
 

 

Título: PROPOSTA DE UM SISTEMA DE INDICADORES PARA A GESTÃO DE 

RECURSOS HÍDRICOS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO CAMBORIÚ E 

CONTÍGUAS (SC) 

 

Resumo: A questão hídrica ganha contornos que demonstram a potencialidade de um 

aprofundamento dos problemas que interferem em questões sociais, culturais, 

econômicos, ecológicos e de saúde pública, envolvendo qualidade e quantidade de água 

em terrritórios de bacias hidrográficas. Na BHRC (Bacia Hidrográfica do Rio Camboriú) 

e Contíguas não é diferente, pois as bacias sofrem com diversos tipos de pressões 

ocasionadas pelas cidades de Camboriú e Balneário Camboriú (SC), muitas vezes 

comprometendo os recursos hídricos. Por se tratar de bacias relativamente pequenas, os 

dois municípios se beneficiam de sistemas hídricos limitados, principalmente relacionado 

a capacidade de abastecimento de água versus crescimento populacional humano. Em 

interlocução com entidades locais, pesquisadores e profissionais de referência da base de 

conhecimento técnico/científico, são observadas prerrogativas de problemáticas sobre o 

uso da água e solo, como também, a inexistência de um sistema de indicadores para a 

gestão dos recursos hídricos das bacias. Com objetivo de propor uma ferramenta de apoio 

(sistema de indicadores voltados a recursos hídricos) que auxilie na comunicação entre 

tomadores de decisões e na busca de soluções que minimizem causas, efeitos e impactos 

negativos sobre a BHRC e Contíguas, foram utilizadas (7) abordagens metodógicas, 

sendo elas: 1) Reuniões com atores locais (público/privados); 2) Levantamentos 

bibliográficos de constructos (indicadores/parâmetros) voltados a recursos hídricos e 

estudos de caso sobre a BHRC e Contíguas; 3) Técnica Delphi (painéis de especialistas); 

4) Mensurações matemáticas (estatística multivariada e tendência central); 5) Técnica 

DPSIR (“D” força motriz/pressão indireta, “P” pressão direta, “E”  estado, “I” impacto e 

“R” resposta); 6) Ponderações pessoais por aderência da Lei nº 9.433/1997, ODS 6 e Tier) 

e 7) Análises fatoriais (exploratória e confirmatória). Portanto, após a aplicação de todas 

abordagens metodológicas foi concebido de 300 constructos, um sistema de 25 

indicadores voltados aos recursos hídricos da BHRC e Contíguas, possibilitando uma 

gestão integrada.  
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