirada de algumas linhas de crédito 

específicas para irrigação ocasionou a redução na taxa de crescimento da área 

irrigada no Brasil (ITABORAHY, 2004).  

Cabe salientar que a irrigação no Brasil se desenvolveu de formas 

diferentes. Nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste prevaleceram o modelo de 

irrigação privada, com ênfase no arroz irrigado e em cereais. Os fatores que 

mais influenciaram para a agricultura irrigada foram: aumento da demanda de 

alimentos, incapacidade de competição tecnológica, globalização e criação de 

mercados comuns, clima, qualidade do meio ambiente, infra-estrutura básica e 

aplicação tecnológica (LÉO & HERNANDEZ, 2001). 

A agricultura irrigada é um modelo considerado de alto custo, pois, 

demanda por parte dos produtores, grandes investimentos em equipamentos os 

quais geram muita manutenção. Ademais, Peixoto & Toledo (2004) afirmam que 

a irrigação não indica, necessariamente, um sucesso na produção, pois, o 

excesso de água pode comprometer a continuidade do cultivo devido a uma 

perda na qualidade do solo.  

Para a Agência Nacional da Água- ANA (2011) a agricultura irrigada tem 

sido uma das principais causadoras de conflitos sobre o uso da água nas 

regiões do Sul do Brasil. A orizicultura irrigada destaca-se neste contexto por 

ser ainda uma das atividades principais na região Sul. 

Por outro lado a Embrapa considera que a irrigação representa a 

maneira mais eficiente de aumento da produção de alimentos.  Segundo Paz et 

al. (2000) estima-se que, no ano de 2020 os índices de consumo de água para 

a produção agrícola sejam mais elevados na América do Sul, África e Austrália. 



Pode-se prever um incremento maior da produção agrícola no hemisfério sul, 

especialmente pela possibilidade de elevação da intensidade de uso do solo 

que, sob a irrigação, produz até três cultivos por ano. 

Tal cenário é preocupante sob a ótica ambiental uma vez que a 

expansão da agricultura irrigada levará ao elevado consumo e às restrições de 

disponibilidade de água.  

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



3. METODOLOGIA 

 

3.1 ÁREA DE ESTUDO 
 

A Bacia Hidrográfica do Rio Camboriú (SC) drena uma área aproximada 

de 200 km2. O Rio Camboriú possui cerca de 40 km de extensão e deságua no 

extremo sul da praia de Balneário Camboriú, com uma largura 

aproximadamente de 120 metros e vazão de 2,7 m³/s junto à foz (PEREIRA-

FILHO et al., 2001). Apenas duas unidades políticas estão inseridas nesta 

bacia, o município de Balneário Camboriú e o município de Camboriú (Figura 

1).  

 
Figura 1 - Mapa de localização da área de estudo 

Fonte: Yokoyama (2003, p. 8) 

 

 O município de Balneário Camboriú cobre uma área de 

aproximadamente 46 km² e possui uma das maiores densidades de prédios do 

Brasil. Assim, apesar de ter cerca de 100.000 habitantes, sua estrutura de 



edifícios podem comportar quase 1 milhão de pessoas, marca essa 

ultrapassada na alta temporada. 

O município de Camboriú possui uma área de aproximadamente 211 

Km2, com uma população de 51.243 habitantes, sendo 95% residentes da área 

urbana e 5% da área rural. Em Camboriú estão localizadas a maioria das 

nascentes da Bacia Hidrográfica, questão estratégica para o desenvolvimento 

sócio-econômico da região. Os principais afluentes do Rio Camboriú são o Rio 

Pequeno, Rio dos Macacos, Rio do Braço e Rio do Salto (MAY, 2006). 

O bioma Mata Atlântica, cuja biodiversidade estimada está entre as mais 

ricas do planeta (Capobianco, 2004), encontra-se na bacia do Rio Camboriú 

caracterizada a partir da fitofisionomia da Floresta Ombrófila Densa associada a 

manguezais e restinga (floresta pioneira com influência marinha).  

A ocupação das áreas de encosta, no revelo acidentado da porção 

mediana da Bacia, ocorre pelas populações de baixa renda que se instalaram 

com pouca obediência à regulamentação urbana em áreas públicas e/ou 

ambientalmente frágeis. São áreas em terras periféricas, em geral desprovidas 

de qualquer tipo de infra-estrutura.  

O processo de desenvolvimento urbano resulta na expansão, geralmente 

irregular que ocorre sobre áreas de mananciais de abastecimento humano, 

comprometendo a sustentabilidade hídrica das cidades. Os impactos são a 

grande carga de efluentes domésticos, industriais e pluviais sem tratamento 

despejados nos rios, junto com material sólido do lixo e da erosão, resultando 

na inundação urbana.  

O estuário da Bacia Hidrográfica do rio Camboriú localiza-se no 

município de Balneário Camboriú (SC), cidade considerada como o maior pólo 

turístico do sul do Brasil. Este estuário originalmente tinha grande importância 

para a pesca artesanal servindo de subsistência para a comunidade local. 

Atualmente, a água do rio e seus tributários são utilizados para o 

desenvolvimento agropecuário e abastecimento da população (URBAN, 2002).  

As atividades agropecuárias, onde se destacam a produção de arroz e o 

comércio de temporada são as principais atividades econômicas da região. As 

atividades ligadas à agricultura e os esgotos domésticos e de estabelecimentos 

comerciais, que em muitos locais não recebem tratamento suficiente e/ou 



adequado, são as maiores fontes da contaminação das águas do estuário e da 

enseada de Balneário Camboriú. 

Nos meses de verão, esta contaminação tende a se tornar mais evidente, 

pois a estação de tratamento de esgoto do município não foi projetada para 

suportar o excedente populacional (KUROSHIMA et al., 1996). 

 

3.2 COLETA DE DADOS 
 
 

 O presente estudo parte de uma revisão bibliográfica sobre os usos da 

água na Bacia do Rio Camboriú. Segundo Gil (2002) a pesquisa bibliográfica 

com base em material já elaborado é constituído principalmente de livros e 

artigos científicos.  

Assim, para a elaboração do presente trabalho foi realizada uma revisão 

na literatura nacional utilizando os bancos de dados BDBT – Biblioteca Digital 

Brasileira de Dissertações e Teses, além de monografias e artigos publicados 

em periódicos indexados, abordando o tema: uso e conflito da água, orizicultura 

e bacia do rio Camboriú. Desta forma, utilizaram-se várias combinações com os 

termos de pesquisa (palavras-chave e delimitadores).  

Num segundo momento procuramos dados secundários disponibilizados 

pela EPAGRI, Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú e Camboriú e 

EMASA para analisar a área de estudo do presente estudo de caso.  

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 



4. RESULTADOS  
 

4.1 OS CONFLITOS DO USO DA ÁGUA: ESTUDO DE CASO DA BACIA 
HIDROGRÁFICA DO RIO CAMBORIÚ  
 

Nos dias atuais é muito comum encontrarmos em áreas urbanas conflitos 

relacionados ao abastecimento de água e ao saneamento, numa proporção 

bem maior que nas áreas rurais, devido às grandes densidades populacionais 

em áreas urbanas. No Brasil grande parte da população (aproximadamente 

80% da população) está concentrada em áreas urbanas, sendo que em regiões 

como o sudeste esse valor ainda pode chegar até a 90% do total.  

A concentração de populações nas regiões urbanizadas gera uma sobre 

demanda dos recursos hídricos, bem como, carência no sistema de esgoto 

sanitário em muitas regiões de classe baixa. Esses problemas vão desde 

despejo de esgoto sanitário sem tratamento diretamente nos mananciais a 

ligações indevidas às tubulações de coleta de águas pluviais, cujo destino é o 

rio que abastece as cidades.  

De uma maneira geral podemos citar os conflitos de uso de água como 

sendo principalmente a poluição dos recursos existentes nas regiões urbanas 

acrescentado de uma maior demanda nessas regiões justamente pelo aumento 

da população que tanto requer mais recursos, quanto gera mais esgoto. 

As comunidades que vivem próximas à Bacia Hidrográfica do Rio 

Camboriú apresentam diversos problemas sociais, econômicos e ambientais. 

Ao seguir o seu percurso, o rio passa por cenários contrastantes: ambientes 

naturais, agrícolas e urbanos, até chegar ao mar que faz limite com a cidade de 

Balneário Camboriú (Figura 2). 

 
Figura 2 - Área de orizicultura as margens do Rio Camboriú. 

Fonte: Yokoyama (2003, p. 11) 



O rio Camboriú tem 40 km de extensão e 199.80 km² de área, sendo que 

a montante da captação atual é de 137,84 km². Formado pelas sub-bacias do 

rio do Braço, dos Macacos e do rio Pequeno, é o principal integrante da Bacia 

Hidrográfica do Rio Camboriú, e por isso possui importância estratégica para o 

desenvolvimento tanto do município de Camboriú, quanto de Balneário 

Camboriú, pois é nele que se localiza o principal sistema de captação, 

instalação para tratamento e abastecimento de água de ambas as cidades. 

(TORRES et al., 2009). 

Diante do contexto, no qual está inserida a capacidade hídrica do rio 

verifica-se um sério comprometimento devido às ações degradativas do ser 

humano. O problema no desequilíbrio da bacia é evidenciado, principalmente, 

em períodos mais quentes, quando necessário maior abastecimento urbano. 

Além do consumo humano, a cidade de Camboriú usa parte da água do 

rio para irrigar as plantações (Figura 3). A produção agrícola ainda é uma das 

atividades mais importantes no município, seguida das atividades de pecuária, 

olericultura (cultura de hortaliças), monocultura de espécies florestais – 

eucalipto e pinus, e orizicultura, sendo essa a mais expressiva (TORRES et al., 

2009). 

 

 

Figura 3 - Regiões de plantio alagadas com água do Rio Camboriú 
Fonte: Arquivo das autoras 

 

A disponibilidade de água para irrigação é considerada boa, contudo 

encontra-se ameaçada, ou seja, a falta deste recurso em função da degradação 

ambiental, causada pelo extrativismo vegetal para o aumento das áreas 

agrícolas; das queimadas, que modificam o tempo de permanência na água da 



bacia diminuindo a permeabilidade do solo e acelerando o processo erosivo; da 

orizicultura, geram conflitos pelo uso da água (PLANO DIRETOR DE 

CAMBORIÚ, 2007). 

O desmatamento da mata ciliar também é agravado com as atividades 

de carvoaria. A extração da camada protetora das margens do rio compromete 

o ecossistema ali presente, contribuindo para a erosão do solo que resulta num 

assoreamento intenso do corpo d’água. Este acarreta uma maior possibilidade 

de cheias invadindo a área urbana, bem como desequilibrando as comunidades 

aquáticas presentes. (TORRES, et. al, 2009). Além disso, também encontramos 

no município a extração de pedras que fazem a retirada da vegetação nativa e 

degradam com a paisagem natural do local (Figura 4). 

 

 
Figura 4 - Extração de pedras no município de Camboriú 
Fonte: Arquivo das autoras 

 

 Já no município de Balneário Camboriú a principal atividade econômica é 

o turismo e o comércio. Em relação ao abastecimento de água, 94,1% do total 

de domicílios existentes em Balneário Camboriú são abastecidos pela EMASA, 

e outros 5,4% dos domicílios recebem água através da canalização de poços e 

nascentes. 

 

4.1.1 Abastecimento Público 

 
Tanto o abastecimento público quanto o processo de irrigação utilizado 

no cultivo de arroz são classificados como usos consuntivos. Os usos 



consuntivos caracterizam-se por diminuírem a disponibilidade da água na 

medida em que essa é consumida.  

Observa-se na Tabela 1 o número de habitantes fixos por município e por 

situação de domicílio (urbana e rural) para os municípios de Camboriú e 

Balneário Camboriú. 

 
Tabela 1 - Número de habitantes por situação de domicílio.  

População Município Urbana % Rural % Total 
Camboriú 59.231 94,98% 3.130 5,02 62.361 
Balneário Camboriú  108.089 100% 0 0 108.089 
FONTE: IBGE - Censo Demográfico 2010. 

 

O Município de Balneário Camboriú devido aos atrativos turísticos recebe 

turistas durante todo o ano. Entretanto, durante os meses de Novembro a 

Fevereiro observa-se que o crescimento populacional é de mais de 300%, ou 

seja, o número de sua população chega a triplicar (Tabela 2).  
 

Tabela 2- População flutuante do município de Balneário Camboriú para o ano de 
2011. 

MÊS POPULAÇÃO
JAN 818.055
FEV 598.502
MAR 373.333
ABR 283.111
MAI 217.248
JUN 209.513
JUL 219.189

AGO 183.243
SET 140.022
OUT 288.759
NOV 413.730
DEZ 595.242  

FONTE: SECTUR - BC, 2011. 

 

a) Demanda Hídrica (Vazão de Abastecimento) 

 

Para o cálculo da demanda hídrica foram adotados os valores de 

consumo per capita por faixas populacionais, de 0,2 [m³/dia.hab] para a 



população urbana e 0,1 [m³/dia.hab] para a população rural, segundo as 

orientações do PRHSC (SANTA CATARINA, 2008).  

Para calcular a vazão de abastecimento urbano e rural, temos: 

 
Q = POP x DPC/86400 [m3/s] 

QT = QU + QR  [m3/s]  

Em que:  

Q: Vazão de abastecimento [m3/s]; 

POP: População [hab]; 

DPC: Demanda per capita [m³/dia.hab]. 

QT= Vazão Total [m3/s].  

QU = Vazão urbana [m3/s]; 

QR= Vazão Rural [m3/s]; 
 

Para o cálculo da demanda hídrica total da população de Balneário 

Camboriú levou-se em consideração a permanência média dos turistas de sete 

dias e, no caso da população fixa, a permanência de 30 dias. A fórmula 

apresentada acima foi adaptada para atender esta especificação conforme 

apresentado abaixo. 

 
Q = ((POPFX x DPC x 30 [dia]) + (POPFL x DPC x 7 [dia])) /86400*30 
[m3/s] 
 

Em que:  

 

POPFX: População fixa [hab]; 

POPFL: População flutuante [hab]. 

 

As Tabelas 3 e 4 apresentam os resultados dos cálculos de vazões de 

abastecimento para a população urbana e rural dos municípios de Camboriú e 

Balneário Camboriú. 
 

 



Tabela 3 – Demanda Hídrica para o Abastecimento Público no município 
de Camboriú (2010). 

 

URBANA RURAL TOTAL
0,1371 0,0036 0,1407

VAZÃO DE ABASTECIMENTO (m 3/s)

 

 

O problema de abastecimento de água em Camboriú é constante. Vários 

projetos estão sendo elaborados pela Prefeitura do Município em parceria com 

a EMASA para solucionar a problemática da vazão da água com a instalação 

de novas dutoras. Assim, em algumas localidades como a Rua Capitão Ernesto 

Nunes, bairro Cedro as obras de substituição do encanamento já iniciaram.  
 

Tabela 4 - Demanda Hídrica mensal para o Abastecimento Público no 
município de Balneário Camboriú (2010). 

Mês Pop FIXA Pop Flutuante Vazão de Abast. (m3/s)
JAN 108.089 818.055 0,69
FEV 108.089 598.502 0,57
MAR 108.089 373.333 0,45
ABR 108.089 283.111 0,40
MAI 108.089 217.248 0,37
JUN 108.089 209.513 0,36
JUL 108.089 219.189 0,37

AGO 108.089 183.243 0,35
SET 108.089 140.022 0,33
OUT 108.089 288.759 0,41
NOV 108.089 413.730 0,47
DEZ 108.089 595.242 0,57  

 

4.1.2 A atividade da Orizicultura na Bacia Hidrográfica do Rio Camboriú  
 

De acordo, com o estudo do manancial realizado pela MPB Saneamento, 

a pedido da Emasa em 2007, aproximadamente 1200 hectares de orizicultura 

que demandam 6000000 m³ de água em 70 dias de pico da irrigação. 

No estado de Santa Catarina, o cultivo de arroz é realizado 100% no 

sistema pré-germinado, alcançando uma produtividade ao redor de 7.000 kg/ha, 



em uma área de 126 mil hectares. O Estado ocupa o segundo lugar na 

produção de arroz irrigado, com cerca de 800 mil toneladas anuais (ALONÇO 

et. al., 2005). 

Em relação às regiões mais recomendas para o plantio do arroz em 

Santa Catarina, o Zoneamento Agroclimático mostra que as regiões 

recomendadas para o cultivo de arroz restringem-se à faixa litorânea e o Vale 

do Rio Itajaí. 

A orizicultura é umas das atividades econômicas da região do município 

de Camboriú, sendo considerada uma atividade de subsistência para a 

população rural e do entorno do rio (Figura 5). De acordo com o Estudo do 

Manancial, realizado em 2007 pela EMASA – Empresa Municipal de água e 

esgoto de Balneário Camboriú, a área total cultivada com arroz irrigado utiliza 

cerca de 6.000.000 m³ durante os 70 dias de pico do uso para irrigação, entre 

os meses de agosto e setembro (TORRES, et. al., 2009). 

 

 
Figura 5 - Plantação de arroz no município de Camboriú – épocas de seca. 
 Fonte: Arquivo das autoras 

 

De acordo com Casagrande & Muñoz (2008), o cultivo de arroz ocorre 

entre os meses de setembro e março na região, sendo que a preparação do 

solo começa em agosto e a semeadura em setembro. Porém, nem todos os 

agricultores iniciam o ciclo no mesmo mês. Os mesmos autores apresentam 

uma estimativa da área total cultivada em cada mês no município de Tijucas, 

como pode ser observado na Tabela 5. 

Devido à proximidade, e características com o relevo, clima e economia 

serem muito parecidas, utilizou-se os mesmos dados da tabela para o município 



de Camboriú.  Nos três últimos meses, foi considerada 30% da área cultivada 

com soca, que é a segunda colheita do arroz, com menor produtividade. 

 

Tabela 5 - Porcentagem da área total plantada em cada mês do cultivo do 
arroz. 
Arroz Set Out Nov Dez Jan Fev Mar 
m² 
plant. 

40% 85% 100% 100% 60% 15% 0% 

    Soca 30% 30% 30% 
Fonte: Casagrande e Muñoz (2008) 
 

A qualidade da água utilizada na lavoura de arroz irrigado pode sofrer 

variações de acordo com as práticas de manejo da cultura. Isso se dá tanto 

pelo preparo do solo, a aplicação de fertilizantes e de pesticidas como também, 

pelo manejo da água, que muitas vezes são realizados de maneira inadequada. 

Esta pressuposição não está baseada em resultados de pesquisa. No entanto, 

nos levantamentos feitos, as zonas urbanas constituem-se em pontos críticos 

(DESCHAMPS et al., 2001). 

 Um estudo realizado por Toledo et. al. (2002) sobre o Impacto Ambiental 

da Cultura do Arroz Irrigado com o uso do IQA (Indicador de Qualidade da 

Água) demonstrou que há uma degradação da qualidade da água da cabeceira 

para a foz do rio Camboriú. Entretanto, segundo esses autores a interferência 

da cultura do arroz não é superior ao somatório das demais atividades que 

interferem na qualidade das águas na bacia do Rio Camboriú. 

 Dessa forma, como Pereira-filho et al. (2001) calcula a vazão do rio 

Camboriú na foz de 2,7 m³/s. Além disso, a Emasa (2011) define a vazão de 

água tratada e distribuída entre os meses de baixa temporada 590 

litros/segundo; por outro lado a vazão entre os meses de alta temporada 850 

litros/segundo. Percebemos que o sistema está muito vulnerável a escassez de 

água, já que a demanda atual é semelhante a vazão disponível. Tais dados 

confirmam o conflito do uso, principalmente se considerarmos que estamos 

falando de um recurso finito e extremamente vulnerável as alterações de sua 

qualidade frente a crescente demanda. 



4.2 ALTERNATIVAS PARA AUMENTAR A EFICIÊNCIA DO USO DA ÁGUA 
EM SISTEMAS DE PRODUÇÃO DO ARROZ IRRIGADO  

 
O cultivo do arroz irrigado, por submersão do solo, necessita em média 

de 2000L de água para produzir 1 kg de grãos com casca, estando entre as 

culturas mais exigentes em termos de recursos hídricos (REBOUÇAS, 1999). 

Além disso, o dimensionamento das necessidades hídricas nos cultivos 

brasileiros são superestimados, podendo ser modificado para um método que 

consuma a água de forma mais racional. 

O aumento na eficiência de uso da água pela orizicultura depende das 

condições climáticas, tipo de solo, planejamento da lavoura (locação e 

construção de canais de irrigação e de drenagem), cuidados operacionais e 

aspectos relacionados ao manejo, sistema e o período de irrigação, além da 

espessura da lâmina de água (DESCHAMPS et al., 2001). 
 

Para o cultivo do arroz irrigado por submersão do solo, 
a eficiência de uso da água é normalmente baixa, 
porque a demanda hídrica da cultura inclui, além da 
água evapotranspirada, outros componentes do uso da 
água, como o volume necessário para saturar o solo e 
formar a lâmina e as quantidades perdidas por 
percolação, fluxo lateral e escorrimento sobre as taipas 
(STONE, 2007, s/p).  
 
 

É imprescindível, de acordo com Stone (2007, p. s/p) a utilização de 

técnicas de irrigação que economizem água, esta denomina três estratégias de 

irrigação que “visam reduzir as taxas de fluxo lateral e percolação1 pela redução 

da altura da lâmina de água; manutenção do solo saturado ou praticar a 

inundação intermitente”. Todavia, essas técnicas, podem reduzir a 

produtividade na produção do arroz devido a possíveis efeitos de estresse 

hídrico no cultivar.  
 
A maior eficiência do controle da água, nas lavouras de arroz irrigado, 
está associada à forma de adequação da superfície do solo. No Sul 
do Brasil, o arroz irrigado vem sendo cultivado em condições de 
terreno sistematizado e aplainado. Na primeira condição, a área de 
cada quadro pode variar entre 1 a 2 ha, ou pode atingir até 40 ha, na 
condição de solo aplainado. Os quadros devem ser isoladas por 
taipas (marachas), na maioria das vezes paralelos entre si, 

                                                        
1 A percolação refere-se ao movimento subterrâneo da água através do solo, especialmente em 
solos saturados ou próximos da saturação. 



apresentando condições de serem irrigados e drenados 
independente, com sistema próprio de acesso (ALONÇO et. al., 
2005).  

 

Portanto, a relação da aplicação da quantidade de água necessária para 

uma desejável produtividade do arroz necessita ser definida. Haverá uma maior 

supervisão das áreas plantadas, para verificação da necessidade de novas 

aplicações de irrigação. Além disso, requer melhor nivelamento do solo e 

melhor controle de plantas daninhas (STONE, 2007). 

Stone (2007) afirma que, para economizar água, de forma promissora, 

“sem decrescer muito a produtividade da terra é manter o solo saturado durante 

todo o ciclo do arroz ou parte dele (fase vegetativa)”. Da mesma forma, a 

técnica de aspersão pode também substituir a inundação contínua, com 

economia significativa de água, sem comprometer a produtividade das 

arrozeiras. Stone (2007) ressalta que “a redução do fluxo lateral e da 

percolação pode não conduzir ao aumento da produtividade da água no nível 

da bacia hidrográfica”. 

Cabe destacar que as técnicas para um uso mais eficiente de água terão 

consequências para a hidrologia local. Primeiramente, a água economizada em 

uma lavoura não significa que todo o sistema de irrigação irá economizar. Nas 

plantações tem, inclusive, água perdida por fluxo lateral e percolação que 

retornará através de córregos, drenos e lençol freático. Por meio destes se 

torna possível à reutilização da água para outras atividades (STONE, 2007). 

Entretanto, grande parte do volume de água perdido torna-se 

severamente degradado, perdendo sua qualidade. Pois, esta água carrega sais, 

pesticidas e elementos tóxicos advindos da aplicação nos cultivos. Apesar de 

serem pequenos aumentos na eficiência, podem produzir incrementos 

significativos na água disponível para outras atividades, principalmente se há 

conflitos de uso da água (STONE, 2007).  

Outra possibilidade para um manejo adequado a utilização dos recursos 

hídricos é a utilização de sensores de água no solo. Por meio deles, é possível 

definir o momento correto para uma nova irrigação, a quantidade de água a ser 

aplicada, porém deve-se definir a curva característica de umidade do solo onde 

está o plantio para uma exatidão maior (COELHO et al., 2005). 



Além dessas, há uma estratégia para reduzir a demanda por água pelo 

arroz que consiste em utilizar cultivares de ciclo biológico de menor duração, 

mas com potencial de produtividade de grãos elevado. Desta forma, o cultivar 

requer período de irrigação menor, o que possibilita a elevação na eficiência de 

uso da água (JÚNIOR, 2009). 

Por último, a possibilidade de construir reservatórios de acumulação ou 

barragem resultaria na retenção do excesso de água dos períodos de grandes 

vazões, advindos da precipitação intensa no período do verão do sul brasileiro. 

Dessa forma seria possível regular a vazão dos cursos d’água e atender as 

variações de demanda e necessidade dos mais diversos usuários (LINSLEY & 

FRANZINI, 1978). 

Porém, esta possível solução no uso eficiente da água poderia acarretar 

em degradação do meio ambiente natural. Como uma parcela da área deverá 

ser inundada para poder existir o reservatório, isso causaria perda de 

biodiversidade da flora e fauna, modificando a área natural. 

Finalmente, o planejamento é indispensável para compatibilizar os vários 

usos da água, de forma que não resulte em conflitos no uso dela. Todos os 

diferentes setores envolvidos devem ser valorizados na gestão do uso da água, 

assim deve ocorrer o monitoramento constante da quantidade e a qualidade 

dos recursos hídricos (STONE, 2007).  

Por isso, é primordial a busca pela sustentabilidade da orizicultura 

irrigada através de medidas eficientes na otimização do uso da água e, devem 

também proporcionar ganhos em relação produtividade da cultura do arroz, com 

foco na qualidade ambiental (STONE, 2007). 
 

 

 

 

 

 

 

 



5 CONCLUSÃO  
 
 

A Bacia Hidrográfica do Rio Camboriú é formada pelos municípios de 

Balneário Camboriú e Camboriú, mas, mesmo sendo constituída por apenas 

dois municípios sua gestão é relativamente complexa já que os mesmos 

possuem características tanto naturais quanto sociais extremamente diferentes. 

Este fato é confirmado pelo IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) que 

aponta o município de Balneário Camboriú como segundo melhor IDH do 

Estado, enquanto que, Camboriú ocupa a 230a posição (SANTA CATARINA, 

2008). Enquanto Balneário Camboriú tem sua economia voltada para a 

construção civil, setor imobiliário e o turismo, Camboriú é voltada para setor 

primário (agricultura - mais precisamente a orizicultura - e a exploração de 

rochas).  

Como não há nenhuma atividade produtiva que seja possível de ser 

realizada sem água e, da mesma forma, na dimensão social, é absurdo falar de 

qualidade de vida da população se não se garantir água limpa para ela, entra 

em pauta a questão da racionalidade na gestão dos recursos hídricos. No 

entanto, quando se fala de racionalidade na gestão dos recursos hídricos o 

tema que apresenta-se para discussão é o do confronto, numa ótica de 

sustentabilidade dos ecossistemas naturais, entre uma oferta natural finita  e 

uma demanda sempre crescente deste recurso. 

Em épocas de temporada o município de Balneário Camboriú chega a 

triplicar sua população na mesma época em que os moradores do município de 

Camboriú se dedicam a prática da agricultura irrigada, ou seja, a orizicultura. 

Assim, quando falamos de racionalidade na gestão dos recursos hídricos, 

estamos falando em definir a melhor forma de usá-los num contexto de 

sustentabilidade dos ecossistemas e de demandas múltiplas que, embora 

concorrentes, contam com legitimidade social.  

Em Santa Catarina, o maior usuário e consumidor dos recursos hídricos 

é o setor de irrigação, que representa aproximadamente 64% das demandas 

totais deste recurso no Estado. Esta cifra não difere muito daquela que mostra o 

cenário global, onde a demanda da irrigação corresponde aproximadamente ao 

70% da demanda total. Pensando no conflito gerado com o Abastecimento 



Público temos um agravante advindo do setor de saneamento, que é um dos 

grandes responsáveis pela contaminação das nossas águas, devido ao 

baixíssimo percentual de tratamento de esgotos.  

Embora o município de Balneário Camboriú conte com uma estação de 

tratamento de esgotos, esta não atende a todo o volume lançado, e, com efeito, 

a prática de lançamento aos cursos de água, de esgotos domésticos in natura, 

é comum na Bacia do Rio Camboriú, assim como na grande maioria dos 

municípios do Estado e do Brasil. 

Como  se observa em diversas regiões do Brasil, na região estudada no 

presente estudo de caso, a utilização em excesso dos recursos hídricos geram 

conflitos que constantemente precisam ser solucionados por parte do Comitê de 

Bacias como também pelas prefeituras municipais. Passa-se pela necessidade 

de induzir permanentemente o desenvolvimento de técnicas de maior eficiência 

hídrica, muito especialmente, nas atividades de irrigação. Um dos instrumentos 

previsto pela Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997 (Lei das Águas) – a 

cobrança pelo uso da água – embora não implantado, deverá provocar 

mudanças muito interessantes nos grandes usuários e consumidores. 

Mudanças de atitude que visem o melhor aproveitamento dos recursos hídricos, 

isto é, dar maior eficiência hídrica nos processos produtivos. Embora a 

motivação, no caso, seja de tipo econômico, visando não perder 

competitividade nos mercados caso a cobrança pelo uso da água for efetivada, 

não tem dúvida que o referido instrumento apresenta-se como um eficiente 

instrumento na trilha da racionalidade na gestão dos recursos hídricos. 

Assim, concluímos que a melhor forma de aproveitar o recurso hídrico, 

para que este possa atender as legítimas demandas de setores geralmente 

concorrentes, num contexto de sustentabilidade dos ecossistemas que os 

fornecem, de forma tal que, assim como nós podemos desfrutar deles, também 

as gerações futuras possam desfrutá-los em quantidade e qualidade adequada 

às suas necessidades, implica em planejamento com horizontes de longo 

prazo. Implica em não ficar enxergando apenas os potenciais benefícios do 

momento, mas também aqueles do futuro.  
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