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1. APRESENTAÇÃO 

Neste volume são apresentados parte dos resultados do prognóstico das demandas 

hídricas, realizado na área de abrangência do Plano de Recursos Hídricos da Bacia 

Hidrográfica do Rio Camboriú e Bacias Contíguas, considerando o cenário 

tendencial de evolução dos diferentes setores demandantes. Tal cenário foi 

desenvolvido considerando a hipótese de que não haverá intervenções adicionais 

para a solução de conflitos além daquelas já programadas ou em andamento. Além 

disso, foram considerados três horizontes temporais para projeção das demandas 

hídricas na área de abrangência do Plano de Recursos Hídricos da Bacia do Rio 

Camboriú e Bacias Contíguas: curto prazo (2019), médio prazo (2023) e longo prazo 

(2027). Nos capítulos que seguem é apresentada a metodologia utilizada para a 

elaboração dos cenários e obtenção dos coeficientes para projeção das demandas 

hídricas (Capítulo 2), as projeções das demandas hídricas para os diferentes setores 

demandantes e horizontes de tempo (Capítulo 3) e o balanço hídrico qualitativo e 

quantitativo para os diferentes horizontes de tempo (Capitulo 4). 

2. ELABORAÇÃO DO CENÁRIO TENDENCIAL 

A elaboração deste cenário levou em consideração as tendências observadas em 

variáveis e indicadores relacionados aos usos dos recursos hídricos, superficiais e 

subterrâneos, na área de abrangência do Plano, visando obter um cenário geral 

futuro das demandas hídricas. A Figura 2.1 apresenta o fluxograma das etapas 

percorridas durante a elaboração do cenário.   

Figura 2.1. Fluxograma das etapas de elaboração do cenário tendencial. 
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A seguir é apresentado um detalhamento de cada uma das três etapas 

desenvolvidas para a projeção das demandas hídricas na área de abrangência da 

Bacia Hidrográfica do Rio Camboriú e Contíguas. 

2.1. Seleção de variáveis e indicadores de interesse 

A seleção de variáveis e indicadores para cálculo dos coeficientes de projeção das 

demandas hídricas na área de abrangência do Plano da Bacia Hidrográfica do Rio 

Camboriú e Bacias Contíguas foi realizada a partir de uma revisão da literatura sobre 

os principais fatores impulsionadores da demanda hídrica dos diferentes setores 

demandantes. Também foi levado em consideração a existência e disponibilidade de 

dados para o cálculo dos coeficientes de projeção. Neste sentido, buscou-se a 

definição de variáveis e indicadores específicos para projeção de cada um dos 

diferentes tipos de usos da água nessa bacia hidrográfica. 

A avaliação do crescimento tendencial dos usos considerados não consuntivos, (i.e., 

uso na mineração e aquicultura) na área de abrangência do plano foi realizada com 

base nas informações apresentadas na Tabela 2.1. 

Tabela 2.1. Resumo das informações selecionadas para a projeção das demandas hídricas dos 
diferentes setores demandantes, considerando os usos não consuntivos. 

Setor demandante 
Variáveis 

selecionadas 
Unidade Fonte de dados 

Aquicultura 

Produção da 
piscicultura na área de 
abrangência da Bacia 

do Rio Camboriú e 
Contíguas 

(Toneladas/ano) 

Relatório de 
Desempenho da 

Piscicultura de Água 
Doce (EPAGRI) 

Mineração 

Taxa de variação do 
Valor Adicionado Bruto 

(VAB) da indústria 
extrativa mineral 

(R$/ano) 

Portal estatístico da 
Secretaria de Estado 

do Planejamento 
(SPG/SC) 

Elaboração própria. 

Para projeção das demandas hídricas dos setores consuntivos (i.e., abastecimento 

público, criação animal, irrigação e uso industrial), optou-se pela utilização de 

variáveis e indicadores socioeconômicos e ambientais intrinsicamente relacionadas 

com o consumo da água. A seguir são descritos os principais fatores 

impulsionadores da demanda hídrica citados na literatura, para cada um dos setores 
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demandantes considerados neste estudo. Tais fatores foram utilizados como 

subsídio para seleção das variáveis e indicadores de interesse. 

Com relação à demanda de água para consumo humano no meio urbano, podem 

ser destacados cinco fatores impulsionadores da demanda (ONS, 2005; ANA, 2015): 

crescimento demográfico, expectativa de vida, urbanização, turismo, expansão da 

oferta de água tratada através de sistemas de captação e distribuição, eficiência e 

índice de perdas do sistema de captação e distribuição e crescimento de renda e do 

poder aquisitivo da população. Para o consumo humano no meio rural podem ser 

destacados os mesmos fatores como impulsionadores da demanda por recursos 

hídricos.  

Com relação ao uso da água para a criação animal, a variação da demanda por 

recursos hídricos está intrinsicamente relacionada à dinâmica econômica do setor 

primário, tamanho e tipo do rebanho de uma região (ONS, 2005; REBOUÇAS et. al, 

2006; ANA, 2015). Via de regra, em regiões tradicionalmente pecuaristas os 

rebanhos tendem a manter a estabilidade com pequenas taxas de crescimento 

anual, refletidas na demanda de água. Por outro lado, em regiões não tradicionais 

nos anos iniciais do estabelecimento da pecuária se produz um incremento gradual, 

com aumento expressivo a partir do terceiro ano, estabilizando-se antes do final da 

primeira década da exploração. Outros fatores citados na literatura que são 

relacionados ao consumo de água para criação animal são o peso e idade dos 

animais, tipo de dieta, genética dos animais, umidade e temperatura do ar 

(PALHARES, 2013).  

No que se refere ao uso da água para a irrigação, podem ser destacados os 

seguintes fatores impulsionadores da demanda de recursos hídricos (ONS, 2005; 

ANA, 2015): tamanho da área irrigada, tipo da cultura, método de irrigação utilizado 

e clima da região.  

Por fim, a demanda de recursos hídricos pelo setor industrial é frequentemente 

relacionada com o a dinâmica econômica do setor industrial, tipo e tamanho da 

indústria e valor da produção (ONS, 2005; ANA, 2015). 

Levando em conta os fatores impulsionadores da demanda hídrica descritos nos 

parágrafos anteriores, a Tabela 2.2 apresenta um resumo das variáveis e 
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indicadores selecionados para projeção das demandas hídricas dos diferentes 

setores consumidores de água na área de abrangência do Plano. 

Tabela 2.2. Resumo das variáveis e indicadores selecionados para a projeção das demandas hídricas 
dos diferentes setores demandantes, considerando os usos consuntivos. 

Setor demandante 
Variáveis 

selecionadas 
Unidade Fonte de dados 

Abastecimento humano 
urbano (residentes) e 

rural 

Taxa de crescimento 
populacional 

Habitantes/ano 
Censo Demográfico 

(IBGE) 

Criação animal 
Taxa de crescimento 
dos efetivos animais 

Cabeças/ano 
Pesquisa Pecuária 
Municipal (IBGE) 

Irrigação 
Taxa de crescimento 
das áreas plantadas 

Hectares/ano 
Produção Agrícola 
Municipal (IBGE) 

Indústria 

Taxa de variação do 
Valor Adicionado Bruto 
(VAB) pelos diferentes 

setores industriais 

R$/ano 

Portal Estatístico da 
Secretaria de Estado 

do Planejamento 
(SPG/SC) 

Elaboração própria. 

A vazão de subsídio necessária para a diluição de efluentes domésticos e da criação 

animal foi calculada utilizando a mesma metodologia descrita no relatório da 

situação atual dos recursos hídricos (Etapa C), e projetada considerando a evolução 

das populações urbana, rural e criação animal para os horizontes de projeção. A 

vazão de subsídio para os lançamentos industriais não foi considerada devido a falta 

de informação disponível sobre número de indústrias por setor industrial e tipo de 

tratamento utilizado por cada indústria na área da bacia, tanto na literatura quanto no 

Cadastro Estadual de Usuários de Recrusos Hídricos (CEURH). 

2.2. Obtenção e pré-processamento dos dados 

Os dados necessários para cálculo dos coeficientes de projeção das demandas 

hídricas dos diferentes setores considerados foram obtidos nas fontes de dados 

listadas nas Tabelas 2.1 e 2.2. Todos os dados obtidos foram sistematizados em 

planilhas eletrônicas, analisados para toda a área de abrangência do Plano e 

posteriormente agregadas para diferentes sub-bacias/regiões selecionadas para 

análise. 

As Figuras 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 e 2.8 apresentam as tendências gerais dos dados 

obtidos, sistematizados e agregados para a área de abrangência do Plano da Bacia 

do Rio Camboriú e Bacias Contíguas. 



Plano de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Camboriú e Bacias Contíguas 
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável – SDS 

_________________________________________________________________ 

9 
 

No que se refere aos setores demandantes considerados não consuntivos, é 

esperado um crescimento no setor da mineração e uma redução no da aquicultura 

na área de abrangência do Plano. Para o setor da mineração (Figura 2.2), observou-

se uma queda no Valor Adicionado Bruto (VAB) entre 2010 e 2011 e um aumento 

entre 2012 e 2013. A taxa de crescimento para todo o período (2010 a 2013) foi de 

0,69% (SPG/SC, 2016), o que indica uma pequena tendência de crescimento futuro, 

principalmente ligada à extração de água mineral, areia, granito e mármore no 

município de Camboriú. 

Figura 2.2. Evolução do VAB do setor da extração mineração na área de abrangência do Plano da 
Bacia do Rio Camboriú e Contíguas entre 2010 e 2013. 

 

Fonte: SPG/SC (2016). Elaboração própria. 

Por sua vez, à atividade aquícola (Figura 2.3) apresentou uma redução na produção 

de cerca de 2% entre os anos de 2013 e 2015 (EPAGRI, 2015), indicando uma 

tendência de redução deste setor nos próximos anos. 

Figura 2.3. Evolução da produção aquícola na área de abrangência do Plano da Bacia do Rio 
Camboriú e Contíguas entre 2013 e 2015. 

Fonte: EPAGRI (2015). Elaboração própria. 
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população urbana residente na área de abrangência do Plano ao longo das ultimas 

décadas (Figura 2.4). Além disso, considerando a ultima década, a população rural 

também apresentou uma tendência de aumento na área de abrangência do Plano. 

Figura 2.4. Evolução da população urbana e rural nos municípios da área de abrangência do Plano 
da bacia do Rio Camboriú e Contíguas entre 1970 e 2010. 

 

Fonte: IBGE (2016). Elaboração própria. 

Para o setor da criação animal é esperado uma leve redução nos próximos anos, 

devido principalmente à tendência de manutenção/redução dos efetivos de bovinos, 

galináceos e suínos na área de abrangência do Plano (Figura 2.5). 

Figura 2.5. Evolução dos efetivos animais na área de abrangência do Plano da Bacia do Rio 
Camboriú e Contíguas entre 1974 e 2014. 

 

Fonte: IBGE (2016). Elaboração própria. 
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A Figura 2.7 exemplifica o processo de expansão urbana em duas regiões do 

município de Camboriú, Santa Regina e Bairro Areias (Figura 2.7a,b) e Rio Pequeno 

(Figura 2.7c,d), ao longo da ultima década (2004 a 2016). Como é possível observar 

na figura, entre 2004 e 2016 algumas áreas com cultivo de arroz foram substituídas 

por edificações, condomínios e outros tipos de áreas impermeabilizadas. 

Figura 2.6. Evolução das áreas cultivadas na área de abrangência do Plano da Bacia do Rio 
Camboriú e Contíguas entre 1990 e 2014. 

 

Fonte: IBGE (2016). Elaboração própria. 

Figura 2.7. Processo de urbanização e redução de áreas de cultivo no município de Camboriú. (a) 
Santa Regina e Bairro Areias (2004) e (b) Santa Regina e Bairro Areias (2016); (c) Rio Pequeno 
(2004) e (d) Rio Pequeno 2016. 

  

  

Fonte: Google Earth (2017). 
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Com relação ao setor industrial (Figura 2.8) é esperado um aumento principalmente 

vinculado aos setores da construção civil, indústria moveleira, alimentos e bebidas e 

eletrometal e mecânica, considerando o período de dados disponíveis. 

Figura 2.8. Evolução do VAB para os diferentes setores industriais na área de abrangência do Plano 
da Bacia do Rio Camboriú e Contíguas entre 2010 e 2013. 

 

Fonte: SPG/SC (2016). Elaboração própria. 
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A taxa de crescimento para a mineração foi calculada por meio da aplicação do 

método geométrico: 

𝑟 = [(√
𝑋𝑓

𝑋𝑖

𝑛

)− 1] × 100 

onde, r é a taxa de crescimento (% ao ano), Xf é o valor da variável no final do 

período considerado, Xi é o valor da variável no inicio do período analisado e n é o 

número de anos da série de dados considerada. 

O cálculo dos coeficientes para a projeção da demanda de água pelo setor da 

aquicultura foi realizado com base na evolução da produção da piscicultura, em 

toneladas por ano, no período de 2013 a 2015 (EPAGRI, 2015).  

A Tabela 2.3 apresenta as taxas de crescimento da produção interanuais e a média 

do período para a área de abrangência do Plano. 

Tabela 2.3. Taxas de crescimento da produção aquícola na área de abrangência do Plano da bacia 
do Rio Camboriú e Contíguas entre 2013 e 2015. 

Bacia do Rio  
Camboriú e Contíguas 

Taxa de Crescimento % a.a. 

2013-2014 2014-2015 Taxa média no período 

Piscicultura -0,50 -2,53 -2,02 

Elaboração própria. 

Para determinar a projeção da aquicultura, a produção oriunda da piscicultura no 

ano de 2015 foi multiplicada pela taxa de crescimento anual elevada pelo número de 

anos do intervalo entre os horizontes.  

A Tabela 2.4 apresenta a projeção da produção da aquicultura na área de 

abrangência do Plano. 

Tabela 2.4. Projeção da produção da aquicultura na área de abrangência do Plano da Bacia do Rio 
Camboriú e Contíguas para 2019, 2023 e 2027. 

Aquicultura 
Projeção da Produção da Aquicultura (Toneladas/ano) 

2015 2019 2023 2027 

Piscicultura 95.000 87.551 80.686 74.359 

Elaboração própria. 
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Para o cálculo dos coeficientes para a projeção das demandas de água para o 

abastecimento humano urbano e rural foram consideradas as pesquisas 

demográficas dos censos de 2000 e 2010 fornecidas pelo IBGE para a população 

urbana e rural dos municípios de Balneário Camboriú e Camboriú. A demanda de 

água para o abastecimento da população flutuante no cenário tendencial foi 

considerada a mesma obtida no cenário atual (ver relatório da Etapa C do Plano), 

sem considerar projeções de crescimento. Com as populações residentes na área 

de abrangência do Plano nos anos de 2000 e 2010 foi possível calcular a taxa de 

crescimento anual no período por meio da aplicação do método geométrico.   

Para o cálculo dos coeficientes para a projeção da demanda de água para a criação 

animal foram considerados os dados da Pesquisa Pecuária Municipal do IBGE, nos 

anos de 2010 e 2014. Foram contabilizados os números de cabeças dos rebanhos 

bovino, suíno e de aves para os anos de 2010 e 2014 e após foi possível calcular a 

taxa de crescimento anual no período por meio da aplicação do método geométrico.  

O cálculo da projeção de crescimento irrigação foi baseado nos dados de área 

plantada permanente e temporária na área de abrangência do Plano obtidas da 

Pesquisa Agrícola Municipal do IBGE, no período de 2010 a 2014. A taxa média de 

crescimento anual foi calculada através da aplicação do método geométrico 

considerando os dados dos anos de 2010 e 2014. 

Para calcular a projeção do crescimento industrial foi considerado VAB corrigido 

(segundo as taxas de inflação mencionadas acima) no período de 2010 a 2013 a 

partir dos dados do IBGE disponibilizados no Portal Estatístico da SPG/SC. Foram 

utilizados os dados dos seguintes setores industriais: construção civil, produção e 

distribuição de eletricidade, água e gás e transformação (alimentos e bebidas, 

automóveis, confecção e têxtil, eletrometal e mecânica, madeira e celulose). 

Calculou-se a taxa de crescimento para cada setor industrial, considerando os dados 

dos anos de 2010 e 2013, por meio da aplicação do método geométrico.  

A Tabela 2.5 apresenta um resumo das taxas de crescimento anual, utilizadas como 

coeficientes para as projeções das demandas de água para os usos não consuntivos 

e usos consuntivos considerados na área de abrangência do Plano da Bacia do Rio 

Camboriú e Bacias Contíguas.  
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Tabela 2.5. Taxas de crescimento anual das variáveis que influenciam a demanda de água na área 
de abrangência do Plano da Bacia do Rio Camboriú e Contíguas. 

Taxa de crescimento 
Município 

Balneário Camboriú Camboriú 

Efetivo suínos -2,99% -14,66% 

Efetivo bovinos -0,06% -2,24% 

Efetivo galináceos 13,57% -29,85% 

População urbana 3,94% 4,15% 

População rural - 4,49% 

Agricultura permanente - -2,00% 

Agricultura temporária - 0,20% 

Aquicultura - -2,02% 

Industrial:     

Construção civil -0,25% 12,25% 

Indústria extrativa - 0,69% 

Eletricidade, água, gás, limpeza urbana, esgoto -15,83% -19,86% 

Indústria da transformação (Alimentos e bebidas) 11,89% 26,73% 

Indústria da transformação (Automóveis) 63,50% 38,19% 

Indústria da transformação (Confecção e têxtil) -11,87% 5,93% 

Indústria da transformação (Eletrometal e mecânica) 6,99% 37,68% 

Indústria da transformação (Madeira e celulose) 22,87% 17,79% 

Elaboração própria. 

3. PROJEÇÃO TENDENCIAL DAS DEMANDAS HÍDRICAS FUTURAS 

Ao aplicar as taxas de crescimento sobre as variáveis de interesse para cálculo das 

demandas de cada setor foi possível estimar as demandas futuras para a área de 

abrangência do Plano, considerando os horizontes de projeção de 2019 (curto 

prazo), 2023 (médio prazo) e 2027 (longo prazo).  

As metodologias utilizadas para as estimativas e alocação espcial das demandas do 

cenário tendencial são as mesmas descritas no relatório da situação atual (Etapa C) 

do Plano de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Camboriú e Bacias 

Contíguas. 

A Tabela 3.1 e a Figura 3.1 apresentam a evolução temporal das demandas 

hídricas, por setor e total, estimadas para o cenário atual e para as projeções de 

curto, médio e longo prazo. 
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Tabela 3.1. Evolução temporal das demandas hídricas, m³/s, por setor e total, para o cenário atual e 
para as projeções de curto, médio e longo prazo. 

Atividade Atual 2019 2023 2027 

População urbana (residentes) 0,497 0,707 0,827 0,968 

População flutuante1 0,115 0,115 0,115 0,115 

População rural 0,004 0,006 0,007 0,009 

Irrigação 0,232 0,234 0,236 0,238 

Criação animal 0,003 0,003 0,003 0,002 

Industrial 0,193 0,245 0,333 0,567 

Mineração 0,005 0,001 0,001 0,001 

Aquicultura 0,004 0,004 0,004 0,003 

Total 1,053 1,315 1,527 1,904 

Elaboração própria. 1 Por falta de dados não foi possível projetar as tendências da população 
flutuante, sendo esta considerada constante e igual a população do cenário atual para os demais 
horizontes. 

Figura 3.1. Evolução temporal das demandas hídricas, por setor e total, para o cenário atual e para as 
projeções de curto, médio e longo prazo. 

 

Elaboração própria. 

A partir da Tabela 3.1 e Figura 3.1 é possível avaliar a projeção das demandas 
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abrangência do Plano de 1,315 m³/s em 2019, 1,527 m³/s em 2023 e 1,904 m³/s em 

2017.  

Com relação aos usos para fins de produção aquícola e extração mineral, a projeção 

da retirada hídrica para a área de abrangência do Plano apresenta uma tendência 

global de redução, associada à redução esperada para o setor da aquicultura e ao 

leve crescimento do setor da mineração. Os valores de retirada total obtidos para os 

diferentes horizontes foram 0,0052 m³/s para 2019, 0,0049 m³/s para 2023 e 0,0047 

m³/s para 2027. Desse total, a demanda hídrica para a aquicultura é de 0,0035 m³/s 

em 2019, 0,0038 m³/s em 2023 e 0,0032 m³/s em 2027. Para o setor da mineração, 

a projeção da demanda hídrica é de 0,0014 m³/s em 2027. 

A evolução temporal da demanda hídrica para fins de produção aquicola e extração 

mineral na área de abrangência do Plano e para as projeções de curto, médio e 

longo prazo pode ser visualizada separadamente na Figura 3.2. 

Figura 3.2. Evolução demanda hídrica estimada para os usos não consuntivos analisados na área de 
abrangência do Plano da Bacia Hidrográfica do Rio Camboriú e Bacias Contíguas. 

 

Elaboração própria. 

Com relação aos demais setores demandantes (Figuras 3.3 e 3.4), a projeção é de 

forte crescimento da demanda, impulsionada principalmente pelo crescimento 
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os horizontes analisados. Os valores para os horizontes de curto, médio e longo 

prazo foram 0,82 m³/s, 0,94 m³/s e 1,08 m³/s, respectivamente.  

A demanda do setor industrial também apresenta uma forte tendência de 
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eletrometal e mecânica e moveleira. Os valores de demanda obtidos para o setor 

industrial nos horizontes de curto, médio e longo prazo foram 0,25 m³/s, 0,33 m³/s e 

0,57 m³/s, respectivamente.  

O setor da irrigação por sua vez apresenta uma tendência de manutenção dos 

valores utilizados atualmente, cerca 0,23 m³/s na média ao longo dos 12 meses do 

ano ou 0,46 m³/s nos meses de cultivo do arroz irrigado (entre julho e dezembro). 

Neste sentido, é importante mencionar que, considerando a tendência de 

crescimento observada no setor industrial e a estagnação do setor irrigante, entre os 

horizontes de médio e longo prazo a vazão de retirada da indústria poderá superar a 

da irrigação até mesmo nos meses de irrigação. Neste caso, o setor industrial 

poderá se tornar o segundo maior demandante de água na área de abrangência do 

Plano, ficando atrás apenas do abastecimento público. Dentre os setores da 

indústria que se destacam como demandantes de água na região podem ser citados 

os setores da construção civil, eletrometal e mecânica, automóveis e moveleira. 

Por fim, as demandas para fins de abastecimento da população rural e criação 

animal apresentam uma tendência de aumento/estagnação e redução, 

respectivamente, para todos os horizontes analisados.  

As Figuras 3.3 e 3.4 apresentam a evolução da demandada hídrica estimada para 

os principais setores consuntivos existentes na área de abrangência do Plano da 

Bacia Hidrográfica do Rio Camboriú e Bacias Contíguas, para os anos 2019, 2023 e 

2027. 

Figura 3.3. Evolução da demanda hídrica estimada para abastecimento da população urbana 
(residentes e flutuante), irrigação e indústria na área de abrangência do Plano da Bacia Hidrográfica 
do Rio Camboriú e Bacias Contíguas. 
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Elaboração própria. 

Figura 3.4. Evolução da demanda hídrica estimada para população rural e criação animal na área de 
abrangência do Plano da Bacia Hidrográfica do Rio Camboriú e Bacias Contíguas. 

 

Elaboração própria. 

As Tabelas 3.2, 3.3 e 3.4 apresentam o resumo demandas hídricas consuntivas, por 

setor, para as diferentes sub-bacias/regiões da área de abrangência do plano para 

as projeções de 2019, 2023 e 2027. 

Tabela 3.2. Demandas hídricas, estimadas por setor, para diferentes sub-bacias/regiões da área de 
abrangência do Plano para o ano de 2019 (curto prazo). 

ID Sub-bacia/Região 
Demanda hídrica 2019 (m³/s) 

Qu
1 Quf

2 Qr
3 Qirr

4 Qa
5 QInd

6 

1 Rio Camboriú 0,4856 0,0685 0,0062 0,2341 0,0027 0,1753 

2 Rio Canoas 0,0000 0,0000 0,0024 0,0753 0,0007 0,0000 

3 Rio do Braço 0,0000 0,0000 0,0028 0,0828 0,0009 0,0000 

4 Rio Pequeno 0,0536 0,0000 0,0002 0,0163 0,0003 0,0204 

5 Região Marambaia e Praia dos Amores 0,1717 0,0350 0,0000 0,0000 0,00003 0,0523 

6 Região das Praias Agrestes 0,0498 0,0116 0,0000 0,0000 0,00004 0,0174 

Elaboração própria. 1 Qu: demanda para o abastecimento urbano dos residentes; 2 Quf: demanda para 
o abastecimento da população flutuante; ³ Qr: demanda para o abastecimento rural; 4 Qirr: demanda 
para irrigação; 5 Qa: demanda para criação animal; 6 Qind: demanda para o uso industrial. 

Tabela 3.3. Demandas hídricas, estimadas por setor, para diferentes sub-bacias/regiões da área de 
abrangência do Plano para o ano de 2023 (médio prazo). 

ID Sub-bacia/Região 
Demanda hídrica 2023 (m³/s) 

Qu
1 Quf

2 Qr
3 Qirr

4 Qa
5 QInd

6 

1 Rio Camboriú 0,5686 0,0685 0,0074 0,2361 0,0025 0,2500 

2 Rio Canoas 0,0000 0,0000 0,0028 0,0759 0,0006 0,0000 

3 Rio do Braço 0,0000 0,0000 0,0034 0,0835 0,0008 0,0000 

4 Rio Pequeno 0,0631 0,0000 0,0002 0,0165 0,0003 0,0356 

5 Região Marambaia e Praia dos Amores 0,2006 0,0350 0,0000 0,0000 0,00003 0,0626 

6 Região das Praias Agrestes 0,0581 0,0116 0,0000 0,0000 0,0000 0,0208 
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Elaboração própria. 1 Qu: demanda para o abastecimento urbano dos residentes; 2 Quf: demanda para 
o abastecimento da população flutuante; ³ Qr: demanda para o abastecimento rural; 4 Qirr: demanda 
para irrigação; 5 Qa: demanda para criação animal; 6 Qind: demanda para o uso industrial. 

Tabela 3.4. Demandas hídricas, estimadas por setor, para diferentes sub-bacias/regiões da área de 
abrangência do Plano para o ano de 2027 (longo prazo). 

ID Sub-bacia/Região 
Demanda hídrica 2027 (m³/s) 

Qu
1 Quf

2 Qr
3 Qirr

4 Qa
5 QInd

6 

1 Rio Camboriú 0,6658 0,0685 0,0088 0,2382 0,0023 0,4336 

2 Rio Canoas 0,0000 0,0000 0,0033 0,0766 0,0006 0,0000 

3 Rio do Braço 0,0000 0,0000 0,0040 0,0842 0,0008 0,0000 

4 Rio Pequeno 0,0742 0,0000 0,0003 0,0166 0,0003 0,0663 

5 Região Marambaia e Praia dos Amores 0,2344 0,0350 0,0000 0,0000 0,00003 0,1001 

6 Região das Praias Agrestes 0,0678 0,0116 0,0000 0,0000 0,00004 0,0332 

Elaboração própria. 1 Qu: demanda para o abastecimento urbano dos residentes; 2 Quf: demanda para 
o abastecimento da população flutuante; ³ Qr: demanda para o abastecimento rural; 4 Qirr: demanda 
para irrigação; 5 Qa: demanda para criação animal; 6 Qind: demanda para o uso industrial. 

4. BALANÇO HÍDRICO  

4.1. Superficial 

Para a estimativa do balanço hídrico do cenário tendencial na área de abrangência 

do Plano de Recursos Hídricos da Bacia do Rio Camboriú e Bacias Contíguas foram 

considerados aspectos de quantidade e qualidade das águas superficiais e 

subterrâneas, sendo aplicada a mesma metodologia descrita no cenário atual (Etapa 

C) do Plano de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Camboriú e 

Contíguas, projetada para os horizontes do Plano. 

O balanço hídrico superficial foi avaliado utilizando metodologia semelhante à 

apresentada por ANA (2013), por meio da análise da razão entre a demanda e a 

disponibilidade hídrica. A disponibilidade hídrica foi obtida por meio dos indicadores 

Q95 e Q98.  A demanda hídrica total foi obtida pelo somatório da Vazão de Retirada 

Total (VRT) e a vazão necessária para diluição de efluentes, considerando a carga 

orgânica lançada nos corpos d’água. A VRT foi obtida pelo somatório da demanda 

dos setores demandantes considerados no capitulo anterior. A vazão de subsídio 

necessária para a diluição de efluentes de origem doméstica e animal (Qs) foi obtida 

aplicando a mesma metodologia empregada no cenário atual (Etapa C), sendo as 

cargas poluentes projetadas para os horizontes de interesse. 
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A Tabela 4.1 apresenta as estimativas de cargas de Demanda Biológica de Oxigênio 

(DBO5,20) lançadas em água superficial para diferentes sub-bacias/regiões da área 

de abrangência do Plano de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio 

Camboriú e Bacias Contíguas para os horizontes de projeção 2019, 2023 e 2027.  

Tabela 4.1. Cargas totais lançadas em água superficial para diferentes sub-bacias/regiões da área de 
abrangência da Bacia do Rio Camboriú e Bacias Contíguas. 

ID Sub-bacia/Região 

Carga de DBO5,20 em água superficial (kgDBO/dia) 

Carga doméstica Carga animal Carga total 

2019 2023 2027 2019 2023 2027 2019 2023 2027 

1 Rio Camboriú 1324,7 1518,9 1746,3 214,4 196,8 180,9 1539,1 1715,8 1927,2 

2 Rio Canoas 6,9 8,2 6,9 53,2 48,5 44,3 60,1 56,7 51,1 

3 Rio do Braço 8,2 9,8 11,7 73,5 67,0 61,1 81,7 76,8 72,9 

4 Rio Pequeno 93,7 110,3 129,8 24,3 22,2 20,3 118,1 132,5 150,1 

5 
Região Marambaia e 

Praia dos Amores 
534,9 608,9 695,4 2,1 2,1 2,1 537,0 611,1 697,5 

6 
Região das Praias 

Agrestes 
164,9 187,2 213,3 3,2 3,2 3,2 168,1 190,5 216,5 

Elaboração própria. 

A partir da Tabela 4.1 é possível observar nas projeções de curto, médio e longo 

prazo, há um maior lançamento de carga de origem doméstica do que da criação 

animal nas águas superficiais da Bacia Hidrográfica do Rio Camboriú e Bacias 

Contíguas, que irão afetar negativamente a qualidade das águas dessa área, 

principalmente na região do Rio Camboriú, onde a projeção de cargas totais 

lançadas em água superficial pode chegar a 1.927 kgDBO/dia em 2027. 

A Figura 4.1 apresentam as estimativas de cargas de DBO5,20 lançadas em água 

superficial e vazão de subsídio por ottobacia para os horizontes de projeção 2019, 

2023 e 2027.  

Conforme pode ser observado na figura, as cargas orgânicas lançadas na área de 

abrangência do Plano demandam uma grande vazão para diluição a níveis 

aceitáveis. As cargas animais na região rural da Bacia Hidrográfica do Rio Camboriú 

e Bacias Contíguas contribuem para uma elevada vazão de subsídio nas ottobacias 

do Rio do Braço e Rio Canoas. Por sua vez, as cargas domésticas na região urbana 

da Bacia Hidrográfica do Rio Camboriú e Bacias Contíguas contribuem para uma 

elevada vazão de subsídio nas ottobacias do Marambaia e Praia dos Amores, Praias 

Agrestes e Rio Camboriú.  
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Figura 4.1. Cargas totais de DBO5,20 lançadas em água superficial e vazão de subsídio, respectivamente, por ottobacia, para as projeções de 2019, 2023 e 2027.  

                           

                      

Elaboração Própria. 
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Com base nos resultados das estimativas de cargas lançadas superficialmente, 

vazão de subsídio (Qs) necessária para a diluição de efluentes e os valores de 

demanda estimados no capítulo anterior, o balanço hídrico foi computado levando 

em conta as faixas de classificação adotadas pela European Environment Agency, 

sendo consideradas adequadas para o caso brasileiro (ANA, 2013): 

 < 5%: Excelente. Pouca ou nenhuma atividade de gerenciamento é 

necessária. A água é considerada um bem livre; 

 5 a 10%: Confortável. Pode ocorrer necessidade de gerenciamento para 

solução de problemas locais de abastecimento; 

 10 a 20%: Preocupante. A atividade de gerenciamento é indispensável, 

exigindo a realização de investimentos médios; 

 20 a 40%: Crítica. Exige intensa atividade de gerenciamento e grandes 

investimentos; 

 40 a 100%: Muito crítica. 

 >100%: Péssimo.  

As Tabelas 4.2 e 4.3 apresentam os resultados do balanço hídrico para diferentes 

sub-bacias/regiões na área de abrangência do Plano da Bacia Hidrográfica do Rio 

Camboriú e Bacias Contíguas, para os três horizontes de projeção, considerando as 

vazões de referência Q95 e Q98.   

Tabela 4.2. Balanço hídrico superficial utilizando Q95 como indicador de disponibilidade para as 
projeções de curto, médio e longo prazo. 

ID Sub-bacia/Região 

Indicador Q95  

Curto prazo - 2019 Médio prazo - 2023 Longo prazo - 2027 

VRT Qs VRT+Qs VRT Qs VRT+Qs VRT Qs VRT+Qs 

1 Rio Camboriú 109 726 834 126 813 939 156 917 1072 

2 Rio Canoas 26 76 102 26 72 98 26 68 95 

3 Rio do Braço 26 94 120 26 88 114 27 84 110 

4 Rio Pequeno 69 343 412 88 385 473 120 435 556 

5 
Região Marambaia e 

Praia dos Amores 
87 154 241 104 176 279 166 201 366 

6 
Região das Praias 

Agrestes 
154 57 212 177 62 239 221 67 287 

 

Elaboração própria. 

Classificação: 
           

Excelente Confortável Preocupante Crítico Muito crítico Péssimo   
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Tabela 4.3. Balanço hídrico de água superficial utilizando Q98 como indicador de disponibilidade para 
as projeções de curto, médio e longo prazo. 

ID Sub-bacia/Região 

Indicador Q98  

Curto prazo - 2019 Médio prazo - 2023 Longo prazo - 2027 

VRT Qs VRT+Qs VRT Qs VRT+Qs VRT Qs VR+Qs 

1 Rio Camboriú 135 901 1036 157 1009 1166 193 
113

8 
1331 

2 Rio Canoas 32 95 126 32 89 122 33 85 118 

3 Rio do Braço 32 116 149 32 110 142 33 104 137 

4 Rio Pequeno 86 426 512 109 478 587 149 541 690 

5 
Região Marambaia e 

Praia dos Amores 
107 191 299 129 218 347 206 249 455 

6 
Região das Praias 

Agrestes 
191 71 263 220 76 296 274 83 357 

 

Elaboração própria. 

Considerando a Q95 para o cálculo do balanço quantitativo (Tabela 4.2), i.e., apenas 

considerando a VRT, é possível observar que a condição péssima, a qual indica que 

a retirada de água é maior que a disponibilidade da região, é verificada nas regiões 

do Rio Camboriú e Praias Agrestes em 2019, 2023 e 2027. A condição muito crítica 

é verificada nas regiões do Rio Pequeno e Marambaia e Praia dos Amores em 2019 

e péssima em 2027. A região do Rio Canoas e Rio do Braço apresentam situação 

crítica nos três horizontes de projeção. Para o balanço quali-quantitativo, que 

considera a vazão de retirada total e a vazão de subsídio, todas as regiões 

apresentam situação péssima, exceto a Região do Rio Canoas nos três cenários de 

projeção, indicando uma alta vazão necessária para diluir as cargas poluentes 

lançadas. 

Considerando a Q98 para o cálculo do balanço quantitativo (Tabela 4.3), é possível 

observar que a condição péssima, a qual indica que a demanda de água é a maior 

que a própria disponibilidade da região, é verificada nas regiões do Rio Camboriú, 

Marambaia e Praia dos Amores e Praias Agrestes em 2019, 2023 e 2027. A 

condição muito crítica é verificada nas regiões do Rio Pequeno em 2019 e péssima 

em 2027. A região dos Rios Canoas e do Braço apresentam situação crítica nos três 

horizontes de projeção. Para o balanço quali-quantitativo (i.e., VRT+Qs), todas as 

regiões apresentam situação péssima, nos três cenários de projeção, indicando uma 

alta vazão necessária para diluição as cargas poluentes lançadas. 

Classificação: 
           

Excelente Confortável Preocupante Crítico Muito crítico Péssimo   
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O principal fator que contribui negativamente para o balanço quali-quantitativo das 

sub-bacias/regiões da área de abrangência do Plano é a alta vazão de subsídio para 

diluição de cargas orgânicas domésticas e animais, com destaque para a região 

Marambaia e Praia dos Amores que possui capacidade limitada para suportar as 

cargas domésticas que estão sendo lançadas em água superficial. Outros fatores 

determinantes para a situação péssima e muito crítica das sub-bacias/regiões estão:  

 Ponto de captação de água para abastecimento da população e para uso 

industrial das regiões do Rio Pequeno, Rio Camboriú, Marambaia e Praia dos 

Amores ocorre no rio Camboriú;  

 Alta densidade populacional urbana e o grande aporte de turistas contribuindo 

com cargas domésticas nas regiões do Rio Camboriú, Marambaia e Praia dos 

Amores, e Praias Agrestes; 

 Irrigação nas regiões dos Rios do Braço, Canoas, Pequeno e Camboriú; 

 Consumo de água industrial nas regiões do Rio Camboriú e Praias Agrestes.  

Para calcular o balanço hídrico quantitativo e quali-quantitativo por ottobacias, foi 

considerada como disponibilidade de água, além das vazões de referência (Q95 ou 

Q98), a vazão remanescente das bacias a montante. A vazão remanescente foi 

calculada através da diferença entre a vazão de referência acumulada e a VRT na 

ottobacia. A vazão remanescente de uma ottobacia foi, então, incorporada a 

disponibilidade da ottobacia a jusante e uma nova vazão remanescente é calculada. 

Caso a vazão remanescente de uma bacia seja negativa (o que indica que a vazão 

de retirada é maior do que a disponibilidade da região) nenhuma vazão é 

incorporada a bacia jusante.  

A Figura 4.2 apresenta a diferença entre a disponibilidade e VRT, considerando as 

vazões remanescentes no cálculo da disponibilidade para as projeções de 2019, 

2023 e 2027. A Figura 4.3 apresenta o balanço quantitativo por ottobacia na região 

de abrangência do Plano e a Figura 4.4 apresenta o resultado do balanço quali-

quantitativo por ottobacia na região de abrangência do Plano, ambos considerando 

os indicadores de disponibilidade Q95 e Q98, para as projeções de curto, médio e 

longo prazo. 
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  Figura 4.2. Diferença entre disponibilidade e VRT, por ottobacia, considerando a Q95 e Q98 para as projeções de 2019, 2023 e 2027.  

                      

                       

                   Elaboração própria.                    
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Figura 4.3. Balanço hídrico quantitativo, por ottobacia, considerando a Q95 e Q98, para as projeções de 2019, 2023 e 2027.  

    

    

          Elaboração própria. 
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Figura 4.4. Balanço hídrico quali-quantitativo, por ottobacia, considerando a Q95 e Q98, para as projeções de 2019, 2023 e 2027. 

     

     

          Elaboração própria. 
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A partir dos resultados da diferença entre disponibilidade e demanda hídrica na 

Figura 4.2, observa-se que existem ottobacias na região de abrangência do Plano 

onde a disponibilidade, calculada através da Q95 e Q98 acrescidas das vazões 

remanescentes de montante, não é capaz de suprir as demandas hídricas 

(ottobacias círticas em vermelho). Entre as ottobacias críticas estão as que não 

recebem contribuições a montante, bacias com intenso cultivo de arroz na região do 

Rio Camboriú, a bacia na qual está localizado o ponto de captação da EMASA, e 

bacias localizadas nas Praias Agrestes, que não recebem abastecimento da EMASA 

e não possuem disponibilidade hídrica suficiente na região. 

O balanço quantitativo apresentado na Figura 4.3 indica que as regiões do município 

de Camboriú, onde o consumo de água na irrigação é elevado, possuem 

classificação muito crítica e crítica. A região das Praias Agrestes possui um balanço 

crítico/péssimo devido à falta de abastecimento público por parte da EMASA na 

região. Ressalta-se também que a região do Rio Camboriú, a qual A EMASA capta a 

água para abastecimento da população de toda região urbana do Rio Camboriú, 

Marambaia e Praia dos Amores, não possui disponibilidade o suficiente para suprir 

as demandas, classificando toda área na situação péssima. 

Em relação ao balanço quali-quantitativo apresentado na Figura 4.4, nota-se que a 

maioria das ottobacias da área de abrangência do Plano, apresenta o resultado 

péssimo devido à alta vazão de subsídio necessária para diluição das cargas de 

DBO lançadas em água superficial. Entre as ottobacias, as que estão localizadas na 

região rural da área de abrangência do Plano requerem grande vazão de para 

diluição de cargas animais. Já as bacias localizadas na região urbana requerem 

grande vazão para diluição de cargas domésticas oriundas de população urbana 

residente e flutuante.  

4.2. Subterrâneo 

Analogamente à água superficial, foram estimadas as cargas de DBO5,20 

provenientes de esgoto doméstico (residente e flutuante) e animal lançadas em água 

subterrânea para diferentes horizontes de projeção.  

As Tabelas 4.4 e 4.5 apresentam as estimativas de cargas de DBO5,20 lançadas em 

água subterrânea, e as estimativas da razão entre as cargas lançadas na água 
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subterrânea e a área de drenagem de cada sub-bacia/região, respectivamente, para 

os três horizontes de projeção.  

Tabela 4.4. Estimativa da carga de DBO5,20  lançada em água subterrânea em 2019, 2023 e 2027 na 
área de abrangência do Plano da Bacia Hidrográfica do Rio Camboriú e Bacias Contíguas. 

ID Sub-bacia/Região 

Carga de DBO5,20 em água subterrânea (kgDBO/dia) 

Carga doméstica Carga animal Carga total 

2019 2023 2027 2019 2023 2027 2019 2023 2027 

1 Rio Camboriú 291,0 340,0 397,5 209,7 192,5 176,9 500,7 532,5 574,4 

2 Rio Canoas 4,4 5,2 6,2 52,0 47,4 43,3 56,4 52,7 49,5 

3 Rio do Braço 5,3 6,3 7,5 71,9 65,5 59,8 77,1 71,8 67,3 

4 Rio Pequeno 60,1 70,7 83,2 23,8 21,7 19,8 83,9 92,4 103,0 

5 Região Marambaia e Praia dos Amores 44,0 50,4 57,8 2,1 2,1 2,1 46,1 52,4 59,9 

6 Região das Praias Agrestes 11,1 12,6 14,3 3,2 3,2 3,1 14,3 15,8 17,5 

Elaboração própria.  

Tabela 4.5. Estimativa da razão entre carga de de DBO5,20  lançada e área de drenagem para 2019, 
2023 e 2027 na área de abrangência do Plano da Bacia Hidrográfica do Rio Camboriú e Bacias 
Contíguas.  

ID Sub-bacia/Região 

Razão entre carga de DBO5,20 em água subterrânea e área da bacia 
(kgDBO/dia/km²) 

Carga doméstica / área Carga animal / área Carga total / área 

2019 2023 2027 2019 2023 2027 2019 2023 2027 

1 Rio Camboriú 1,48 1,72 2,02 1,06 0,98 0,90 2,54 2,70 2,91 

2 Rio Canoas 0,08 0,10 0,83 1,00 0,91 0,83 1,08 1,01 1,66 

3 Rio do Braço 0,08 0,10 0,12 1,15 1,05 0,96 1,23 1,15 1,08 

4 Rio Pequeno 2,47 2,90 3,42 0,98 0,89 0,81 3,44 3,79 4,23 

5 
Região Marambaia e Praia 

dos Amores 
3,55 4,06 4,67 0,17 0,17 0,17 3,71 4,23 4,83 

6 Região das Praias Agrestes 0,99 1,13 1,29 0,28 0,28 0,28 1,28 1,41 1,57 

Elaboração própria.  

A partir da Tabela 4.4 é possível observar que nas projeções do cenário tendencial, 

as cargas de DBO5,20 oriundas da criação doméstica têm maior impacto na qualidade 

das águas subterrâneas que a carga de DBO5,20 oriundas da criação animal. A carga 

total lançada na área de abrangência do plano será de aproximadamente 561,0 

kgDBO/dia em 2019, 600,1 kgDBO/dia em 2023 e 651,3 kgDBO/dia em 2027. A 

região do Rio Camboriú é a que apresenta a maior a carga total lançada em água 

subterrânea na projeção de curto prazo, cerca de 500,7 kgDBO/dia, desse total 

291,0 kgDBO/dia é de origem doméstica, enquanto que 209,7 kgDBO/dia é de 

origem animal. A região das Praias Agrestes apresenta a menor carga total lançada 
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em água subterrânea na projeção de curto prazo, 14,3 kgDBO/dia. Essa tendência 

continua sendo verificado nas projeções de médio e longo prazo. 

Em uma análise do lançamento de cargas totais por área de drenagem nas 

projeções do cenário tendencial (Tabela 4.5), a região do Marambaia e Praia dos 

Amores apresenta a maior pressão negativa na qualidade da água subterrânea (3,7 

kgDBO/dia/km² em 2019) e a região do Rio Canoas a menor pressão negativa (1,1 

kgDBO/dia/km² em 2019). A região Marambaia e Praia dos Amores apresenta a 

maior relação entre carga doméstica por área de drenagem, 3,5 kgDBO/dia/km², em 

2019, indicando forte pressão negativa na qualidade da água subterrânea devido a 

carga doméstica, e a região do Rio do Braço e Rio Canoas apresentam a menor 

pressão, 0,0084 kgDBO/dia/km², em 2019, cenário que permanece nas projeções de 

2023 e 2027. Em 2019, a região do Rio do Braço apresenta a maior relação entre 

carga animal por área de drenagem, 1,15 kgDBO/dia/km², pressão essa que diminui 

nas projeções de 2023 e 2027, e a região do Marambaia e Praia dos Amores 

apresenta a menor pressão em água subterrânea por carga animal, 0,17 

kgDBO/dia/km², tendência que continua nas projeções de 2023 e 2027. 

Analisando a evolução do lançamento de cargas entre os horizontes, observa-se 

que, no geral, todas as sub-bacias/regiões apresentam crescimento no lançamento 

de cargas domésticas de DBO5,20 em água subterrânea, principalmente devido ao 

aumento da população urbana residente e o número de turistas, o que representa 

uma pressão negativa crescente para a qualidade da água subterrânea.  

Com relação às cargas de DBO5,20 provenientes da criação animal, as regiões 

apresentam uma redução no lançamento desse tipo de carga em água subterrânea, 

principalmente devido à redução do efetivo de animais e à tendência de 

manutenção/redução das áreas destinadas a essa atividade. 

A Figura 4.5 apresenta os mapas com as cargas de DBO5,20 lançadas em água 

subterrânea por área de ottobacia na abrangência do Plano da Bacia Hidrográfica do 

Rio Camboriú e Bacias Contíguas para os três horizontes de projeção. 
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Figura 4.5. Carga total de DBO5,20 potencialmente lançada em água subterrânea, por ottobacia, na área de abrangência da Bacia do Rio Camboriú e Contíguas para as projeções de curto, médio e longo prazo. 

 

  Elaboração própria. 



Plano de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Camboriú e Bacias Contíguas 
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável – SDS 

_________________________________________________________________ 

33 
 

5. CONSIDERAÇÕES SOBRE O CENÁRIO TENDENCIAL 

Nesta etapa de elaboração do Plano de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do 

Rio Camboriú e Bacias Contíguas foram avaliadas as tendências de crescimento dos 

diferentes setores demandates, para três horizontes de planejamento. Com base 

nestas tendências, os valores atuais de vazões de retirada e de cargas poluentes, 

associados às fontes pontuais e difusas, foram projetados para o futuro. Estas 

análises tiveram como objetivo avaliar o agravamento ou surgimento de novos 

conflitos pelo uso da água. Os resultados desta etapa subsidiarão as próximas 

análises do prognóstico para elaboração do cenário desejado e compatibilização da 

disponibilidade e demanda. A seguir são feitas as principais considerações sobre o 

cenário tendencial:  

Com relação aos setores demandates avaliados, os que apresentam maiores 

tendências de crescimento nos próximos anos na área de abrangência do Plano são 

o abastecimento publico e a industria. O setor do abastecimento público deve ser 

impulsionado principalmente pelo crescimento da população urbana, que apresentou 

uma alta taxa alta nos últimos anos nos municípios de Balneário Camboriú e 

Camboriú. O crescimento do setor industrial por sua vez, deve ser impulsionado pelo 

segmento da construção civil, automóveis, alimento e bebidas e indústria moveleria, 

que apresentaram as maiores taxas de crescimento nos últimos anos.  

Cabe ressaltar que, é esperado que o crescimento dos setores de abastecimento 

público e industrial seja localizado na região urbanizada da Bacia do Rio Camboriú, 

na sub-bacia do Rio Pequeno e nas Bacias Contíguas (Praias Agrestes e Rio 

Marambaia). Nas sub-bacias do Rio do Braço e Canoas espera-se que ocorra a 

manutenção ou até mesmo a redução da irrigação em relação aos níveis atuais, 

influenciado pelo processo de urbanização de algumas áreas rurais no município de 

Camboriú. 

A extrapolação das demandas mostra que se a tendência de crescimento dos 

setores for mantida para os próximos anos, a vazão de retirada pode chegar a 1,90 

m³/s em 2027, cerca de 80% superior ao valor estimado atualmente (~1,053 m³/s), 

uma taxa média de 8% ao ano.  
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A vazão de subsídio para diluição de cargas poluentes também tende a aumentar, 

se considerarmos que não haverá ações para melhorias e ampliações nos sistemas 

de coleta e tratamento de esgotos domésticos (urbanos e rurais) e nem programas 

ou ações para reduzir o potencial de poluição difusa das áreas rurais (esgoto de 

origem animal e insumos agrícolas). Utilizando a DBO como parâmetro de análise, o 

valor obtido para a vazão de subsídio para diluição de cargas poluentes em 2027 é 

de 8,0 m³/s, cerca de 30% superior ao valor estimado atualmente (~6,2 m³/s), uma 

taxa média de 3% ao ano. 

O crescimento substancial das vazões de retirada e das vazões necessárias para a 

diluição de efluentes agravará seriamente os conflitos pela água que já ocorrem na 

área de abrangência do Plano. Levando em conta a tendência de manutenção das 

áreas de cultivo de arroz, o período mais crítico ao longo do ano continuará sendo 

os meses de junho a dezembro, agravado pelo aumento do abastecimento público e 

do uso industrial. Os resultados apresentados neste relatório apontam para um 

aumento na criticidade hídrica na área de abrangência do Plano ao longo dos 

próximos anos caso o cenário tendencial se concretize. Esta criticidade aumentará 

tanto em termos de quantidade como em termos de qualidade dos recursos hídricos, 

caso nenhum intervenção seja planejada e realizada nos próximos anos.  
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