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“Não entendo. Isso é tão vasto que 
ultrapassa qualquer entender. 
Entender é sempre limitado. Mas 
não entender pode não ter 
fronteiras.......”  

 
Clarice Lispector. 
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RESUMO 
�

A gestão dos recursos hídricos apresenta dinâmicas 
socioeconômicas e ambientais que a enquadram como 
uma problemática complexa. Os fatores geradores de 
problemas mudam ao interagir com outros fatores e não 
há soluções definitivas. Este estudo, assim, utiliza a 
abordagem sistêmica a fim de considerar o número e as 
características das variáveis, suas inter-relações e seu 
comportamento ao longo do tempo. A investigação sobre 
os limites e as possibilidades de atuação do Comitê 
Cubatão� abarcou a compreensão conceitual dos 
sistemas, da Gestão Integrada de Recursos Hídricos 
(GIRH) e da gestão da água no Brasil. Baseou-se em 
informações oferecidas por representantes e 
intervenientes do Comitê e na aplicação de métodos de 
georreferenciamento (mapeamento participativo e uso da 
terra) e da dinâmica de sistemas (diagramas de ciclos 
causais) para a coleta e análise das informações. Os 
resultados apontaram as lacunas na compreensão das 
inter-relações entre os elementos da GIRH na Bacia do 
Rio Cubatão. A pouca autonomia política e os fatores 
ligados às atividades técnico-administrativas 
representam a principal fonte de restrições para a 
tomada de decisão pelos membros, o que confirma que 
a parte menos óbvia de um sistema geralmente é a mais 
importante para o seu comportamento. 
 
Palavras-chave: Abordagem Sistêmica. Gestão 
Integrada de Recursos Hídricos. Planejamento Territorial. 

���������������������������������������� ������������������ 
1 O nome do Comitê de Gerenciamento da Bacia do Rio Cubatão – 
Comitê Cubatão foi assim instituído em medida provisória, no 
entanto, informalmente o chamam de Comitê Cubatão Sul a fim de 
diferenciá-lo do Comitê Cubatão Cachoeira de Joinville (SC). Ao 
longo do texto, foram usados os dois nomes formais. 

 

 



ABSTRACT 
 
The management of water resources presents 
socioeconomic and environmental dynamics of complex 
problems. The factors that cause problems change when 
interacting with other factors and there is no definitive 
solution. Therefore, this study uses the systemic 
approach to consider the number and characteristics of 
the variables, their interrelationships and their behavior 
over time. Thus, the investigation about the limits and 
possibilities for Cubatão Committee decisions embraces 
the conceptual understanding of systems, Integrated 
Water Resources Management (IWRM) and water 
management in Brazil. Its bases are the information 
provided by representatives and stakeholders of the 
Committee and the application of methods of 
georeferencing (participatory mapping and land use) and 
dynamic systems (causal diagrams cycles) for 
information collection and analysis. The results showed 
understanding gaps about the interrelationships of IWRM 
elements in the Cubatão River Basin. The lack of political 
autonomy and the factors related to technical and 
administrative activities are the main source of 
restrictions on decision-making process by the 
committee members, which confirms that the less 
obvious part of a system is usually the most important for 
their behavior. 
 
Keywords: Systemic Approach; Integrated Water 
Resources Management; Territorial Planning. 
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1 INTRODUÇÃO  
 
Historicamente, o planejamento territorial tem 

como objetivo primordial o ordenamento de um território 
para o seu desenvolvimento e crescimento (BRASIL, 
2007). O conceito do desenvolvimento, no entanto, que 
estava apenas vinculado ao crescimento econômico e 
com foco nos sistemas produtivos, atualmente considera 
também questões sociais e ambientais uma vez que, 
apenas o desenvolvimento econômico não garante a 
distribuição igualitária de seus benefícios (FURTADO, 
1973) e tampouco dispõe de insumos suficientes para 
atender aos padrões de consumo atuais (SACHS, 1986). 
Assim, esses novos pontos de vista, que são parte das 
discussões contemporâneas sobre o desenvolvimento, 
consequentemente estão refletidos no planejamento 
territorial.  

A ampliação dos temas relacionados ao 
desenvolvimento fez crescer também a complexidade do 
planejamento territorial. O aumento da disparidade entre 
o campo e a cidade, o surgimento de diferentes 
atividades econômicas, o crescimento das diferenças 
salariais e, consequentemente, da desigualdade entre as 
pessoas, entre outros, representam alguns desafios 
socioeconômicos (BRASIL, 2007). Por outro lado, o 
crescimento da população faz aumentar também a 
geração de poluentes, não só pelos resíduos 
diretamente produzidos ou ligados ao consumo (e ao 
desperdício), mas também pelos processos e 
subprocessos de todos os setores da economia (VIEIRA, 
2009) e que exibem as dificuldades ambientais do 
planejamento territorial (MEADOWS, 1978). Assim, o 
planejamento depara-se com um cenário que permeia a 
dinâmica dos fatores socioeconômicos e ambientais que 
estão em transformação.  
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A compreensão da complexidade dessas 
dinâmicas socioeconômicas e ambientais passa pelo 
conceito de sistema. A abordagem sistêmica considera o 
número e as características dos fatores e variáveis, suas 
inter-relações (FORRESTER, 1971) e seu 
comportamento geral ao longo do tempo (CHECKLAND, 
2000). O entendimento de que os problemas de 
desenvolvimento são complexos, que representam 
fenômenos vivos e em constante mudança, influencia as 
decisões do planejamento territorial a partir do momento 
em que, em um sistema, não há apenas uma única 
melhor decisão. Os sistemas apresentam pontos de 
alavancagem com várias possibilidades de intervenções 
que vão desde um aumento de taxas ou subsídios até a 
transcendência de paradigmas (MEADOWS, 1999). 

O planejamento e gestão de recursos hídricos 
representam um exemplo de problema complexo. Na 
busca pelo desenvolvimento, diversos países enfrentam 
problemas de gestão dos seus recursos naturais e, em 
especial, dos recursos hídricos (SIMONOVI�, 2009). A 
estiagem, as enchentes e a degradação dos mananciais 
representam problemas para o meio natural e também 
para o desenvolvimento da vida de maneira geral, as 
atividades humanas e de produção de certa localidade. 
Listar estes impactos é tão complexo quanto responder à 
questão de quais os benefícios e beneficiários do 
planejamento e da gestão de recursos hídricos. Deste 
modo, essa pesquisa foca na abordagem sistêmica 
aplicada aos recursos hídricos para apoiar a visualização 
da abrangência do planejamento e gestão. 
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1.1  PROBLEMA DE PESQUISA 
 
No Brasil, o desafio de gerir uma bacia 

hidrográfica recai, em primeira instância, sobre os 
Comitês da Bacia. Estes Comitês reúnem representantes 
de diversos interesses e, atualmente, deliberam sobre os 
problemas dos recursos hídricos e arbitram os conflitos 
de sua área de abrangência (BRASIL, 1997). Os 
representantes dos usuários da água, do poder público e 
da sociedade civil deliberam sobre a gestão interna de 
seu Comitê e as dificuldades de gestão dos recursos 
hídricos no todo da bacia e, às vezes, em bacias 
contíguas.  

A escolha do Comitê Cubatão como estudo de 
caso foi uma implicação das dificuldades que afetam a 
grande Florianópolis e relacionam-se à gestão de 
recursos hídricos, mais especificamente, do 
abastecimento urbano uma vez que 70% da população 
da capital é abastecida pelas águas dessa bacia. A 
reflexão sobre o uso e o desperdício da água e o 
entendimento que isso não é um problema, mas um 
sintoma (BEETON, 2012) causado por diversos fatores 
enredados e que produz consequências em cadeia, 
trouxe o pensamento sistêmico à questão. Apontou 
também o Comitê da Bacia como um potencial 
beneficiário de uma abordagem sistêmica em sua 
gestão. 

A partir disto, a questão chave da pesquisa é: Ao 
considerar uma abordagem sistêmica, quais são os 
limites e as possibilidades de atuação do Comitê da 
Bacia do Rio Cubatão (Sul) na Gestão Integrada dos 
Recursos Hídricos? 

Complementarmente a esta pergunta, propõe-se 
outras questões de pesquisa:  
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1. Quais os princípios e semelhanças entre a 
abordagem sistêmica e a gestão integrada de 
recursos hídricos? 

2. O que é e como acontece a gestão de 
recursos hídricos no Brasil, em Santa Catarina 
e na Bacia do Rio Cubatão? 

3. Como é a atuação do Comitê Cubatão na 
tomada de decisões sobre a Bacia? 

 
1.2  OBJETIVO DA PESQUISA 

 
Para a compreensão do processo de tomada de 

decisão dos membros do Comitê Cubatão, existe a 
necessidade de aprofundamento no contexto geral no 
qual o colegiado está inserido. Assim, o objetivo geral da 
pesquisa é: Avaliar os limites e as possibilidades de 
atuação do Comitê Cubatão na Gestão Integrada dos 
Recursos Hídricos sob a luz da abordagem 
sistêmica. A pesquisa parte do pressuposto que, além 
dos direitos e responsabilidades dadas em leis e demais 
regulamentos, há também o que é percebido pelos 
participantes e intervenientes do Comitê de Bacia que 
faz ampliar ou restringir o seu campo de atuação. Isto 
condiciona a gestão dentro do Comitê visto que a 
tomada de decisões se baseia no cruzamento entre 
ambos os entendimentos. Isso foi considerado para a 
definição dos objetivos específicos 
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1.2.1 Objetivos Específicos 
 
Para compreender a complexidade do sistema de 

gestão integrada de recursos hídricos na Bacia do Rio 
Cubatão, os seguintes objetivos específicos balizaram o 
estudo: 

1. Compreender a evolução, os princípios e as 
interfaces entre a abordagem sistêmica e da 
gestão integrada de recursos hídricos. 

2. Caracterizar a gestão de recursos hídricos no 
Brasil, em Santa Catarina e na Bacia do Rio 
Cubatão. 

3. Analisar a atuação do Comitê Cubatão na 
tomada de decisões para a gestão da Bacia 
�

1.3  JUSTIFICATIVA 
 
A tomada de decisão para solução de problemas 

complexos foge dos modelos de gestão que têm sua 
base na relação causa-efeito. A relação linear é parte do 
próprio processo cognitivo humano 
(HUMMELBRUNNER, 2011), no entanto, essa lógica 
apresenta diversas limitações quando aplicada em 
ambientes complexos e dinâmicos: 

a) A simplificação dos processos pode ignorar 
aspectos vitais da intervenção e/ou torná-los 
fixos, bloqueando aprendizados e adaptações 
(HUMMELBRUNNER; ROGERS; WILLIAMS, 
2010);  

b) Processos complexos e multi-fatores não são 
profundamente analisados, o que pode 
dificultar o processo de tomada de decisão ou 
levar a decisões superficiais para atender 
demandas urgentes (BAKEWELL; GARBUTT, 
2005); 
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c) O vínculo do planejamento linear com 
avaliações de resultados que converge a um 
único objetivo apresenta resultados que são 
apenas vistos se atingem o objetivo esperado 
por caminhos esperados (GASPER, 2000); 

d) Nos casos em que as instituições de fomento 
avaliam seus projetos linearmente, os 
envolvidos no planejamento e execução 
desses projetos adaptam a sua lógica ao 
pensamento linear ao invés de contribuírem 
com novas formas de pensar (BAKEWELL; 
GARBUTT, 2005).  

 
A abordagem clássica de gestão, também 

considerada positivista e mecanicista, era adequada 
para resolução de problemas que podiam ser isolados e 
calculados separadamente, porém não servia para 
processos que incluem interações, exigindo um novo 
pensamento matemático (CHECKLAND, 1999). Em 
resposta aos problemas da gestão clássica, a gestão 
sistêmica oferece um melhor entendimento do todo e 
assim, subsidia uma gestão mais ampla. Desse modo, o 
pensamento sistêmico preenche algumas lacunas 
existentes no paradigma vigente. 

Atualmente, diversas organizações de ajuda 
internacional como Banco Mundial, USAID, GTZ e 
UNDP, buscam alternativas ao planejamento linear e 
alguns testes têm sido realizados (HUMMELBRUNNER; 
ROGERS; WILLIAMS, 2010). Existe a crença de que o 
pensamento sistêmico oferece uma resposta ao rápido 
aumento da complexidade das realidades locais, 
regionais e globais. No entanto, faltam evidências 
empíricas que apoiem esta crença (MAANI; MAHARAJ, 
2004). Logo, a principal justificativa da pesquisa advém 
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da análise sobre um caso prático local no qual, a gestão 
sistêmica seria, teoricamente, imprescindível. 

O processo de gestão e planejamento na Bacia do 
Rio Cubatão inclui diversos fatores que desenham o 
contexto de ação do Comitê da Bacia. Um primeiro fator 
é a necessidade de atendimento às diversas políticas de 
recursos hídricos, especialmente, no que diz respeito ao 
enquadramento dos corpos d’água, outorga e efetivação 
do plano de recursos hídricos da bacia hidrográfica 
(BRASIL, 1997). Adicionalmente, o uso da terra e seu 
reflexo nas condições biofísicas e socioeconômicas da 
região expande a gestão para além dos recursos 
hídricos. Ao mesmo tempo, os atores envolvidos na 
gestão e planejamento dependem das estruturas federal, 
estadual e municipal que apoiem seu trabalho 
continuamente e que abarquem todos os aspectos 
mencionados. Esse contexto, aliado a própria percepção 
do seu papel pelos representantes do Comitê Cubatão, 
traz diversas possibilidades e limitações da atuação dos 
membros, conforme dito no objetivo dessa pesquisa. 

Outra justificativa para a pesquisa tornou-se 
proeminente ao longo do processo. As questões da falta 
d’água que atualmente atingem o Sistema Cantareira e, 
consequentemente, o centro econômico do país 
contribuíram para a relevância da pesquisa. Observar 
como as discussões sobre o tema partem nas mais 
diversas direções reforça a necessidade de um 
aglutinador sistêmico.  

Como motivação profissional, a experiência na 
avaliação socioambiental decorrentes da gestão em 
grupos instigou a necessidade de aprofundamento no 
tema. Compreender a dinâmica instalada nos casos de 
sucesso e fracasso ultrapassava os limites dos conceitos 
de administração até então conhecidos, mesmo os mais 
participativos e socialmente tecnificados. Em suma, foi a 
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expectativa por conhecer formas de gestão que aliassem 
a inovação e tecnologia aos benefícios macrossociais, 
dentro das possibilidades equilibradas de utilização da 
natureza. 

 
1.4  ORGANIZAÇÃO DA PESQUISA 

 
O fluxograma apresentado na figura 1 representa 

a sequência da pesquisa para chegar ao objetivo de 
analisar os limites e as possibilidades de atuação do 
Comitê Cubatão na Gestão Integrada e Sistêmica dos 
Recursos Hídricos. A metodologia qualitativa da 
pesquisa seguiu um modelo paralelo convergente com 
métodos exploratórios de coleta e análise de dados para 
a descrição do fenômeno (CRESWELL, 2010). Os dois 
eixos temáticos acima são os pontos iniciais da pesquisa 
que, logo abaixo, contém a coleta de dados qualitativa, 
seguido pela análise e conclusão.�

O primeiro eixo temático trata sobre a Abordagem 
Sistêmica que inclui a descrição dos Problemas 
Sistêmicos, da origem da disciplina e do Pensamento 
Sistêmico, oferecendo um embasamento histórico, o 
entendimento da evolução e uma visão dos objetivos e 
usos atuais no planejamento e gestão. Descreve 
também algumas ferramentas da dinâmica de sistemas 
aplicadas à tomada de decisões. 
�

�
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Figura 1 - Fluxograma da pesquisa 

 
Fonte: Própria pesquisa, 2014 

 
A abordagem sistêmica encontra-se descrita no 

Capítulo 2 e considerou Ludwig Von Bertalanffy por seu 
pioneirismo na disciplina de sistemas; o físico Fritjof 
Capra pela sua compreensão das redes e ciclos de 
transformação do mundo; e de Peter Checkland por sua 
relevância como cientista em gestão e professor de 
sistemas. A pedagoga Maria Vasconcellos contribuiu 
com suas obras sobre o pensamento sistêmico. A 
definição das fases sistêmicas descritas e relacionadas 
às técnicas de Diagramas de Ciclos Causais2 proposta 
���������������������������������������� ������������������ 

2 Do inglês, Causal Loops Diagrams. 
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pelo engenheiro Jay Forrester, professor do M.I.T. e 
criador da Dinâmica de Sistemas. Finalmente, além do 
livro Os Limites do Crescimento (MEADOWS, 1978), a 
revisão da autora Donella Meadows incluiu diversos 
materiais sobre as aplicações do pensamento sistêmico 
e a identificação dos pontos de alavancagem de um 
sistema que serviram como fonte de informação e, 
principalmente, como inspiração para a pesquisa.  

O segundo eixo temático versa sobre a Gestão de 
Recursos Hídricos e sobre os estudos que a relacionam 
com a abordagem sistêmica. Traz também os princípios 
da Gestão Integrada de Recursos Hídricos e uma 
contextualização das políticas e instrumentos brasileiros 
atuais.  

Esse segundo eixo temático, descrito no Capítulo 
3, tem como referência expressiva o livro de Slobodan 
Simonovi� (2009) que aborda os métodos e ferramentas 
para uma abordagem sistêmica na gestão de recursos 
hídricos. O geógrafo Antônio Christofoletti ofereceu 
elementos para analisar os sistemas ambientais; a 
pesquisadora Beate Frank e o projeto LADA proveram a 
base para relacionar a gestão sistêmica ao uso da terra 
e, juntamente com o professor Carlos Eduardo Morelli 
Tucci, o entendimento do histórico dos recursos hídricos 
no Brasil. Finalmente foram consultados diversos artigos, 
dissertações e teses para analisar os trabalhos já 
produzidos sobre o assunto. 

A etapa seguinte de coleta de dados integra os 
dois eixos temáticos e responde aos dois primeiros 
objetivos específicos da pesquisa. A partir dos conceitos 
e explanações sobre a abordagem sistêmica e a gestão 
de recursos hídricos, essa recolha de dados foca nas 
interfaces dos temas e na especificidade local, o que 
convergem na área do estudo de caso: a Bacia do Rio 
Cubatão.  
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O capítulo 4 traz, assim, detalhes sobre o estudo 
de caso do Comitê Cubatão, os métodos, as ferramentas 
e procedimentos para a coleta e a análise dos dados. O 
uso de métodos exploratórios de coleta e análise de 
dados serviu ao objetivo de descrição de um fenômeno 
(CRESWELL, 2010). As principais fontes de dados 
escritos foram as políticas e regulamentações estaduais, 
bem como os documentos internos do Comitê Cubatão 
e, as fontes de dados mentais foram as entrevistas e 
atividade de mapeamento participativo. A metodologia 
qualitativa da pesquisa seguiu um modelo paralelo 
convergente uma vez que as coletas de informações 
foram realizadas paralelamente para, então, serem 
unidas no capítulo seguinte. 

 
A análise dos dados e os principais resultados 

encontram-se descritos no capítulo 5. A partir dos dados 
coletados, essa análise atende ao terceiro objetivo 
específico, ao mesmo tempo em que traz o cruzamento 
dos dois objetivos anteriores. Contém as avaliações e 
resultados de relatórios para uma representação da 
estrutura do sistema. Há a sistematização das 
informações e o uso dos diagramas de ciclos causais 
para visualização dos principais fatores derivados dos 
resultados. 

Finalmente, como resultado da análise, as 
conclusões são apresentadas no Capítulo 6. Há, assim, 
uma sobreposição das análises a fim de caracterizar os 
limites e as possibilidades de atuação do Comitê 
Cubatão na Gestão Integrada dos Recursos Hídricos.  
As interfaces existentes entre os principais fatores que 
facilitam e/ou restringem a gestão pelo Comitê permitem 
compreender a sua efetiva atuação atual, que é o 
objetivo principal da investigação. 
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2 ABORDAGEM SISTÊMICA 
 
A pesquisa baseia-se no entendimento de que a 

gestão da água é situação problemática cuja análise 
demanda uma abordagem sistêmica. Esta abordagem 
surgiu, essencialmente, a partir da dificuldade em utilizar 
a abordagem analítica para explicar fenômenos 
complexos que eram influenciados pelo contexto e pelas 
inter-relações (BARCELLOS; ANDRADE; NÓBREGA 
FILHO, 2005). O objetivo desse capítulo é, portanto, 
apresentar as características peculiares ao pensamento 
sistêmico, especialmente quando voltadas para a análise 
de problemas sistêmicos e a contribuição da dinâmica de 
sistemas para representação desses problemas.  

 
2.1  PROBLEMAS SISTÊMICOS 

 
Os sistemas complexos são caracterizados por 

situações dinâmicas nas quais os problemas mudam ao 
interagir com outros problemas. Nas questões 
relacionadas à água, da mesma forma, as interações 
presentes na gestão dos recursos hídricos geram um 
cenário problemático que apresenta crescente 
complexidade. Os problemas sistêmicos, assim, são 
comparáveis aos wicked problems3 (ACKOFF, 1979 
apud ELSAWAD, 2010) e esta seção objetiva 
compreender as características-chave desses 
problemas. 

Os problemas de planejamento (público) são, por 
sua natureza, problemas sistêmicos. Além da dificuldade 
em defini-los, sua resolução depende de julgamentos 

���������������������������������������� ������������������ 
3 Em português, foram encontradas referências que 

traduzem o termo wicked problems como problemas capciosos, 
incompletos, complexos, entre outros. Neste documento foi utilizado 
apenas o termo em inglês. 
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políticos evasivos (RITTEL; WEBBER, 1973). Os 
problemas que não são wicked problems, por outro lado, 
não são necessariamente simples, mas podem ser 
claramente definidos e tem uma solução identificável. 
Algumas das principais características dos wicked 
problems (AUSTRÁLIA, 2007; RITTEL; WEBBER, 1973): 

a) Difícil formulação do problema: a definição do 
problema é parte do próprio problema e 
entendê-la é parte de sua resolução. Sua 
natureza e extensão dependem do ponto de 
vista de cada parte interessada e para 
formulá-lo é necessário antecipar todas suas 
possíveis soluções e consequências.  

b) Interdependência e multi-causalidades 
contínuos: Os fatores que são parte dos 
problemas (e das soluções) sistêmicos estão 
interligados. Um problema é um sintoma de 
outro e sua solução produz consequência em 
outros problemas.  

c) Sem resoluções claras: como não há definição 
do problema, as soluções também não são 
claras. As múltiplas causas e suas 
interdependências tornam seus objetivos 
conflitantes. Não há solução falsa ou 
verdadeira, mas soluções melhores ou piores 
que normalmente são limitadas por prazos, 
recursos e outras razões, mas não por uma 
resposta definitiva. 

d) Consequências inesperadas: uma tentativa de 
solução pode produzir consequências 
perniciosas em outras áreas em decorrência 
das interconexões existentes no problema. 

e) Não estabilidade: o entendimento do problema 
evolui conforme as resoluções acontecem. A 
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implementação de uma solução muda 
drasticamente a dinâmica do problema. 

f) Falta de limites: não há um critério limitador 
para determinar o entendimento suficiente do 
problema e, portanto, existe um conjunto de 
planos possíveis. Os limites são uma questão 
de julgamento. 

g) Unicidade: cada problema sistêmico é único 
por isso não é possível determinar classes de 
problemas e soluções. Ainda que existam 
semelhanças entre os problemas, não há 
como afirmar que elas não são suplantadas 
por suas diferenças. 

h) Socialmente complexos: as soluções 
normalmente demandam o envolvimento de 
diversas organizações públicas, privadas, não 
governamentais e indivíduos, e representam o 
desafio dos processos de gestão de projetos. 
As responsabilidades são compartilhadas 
entre diversos responsáveis em diferentes 
níveis além do governamental. 

i) Mudança de comportamento: as soluções 
para os problemas sistêmicos demandam uma 
mudança comportamental dos envolvidos e 
cidadãos em geral. 

j) Falhas crônicas das políticas: as políticas 
criadas como solução normalmente falham 
por não abranger todos os aspectos do 
problema. 

 
Essas características podem ser encontradas em 

alguns exemplos contemporâneos de problemas 
sistêmicos como a pesca marítima (predatória), o uso de 
estradas, rodovias e locais de estacionamento (tráfego 
excessivo) e a própria utilização do ar e da água 
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(poluição, estiagem). São temas que se assemelham por 
apresentarem limites para o estoque e para a taxa de 
renovação, fácil apropriação e uso concorrente (JAY, 
2013). Representam bens comuns e sua gestão têm as 
características dos problemas sistêmicos visto que, em 
algum ponto das causas ou consequências, tocam as 
políticas públicas e os desafios de planejamento 
territorial.    

 
2.2  TEORIA DOS SISTEMAS 

 
Desde a menção ao ditado de Aristóteles em que 

“O todo é maior do que a simples soma das suas partes”, 
passando dialética de Marx e Hegel (BERTALANFFY, 
1977), até as citações orientais do I Ching (CAPRA, 
1982), existem referências ao conceito de sistemas como 
sendo grupos de elementos interligados, com fluxos 
naturais e/ou produzidos, organizados de maneira 
dinâmica. Ao longo da história, visões sistêmicas foram 
apresentadas em teorias e proposições de diversos 
pensadores, cada qual dentro do seu respectivo campo 
de estudo. 

O entendimento comum da importância das 
interações e da organização relaciona-se à ideia de 
sistemas e sua aplicabilidade em diversas disciplinas. 
Assim, a Teoria Geral dos Sistemas (TGS) tornou-se um 
marco conceitual que reuniu modelos, leis e princípios de 
diversas áreas em torno de um mesmo tema. A teoria foi 
inovadora a partir do momento que ofereceu 
interpretações gerais e abrangeu disciplinas que, até 
então, não haviam formalizado o uso do conceito dos 
sistemas em suas teorias:  

 

Assim, existem modelos, princípios e leis 
que se aplicam a sistemas generalizados 
ou suas subclasses, qualquer que seja seu 
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tipo particular, a natureza dos elementos 
que os compões e as relações ou “forças” 
que atuam entre eles. Parece legítimo 
exigir-se uma teoria não dos sistemas de 
um tipo mais ou menos especial mas de 
princípios universais aplicáveis aos 
sistemas em geral. (BERTALANFFY, 1977, 
p. 55) 

 

A partir da Teoria Geral dos Sistemas e a 
crescente necessidade de ultrapassar as limitações dos 
procedimentos analíticos na ciência, diversas disciplinas 
removeram os isolamentos dos estudos de partes e 
processos e incorporaram a interação dinâmica entre 
eles. Percebeu-se a existência de um conjunto de 
fenômenos da Biologia que também não podiam ser 
incluídos na Física e Química enquanto ciências exatas, 
mas apresentavam semelhanças estruturais na sua 
generalidade. Assim, a teoria atendeu a uma demanda 
existente em outras ciências (BERTALANFFY, 1977) e, 
além de representar determinada forma de organização 
e interação, também passou a ser utilizada como base 
para a construção de métodos aplicáveis à solução de 
problemas existentes. A teoria, assim, permanece em 
evolução, conforme representado na figura 2.  
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Figura 2 - A evolução do movimento sistêmico 

 
Fonte: Adaptado de Checkland (1981 apud ELSAWAH, 2010). 

 
Existem semelhanças sistêmicas nas estruturas 

de diferentes disciplinas, no entanto, a aplicação em 
cada uma apresenta particularidades ligadas à 
abrangência. Pode ir além dos fenômenos percebidos 
pela física e a química, e da limitação a dada região 
problemática do planejamento territorial (CHECKLAND, 
1999). Dentro da geografia, a organização espacial 
compreende os geossistemas e os sistemas 
socioeconômicos que associam na funcionalidade e no 
objetivo (CHRISTOFOLETTI, 1999). De certa forma, 
refletem a separação entre a geografia física e humana 
e, da mesma forma, apresentam dificuldades práticas de 
integração (LIMBERGER, 2006). 

O uso da TGS em várias disciplinas trouxe 
problemas de aceitação relacionados ao seu 
entendimento e aplicação. Analogias teóricas levaram a 
algumas conclusões incorretas, como a distorção na 
gestão de pessoas que considerou que as pessoas 
seriam apenas elementos substituíveis dentro de um 
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sistema industrial (BERTALANFFY, 1977). Em 
disciplinas demasiadamente complexas, a exemplo da 
genética e da economia, a TGS ofereceu somente um 
entendimento introdutório por não abarcar o tema 
completamente. Segundo Morin, faltou à teoria 
questionar-se sobre o seu fundamento que é a própria 
ideia de sistema (MORIN, 1997). Mas essas falhas da 
TGS isso não denotam que o próprio pensamento 
sistêmico tenha falhado (CHECKLAND, 2000).  

A pesquisa baseia-se na vertente dentro do 
movimento dos sistemas que visa a aplicação da teoria 
em problemas reais. Assim sendo, utilizou-se a definição 
de sistemas como: 

 

... um grupo de elementos ou partes 
coerentemente organizado e 
interconectado em um padrão ou estrutura 
que produz um conjunto característico de 
comportamentos, frequentemente 
classificados como sua “função” ou 
“propósito”. (MEADOWS, 2008, p. 188). 

 

Também dependente da definição utilizada, a 
delimitação dos sistemas não é, portanto, facilmente 
identificável e sujeita-se às suas diversas interpretações 
e classificação. Muitas classificações dos sistemas 
focam nas semelhanças ou diferenças existentes entre 
eles (BLANCHARD; FABRYCHY, 1990 apud, 
SIMONOVI�, 2009). O quadro 1 apresenta as dicotomias 
mais comuns usadas para classificar os sistemas 
(SIMONOVI�, 2009). 
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Quadro 1 - Classificação dos Sistemas 

CLASSIFICAÇÃO DOS SISTEMAS 

Naturais Humanos 

Formados por processos 
naturais, normalmente com alto 
grau de ordem e equilíbrio mas 
que podem sofrer alterações 
humanas. Ex: ciclo hídrico, 
cadeia alimentar. 

Produzidos a partir da 
intervenção humana em seus 
componentes, atributos ou 
relações. Ex: atividades 
econômicas. 

Físicos Conceituais 

Compostos por componentes 
reais e que manifestam-se de 
forma física e espacializada. Ex: 
construções em geral. 

Representados pela 
organização simbólica dos seus 
atributos. Ex: ideias, planos, 
conceitos e hipóteses. 

Estáticos Dinâmicos 

Possuem uma estrutura mas 
sem atividades. Ex: uma ponte. 

Combinam componentes 
estruturais com atividades. Ex: 
uma escola que inclui a 
edificação, estudantes, 
professores, livros, currículo. 

Fechados Abertos 

Não interagem 
significantemente com o 
ambiente que fornece apenas o 
contexto para o sistema.  Ex: 
equilíbrio químico em dado 
recipiente. 

Interagem amplamente com o 
ambiente. Permitem que 
informações, energia e matéria 
cruzem seus limites. Ex: plantas, 
empresas. 

Fonte: Adaptado de Simonovi�, 2009. 

 
Essas classificações são usadas por conveniência 

e para demonstrar a amplitude de um sistema, mas não 
são definitivas. Elas acompanham as mudanças dos 
sistemas. Uma ponte, pode exemplo, pode ser 
classificada como um sistema estático, mas que era 
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dinâmico durante sua construção. Ao mesmo tempo, as 
intervenções humanas que alteram os processos 
naturais passam a integrar estes mesmos sistemas  
tornando-se naturais (SIMONOVI�, 2009). A 
classificação exprime as características de organização 
de um sistema. 

Na gestão de recursos hídricos, as classificações 
dos sistemas se sobrepõem devido a complexidade 
existente. Além dos geossistemas (como clima, solos, 
relevo, vegetação e água) e dos sistemas 
socioeconômicos (formados pela população e suas 
atividades econômicas) (CHRISTOFOLETTI, 1999), 
existem os sistemas de governança que abarcam as 
políticas, regras e princípios. Adicionalmente, há também 
que se considerar as interconexões e a dinâmica entre 
todas essas variáveis. 

Esta pesquisa tem o foco na utilização dos 
sistemas para a aplicação em problemas reais, portanto 
duas formas de abordagem foram usadas. A primeira 
abordagem chamada de flexível ou soft representa a 
visão dos problemas como complexos, já a segunda, 
conhecida como rígida ou hard, consiste no olhar 
analítico dos problemas (CHECKLAND, 1999). As 
diferenças entre as abordagens podem ser visualizadas 
na figura 3. Com as interações sistêmicas, há a mudança 
do “problema a ser resolvido” e que requer uma solução 
para a “situação problemática” que considera as pessoas 
e as inúmeras razões envolvidas no processo 
(CHECKLAND, 2000). 
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Figura 3 - Abordagens flexíveis (soft) e rígidas (hard) 

 
 Fonte: Adaptado de CHECKLAND, 2000. 

 
A divisão teórica entre as abordagens flexíveis e 

rígidas explicitam as possíveis diferenças de avaliação e 
análise envolvidas em um mesmo contexto. Na prática, 
algumas pessoas avaliam circunstâncias problemáticas e 
outras definem problemas que precisam de soluções. 
Ambas as visões são úteis à gestão e ao planejamento 
de situações complexas.  

Cada observador possui modelos mentais que 
refletem sua forma de enxergar determinada realidade. 
Estes modelos são construídos dentro do conhecimento, 
pressuposições e entendimentos do observador, fatores 
estes que são essenciais para o entendimento do 
sistema. Por isso, os modelos são processos 
organizados como um sistema de aprendizado 
(CHECKLAND, 1999) que não possuem propostas ideais 
ou únicas para solucionar os desafios do sistema.  
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Essa pesquisa aplica o pensamento sistêmico por 
meio da abordagem flexível. A partir dos modelos 
mentais dos envolvidos, obtém-se um entendimento do 
sistema que está relacionado ao estudo de caso. A 
análise considera as informações mentais, as variáveis 
relevantes e as suas conexões. A partir disso, alguns 
caminhos de reflexão simultâneos são traçados a fim de 
facilitar a representação do sistema e possibilitar a 
interpretação da situação problemática de gestão dos 
recursos hídricos. 

 
2.3  PENSAMENTO SISTÊMICO 

 
O estudo dos sistemas rompe com as divisões 

entre disciplinas por priorizar a interação entre as 
variáveis ao invés do teor interno específico 
(FORRESTER, 1971). Em um contexto amplo, o 
pensamento sistêmico representa uma forma de 
pensamento crítico com natureza multidimensional 
(RICHMOND, 1993 apud SIMONOVI�, 2009). Ele 
considera os conceitos de totalidade incorporados nos 
sistemas para construir e simular nossos modelos 
mentais sobre o mundo (CHECKLAND, 1981 apud 
ELSAWAH, 2010).  

O pensamento sistêmico possui pressupostos 
para uma transformação paradigmática que tem a 
complexidade, a instabilidade e a intersubjetividade 
como dimensões substitutas à simplicidade, estabilidade 
e objetividade dos paradigmas vigentes 
(VASCONCELLOS, 2009). Primeiramente, o pressuposto 
da complexidade percebe a simplicidade como limitadora 
do entendimento que pode excluir o contexto dos 
fenômenos e as relações causais circulares. Já o 
pressuposto da instabilidade reconhece o processo de 
transformação contínuo que às vezes pode ser 
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imprevisível, irreversível, indeterminado ou incontrolável. 
Finalmente, o pressuposto da intersubjetividade entende 
que a realidade é fruto do entendimento do observador, 
assim, a objetividade passa a ser restrita dentro de 
muitas realidades.  

 
2.3.1 Dinâmica de Sistemas  

 
No final dos anos 50, Jay Forrester apresentou as 

primeiras bases da dinâmica de sistemas ao tratar sobre 
a teoria de controle da realimentação, os processos 
decisórios e as tecnologias computacionais para 
desenvolver modelos para a simulação de sistemas. 
Inicialmente, os estudos referiam-se às dinâmicas 
industriais, mas evoluíram para modelos de crescimento 
econômico nos anos 70 (SIMONOVI�, 2009). Na mesma 
época, o livro “Limites para o Crescimento” incluiu a 
dinâmica de sistemas como base para simular o colapso 
mundial decorrente do comportamento de crescimento 
populacional e da exaustão dos recursos do planeta. Nos 
anos 90, “A Quinta Disciplina”, de Peter Senge, trouxe a 
dinâmica de sistemas para dentro das organizações 
(ELSAWAH, 2010).  

Além da soma das partes, o sistema possui 
muitas interconexões que acontecem por meio do fluxo 
de informações (MEADOWS, 2008). A dinâmica traz a 
noção de movimento e, nesta pesquisa, trata sobre as 
transformações vindas com o tempo, de tal modo que a 
dinâmica de sistemas expressa as interações das 
variáveis presentes em um sistema que, com o passar 
do tempo, estimulam as suas alterações (SIMONOVI�, 
2009). Em um sistema, a sua função/objetivo dita o 
padrão das interações e é determinante para o seu 
comportamento. O padrão das interações representa a 
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estrutura do sistema4 e a série de mudanças constitui o 
comportamento do sistema.  

Alguns conceitos chaves da dinâmica de sistemas 
são os estoques, fluxos e equilíbrio dinâmico. O estoque 
registra as mudanças de fluxos dentro do sistema. Caso 
a soma das entradas exceda a soma das saídas, o 
estoque aumenta e caso as saídas sejam maiores, o 
estoque diminui. Quando as somas (das entradas e das 
saídas) são iguais, há o equilíbrio dinâmico. O estoque 
permite a dissociação e independência das entradas e 
saídas por funcionar como amortecedor ou atraso do 
sistema (MEADOWS, 2008). 

Quando uma saída provoca um efeito de retorno 
em sua entrada, há um ciclo de realimentação 
(STERMAN, 2002). Os ciclos de realimentação 
representam cadeias fechadas de conexões causais de 
um estoque por meio de um conjunto de decisões, 
regras, leis ou ações que mudam e dependem do 
estoque. Existem os ciclos de equilíbrio e os de reforço 
sendo que o primeiro provê estruturas de estabilidade e 
resistência à mudança e, o segundo, de crescimento 
exponencial ou colapso dentro de um sistema 
(MEADOWS, 2008; STERMAN, 2002). Também são 
reconhecidos nos círculos virtuosos ou viciosos.  

As informações de um ciclo de realimentação 
produzem efeito no comportamento futuro e, quando há 
estruturas de realimentação semelhantes, os 
comportamentos produzidos são também semelhantes. 
Já os comportamentos complexos surgem em um 
sistema quando as relações de força de um ciclo de 
realimentação se deslocam causando um ciclo de 

���������������������������������������� ������������������ 
4 A “estrutura do sistema” refere-se aos padrões das interações de 
um sistema, parte da teoria da dinâmica de sistemas. Este termo é 
repetido diversas vezes ao longo do texto por representar o conceito 
da principal ferramenta de análise da pesquisa. 
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dominância após o primeiro ciclo. Os efeitos têm tempos 
distintos e explicitam os atrasos nos ciclos que, em 
situações de equilíbrio, causam oscilações no sistema. A 
mudança no tempo dos atrasos pode mudar o 
comportamento do sistema (MEADOWS, 2008). 

Em sistemas físicos, nenhum deles cresce para 
sempre em um ambiente finito. Assim, existem restrições 
em quando o sistema apresenta um crescimento 
exponencial: há um ciclo de reforço regendo o 
crescimento e deve existir também, no mínimo, um ciclo 
de equilíbrio restringindo-o. Os recursos não renováveis 
tem o estoque limitado e os recursos renováveis tem o 
fluxo limitado. (MEADOWS, 2008). 

A gestão dentro da dinâmica de sistemas consiste 
em um processo no qual há a conversão de informações 
em ações, via a tomada de decisões. As informações 
escolhidas, que podem estar próximas da realidade ou 
ser apenas a sua percepção distante, representam as 
entradas de um fluxo decisório cujas ações (resultados), 
em uma situação sistêmica, constituem informações que 
podem ser utilizadas em outros processos. Assim, as 
informações que entram no processo decisório variam de 
acordo com a disponibilidade, o seu fluxo e a quantidade 
que uma tomada de decisões é capaz de processar 
(FORRESTER, 1992).  

Em um sistema existem diversos pontos de 
decisão nos quais as regras de decisão são aplicadas. O 
gestor está nos pontos de decisão e funciona como o 
conversor de informações, selecionando as fontes de 
dados que entrarão no processo decisório e 
transformando em instruções gerenciais. A forma como 
as decisões acontecem constituem as regras de decisão. 
Essas regras englobam as leis, marcos legais, 
regimentos públicos e privados, e quaisquer regras 
formais e informais que explicam como as decisões são 
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tomadas. Assim, o sucesso da gestão depende 
primordialmente de quais informações são escolhidas e 
como a conversão acontece (FORRESTER, 1992). 

O processo decisório contém três componentes 
representados pelo estado aparente das condições 
atuais, o estado desejado e a geração de decisões para 
controlar a ação que será tomada com base na 
discrepância entre as condições atuais e as desejadas 
do sistema (FORRESTER, 1992). As decisões tendem a 
ajustar as condições atuais a uma realidade desejada. 
Para compreender as consequências dos problemas e a 
efetividade das decisões, os modelos da dinâmica de 
sistema utilizam padrões passados para simular o 
comportamento do modelo, validá-lo com o 
comportamento presente e testar as intervenções e seus 
futuros possíveis (STERMAN, 2006). 

Para a construção de um modelo da dinâmica de 
sistemas, o conhecimento dos princípios teóricos dos 
ciclos de realimentação e a compreensão de conceitos 
sistêmicos da literatura escrita formam a base comum de 
informações. As informações usadas na modelagem 
estão disponíveis em diversas fontes (FORRESTER, 
1980 apud FORRESTER, 1992) que são classificadas 
em três principais bases de dados: mental, escrita e 
numérica. Os dados provenientes de fontes escritas e 
mentais de um sistema específico auxiliam na 
compreensão do objetivo do sistema, seus parâmetros e 
sua estrutura. A representação dessa estrutura 
juntamente com os dados numéricos apoia a construção 
do modelo (figura 4).  
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Figura 4 - Criação de um modelo de dinâmica de sistemas 

 
Fonte: Tradução livre (FORRESTER, 1992). 

 
A representação das estruturas causais pode ser 

feita por meio de flechas que, quando em ciclos, 
representam as relações causais circulares e a 
realimentação. Os diagramas de ciclos causais ou CLD 
(do inglês, Causal Loops Diagrams) são técnicas 
qualitativas da dinâmica de sistemas de representação 
as estruturas causais dos sistemas. As inter-relações e 
fluxos são exibidos por flechas que indicam o efeito de 
uma variável em outra, que pode ter um sinal positivo (+) 
ou negativo (-). O sinal positivo indica que uma relação 
causa-efeito de mesmo sentido, ou seja, se uma variável 
aumenta (ou diminui) a outra também aumentará (ou 
diminuirá). Já o sinal negativo indica que o efeito é 
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oposto e o aumento de uma variável causará uma 
diminuição na outra ou, na mesma lógica, uma 
diminuição em uma variável, refletirá em um aumento da 
outra. A existência de um delay5 indica um tempo de 
espera entre a causa e o efeito. O quadro 2 exemplifica 
essas convenções. 

 
Quadro 2 - Convenções dos Diagramas de Ciclos Causais 

 
Fonte: (ELSAWAH, 2010). 

 
A representação da estrutura do sistema em 

diagramas permite a identificação dos padrões de 
comportamento em um sistema. Os ciclos que exibem os 
comportamentos de equilíbrio são representados pela 
letra B (Balance) e os de reforço pela letra R (Reinforce). 
Além disso, há o reconhecimento dos arquétipos de 
sistemas, isto é, das estruturas que possuem um padrão 
de comportamento semelhante e que podem ser 
encontradas em diversos sistemas. Finalmente, os 

���������������������������������������� ������������������ 
5 Ao longo do texto, o termo delay foi traduzido como atraso. 
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diagramas facilitam a identificação dos pontos de 
alavancagem que consistem nas ações/intervenções que 
mudam o comportamento de um sistema. 

O uso de diagramas para a representação de 
sistemas flexíveis traz vantagens ao envolvimento de 
diversos atores no planejamento sistêmico. O uso de 
flechas que ligam os fatores é intuitivo, o que apoia a 
participação ativa dos participantes no desenvolvimento 
e análise dos modelos (MENDONZA; PRABHU, 2005). 
Esse aumento da clareza e transparência acrescenta ao 
processo de tomada de decisões e planejamento em 
geral.  

Complementarmente à representação da estrutura 
do sistema, a dinâmica de sistemas abrange os modelos 
dinâmicos de simulação. Os modelos dinâmicos inserem 
as diferentes fontes de informação sobre um sistema e 
alia dados numéricos ao entendimento de diferentes 
observadores, representando a intersubjetividade. 
Servem ao estudo das influências de uma intervenção no 
comportamento de dado sistema (FORRESTER, 1992).  

Os modelos de dinâmica de sistemas exploram as 
possiblidades futuras e a sua utilidade depende de uma 
resposta com um padrão de comportamento realístico e 
não de cenários realísticos (MEADOWS, 2008). Ao 
considerar a incerteza inerente aos problemas 
complexos, os modelos dinâmicos apresentam ruídos e 
variações (FORRESTER, 1992). Todas as informações 
(escritas e mentais) disponíveis sobre o mundo 
representam um modelo e, ainda que haja congruência 
com o mundo real, ficam muito aquém de representá-lo 
(MEADOWS, 2008). A figura 5 demonstra a inter-relação 
entre os modelos dinâmicos e o mundo real. 
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Figura 5 - Inter-relação entre os modelos de simulação e o mundo 
real 

 
Fonte: Tradução livre (STERMAN, 2006). 

 
Os sistemas são geridos para a produtividade ou 

estabilidade, mas também para a resiliência (STERMAN, 
2006; MEADOWS, 2008). Os sistemas têm propriedade 
de auto-organização e se estruturam, aprendem, 
diversificam e complexam. Os sistemas hierárquicos 
regularmente se desenvolvem de baixo para cima uma 
vez que as camadas superiores surgem para servir aos 
propósitos das camadas inferiores. No entanto, em um 
sistema os sintomas, ações e soluções não estão 
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isolados e formam estruturas em rede e interconectadas. 
Frequentemente, a parte menos óbvia de um sistema é o 
mais crucial para o seu comportamento (MEADOWS, 
2008).  

As fontes de imprevistos no sistema surgem de 
sua representação visto que, em um mundo contínuo, 
não há sistemas separados. Seus limites dependem do 
propósito da discussão. A entrada mais limitadora é a 
mais importante para o sistema e qualquer entidade com 
múltiplas entradas e saídas está cercada de camadas de 
limites. Os limites da racionalidade de cada ator 
envolvido podem não levar a decisões que beneficiem o 
sistema como um todo (MEADOWS, 2008). Isso reforça 
a afirmação de que pensamento sistêmico se trata de 
sistemas de aprendizado (CHECKLAND, 1999). 
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3 GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS 
 
A partir do estudo da abordagem sistêmica, 

descrito no capítulo 2, o capítulo 3 esclarece a gestão de 
recursos hídricos enquanto um problema sistêmico. 
Assim, por meio da descrição dos instrumentos da 
Gestão Integrada de Recursos Hídricos (que se baseiam 
em uma abordagem sistêmica) e uma breve descrição 
dos modelos de gestão de recursos hídricos existentes, 
é feito o aprofundamento na relação da gestão sistêmica 
com o uso da terra, a sua degradação e os recursos 
hídricos. Finalmente, a descrição do modelo brasileiro e, 
mais especificamente, dos comitês de bacia traz a 
conjuntura do estudo de caso. 

 
3.1  GESTÃO SISTÊMICA DE RECURSOS 

HÍDRICOS  
 
A gestão de recursos hídricos, por tratar de um 

elemento determinante das condições da vida, abrange 
diferentes disciplinas do conhecimento. Sob o ponto de 
vista econômico, a gestão refere-se a uma fonte de 
riqueza e de conflitos cuja distribuição deve ter uma 
perspectiva política (RIBEIRO, 2008). O direito discute se 
os recursos hídricos são bens públicos de uso comum ou 
bens difusos ambientais para determinação da 
propriedade (VIEGAS, 1974). Já nas ciências naturais, 
entre diversas possibilidades, os ciclos e processos da 
água representam fenômenos interativos com o 
ambiente. Enfim, a produção do conhecimento sobre os 
recursos hídricos deve aliar diferentes áreas e saberes 
(MARINHO; MORETTI, 2013). Esses entendimentos, 
entre outros, representam a complexidade do tema 
“recursos hídricos” e ilustram os desafios do 
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planejamento territorial presentes em uma determinada 
bacia hidrográfica. 

A partir do entendimento que a gestão da água 
representa um problema sistêmico, os sistemas de 
recursos hídricos exibem características específicas 
relacionadas ao tempo e às interações existentes 
(FORRESTER, 1990 apud SIMONOVI�, 2009): 

• Causas e efeitos estão frequentemente 
separados em tempo e espaço. Um exemplo 
seria o caso de um agente poluidor que, 
quando despejado em uma área, traz 
consequências ao longo de toda a bacia em 
direção à sua jusante, no curto, médio e longo 
prazo.   

• Soluções que melhoram uma situação no 
curto prazo normalmente criam problemas 
maiores ao longo do tempo. Como nos aterros 
feitos por moradores para elevar suas casas e 
evitar enchentes, mas que impermeabilizam a 
área e, após um tempo, aumentam a extensão 
da mancha de inundação.   

• Fluxos complexos de interações normalmente 
resultam em comportamentos contra-intuitivos. 
Em locais onde a atratividade turística motiva 
a elevação do crescimento populacional, a 
redução dessa atratividade por um fator 
negativo como a poluição ou o aumento da 
criminalidade, entre outros, causa o 
afastamento turístico e a redução das taxas 
de aumento da população, movendo o 
sistema ao equilíbrio.  

• Atrasos entre a causa e consequência fazem 
com que os gestores tendam a reduzir seus 
objetivos para acomodarem-se a uma 
situação inicialmente inaceitável. Um exemplo 
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é a escolha das classes de qualidade de água 
que se baseia nos usos dos recursos hídricos 
e não em níveis mais exigentes de qualidade. 
Conforme o estado de degradação do 
manancial, os gestores adaptam seus 
objetivos de qualidade da água considerando 
o custo e o tempo necessário para a 
recuperação até atingir os níveis mínimos do 
uso predominante na bacia. Assim, por vezes 
optam por alternativas de qualidade menos 
exigentes, mas mais rápidas e econômicas. 

A gestão sistêmica de recursos hídricos consiste 
em um “processo interativo de integração da tomada das 
decisões relacionadas aos usos e modificações da água 
e terras relacionadas dentro de uma região geográfica” 
(SIMONOVI�, 2009, p. 50). Representa uma atividade 
humana visto que a preocupação e o cuidado com a 
natureza e os seres que dela dependem, tanto quanto 
com a destruição e os erros cometidos, são atributos 
humanos. Estes atributos e suas consequentes ações 
formam o sistema humano cuja estrutura passou, 
recentemente, a ser analisada em termos científicos, 
extrapolando o estudo restrito de suas funções.  

Os princípios que norteiam o processo de gestão 
sistêmica de recursos hídricos e a tomada de decisões 
incluem a visão sistêmica, as parcerias, a ciência e 
dados, a incerteza, o espaço, e a eficiência econômica 
(SIMONOVI�, 2009). A visão sistêmica considera os 
sistemas físicos e sistemas humanos, ao passo que as 
parcerias representam a utilização conjunta de várias 
disciplinas do conhecimento que provêm dados 
científicos confiáveis. A incerteza deriva das alterações 
causadas pelos diferentes objetivos e valores vinculados 
ao uso da água e da terra relacionada. O espaço envolve 
o sistema da bacia hidrográfica na íntegra e inclui o 
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processamento da energia e dos materiais no 
ecossistema. Por fim, a eficiência econômica busca o 
maior valor para o uso da água via medidas físicas e de 
gestão.  

A gestão sistêmica de recursos hídricos oferece o 
arcabouço para a tomada de decisões integradas 
(SIMONOVI�, 2009). A Gestão Integrada de Recursos 
Hídricos, por sua vez, serviu de base para o modelo 
utilizado no Brasil (PNUMA, 2012). Assim, o estudo dos 
métodos e instrumentos de gestão utilizados tanto na 
GIRH quanto no Brasil são relevantes para a pesquisa 
pela compreensão das práticas existentes atualmente.  

 
3.2  GESTÃO INTEGRADA DE RECURSOS 

HÍDRICOS (GIRH) 
 
A Gestão Integrada de Recursos Hídricos (GIRH) 

é um termo presente na agenda internacional atual, cuja 
definição mais amplamente aceita (UNESCO, 2009) foi 
descrita em 1995 e divulgada durante a Conferência 
Mundial de Johannesburg pelo Global Water Partnership 
(GWP): 

 
A GIRH é um processo que promove o 
desenvolvimento e a gestão coordenados 
da água, solo e recursos relacionados, a 
fim de maximizar o bem-estar econômico e 
social resultante de uma forma equitativa 
sem comprometer a sustentabilidade de 
ecossistemas vitais (GWP, 2000). 

 
Essa definição, contudo, é considerada 

inequívoca pelo próprio GWP que afirma que as 
instituições nacionais ou regionais deveriam criar suas 
próprias estruturas conceituais de forma colaborativa. 
Além disso, existem várias discussões e críticas sobre a 
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clareza conceitual e, especialmente, o próprio processo 
de integração da gestão (BISWAS, 2008; RAHAMAN; 
VARIS, 2005; UNESCO, 2009). A estrutura de GIRH 
proposta pelo GWP apresenta uma extensa lista de 
aspectos que devem ser considerados, o que 
efetivamente torna a sua implantação um grande 
desafio. Ainda assim, os conceitos da GIRH são 
amplamente adotados por países em todos os níveis de 
desenvolvimento (PNUMA, 2012) e, por apresentarem 
paralelos com os princípios da gestão sistêmica, durante 
a pesquisa foram usados para comparar os principais 
modelos de gestão de recursos hídricos mundiais com o 
modelo utilizado no Brasil.  

Existem três elementos principais da GIRH que 
devem ser desenvolvidos e/ou fortalecidos 
concomitantemente para a gestão dos recursos hídricos 
(figura 6). Primeiramente, o ambiente favorável 
contempla a estrutura geral das políticas, legislação e 
regulamentações para os envolvidos na gestão dos 
recursos hídricos. Outro elemento agrupa os papéis 
institucionais e funções dos envolvidos. Um terceiro 
elemento incorpora os instrumentos de gestão que 
possibilitam a tomada de decisão (GWP, 2000). 
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Figura 6 - Estrutura Geral da Gestão Integrada de Recursos 
Hídricos. 

 
Fonte: Adaptado de GWP, 2000. 

 
A abordagem sistêmica integra os conhecimentos 

e, além de apresentar o paradigma geral do 
planejamento, propõe algumas ferramentas sistêmicas 
para a gestão de recursos hídricos. Essas ferramentas, 
que possuem paralelos com os instrumentos de GIRH, 
aliam-se também a outros métodos já desenvolvidos e 
implementados. Assim, incialmente é feito o 
aprofundamento nos instrumentos da gestão integrada 
de recursos hídricos para, no capítulo 4, traçar os 
paralelos entre a GIRH e os instrumentos de gestão 
sistêmica aplicados à gestão de recursos hídricos. 

 
3.2.1 Instrumentos de Gestão Integrada de Recursos 

Hídricos 
 
Os instrumentos de gestão de recursos hídricos 

compreendem os métodos e ferramentas, tanto 
quantitativos quanto qualitativos, para coleta, análise e 
disponibilização de informações (GWP, 2000). Esses 
instrumentos objetivam avaliar a disponibilidade física e 
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a qualidade de água de superfície e subterrânea 
existente em determinada área. Possibilitam a 
regulamentação, o monitoramento e a avaliação dos 
usos da água, a implementação de programas para 
proteção dos recursos hídricos, o desenvolvimento de 
mecanismos participativos para resolução de conflitos e, 
entre outros, dispõem de ferramentas econômicas para o 
uso mais eficiente dos recursos hídricos (PNUMA, 2012). 
Quatro grupos de instrumentos destacam-se entre as 
práticas mundiais (GWP, 2000): 

1. Instrumentos de avaliação; 
2. Instrumentos de comunicação e informação; 
3. Instrumentos de alocação da água e 

resolução de conflitos; 
4. Instrumentos regulatórios. 

 
A avaliação de recursos hídricos consiste em um 

dos instrumentos da gestão que pondera a qualidade e a 
quantidade dos recursos hídricos disponíveis em 
determinada localização. Em termos de gestão, essa 
avaliação possibilita compreender a natureza e o escopo 
do problema a ser gerido. É um processo que não 
objetiva gerar soluções, mas sim as informações que 
servem como base para essa tomada de decisões. Inclui 
a avaliação dos recursos hídricos, as avaliações de 
impactos ambientais, do risco e da gestão de risco, e do 
próprio monitoramento das informações.  

Existem diversas metodologias para a avaliação 
de recursos naturais cuja escolha deve relacionar-se ao 
objetivo maior da avaliação. Além da definição do 
objetivo a ser avaliado e independentemente de sua 
vertente biofísica, social ou econômica, de maneira 
geral, as avaliações para o planejamento utilizam 
critérios/indicadores analíticos para mensurar as 
modificações das características dos recursos naturais, 
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facilitar a interpretação e a divulgação de resultados. A 
avaliação de recursos naturais demanda 
necessariamente a presença de indicadores 
espacializados, como o mapeamento do uso da terra e 
de demais componentes da biodiversidade 
(NACHTERGAELE; PETRI, 2011). Já as avaliações com 
uma abordagem sistêmica e integrada apresentam tanto 
os métodos analíticos que incluem modelos, cenários, e 
análise de riscos e incertezas, quanto os métodos 
participativos como grupos focais, pesquisas de opinião, 
entre outros. 

Outro instrumento é representado pelos sistemas 
de comunicação e informação. A partir da avaliação que 
gera informações para o banco de dados, os sistemas de 
informação visam o repasse desse conhecimento. 
Abrange o intercâmbio de dados e as estratégias de 
comunicação e engajamento das partes interessadas. 

Os instrumentos de alocação da água e resolução 
de conflitos também estão incluídos entre os 
instrumentos da GIRH. O uso concorrente dos recursos 
hídricos gera conflitos pela dificuldade em alocá-la, 
assim, os instrumentos de valoração da água 
consideram seus valores intrínsecos e que não são 
mensurados pelo mercado de oferta e procura. A 
valoração apoia as diversas técnicas utilizadas para 
resolução de conflitos que, no caso da água, surgem 
especialmente dos interesses setoriais e entre a 
montante e a jusante. No entanto, há o desafio de 
valorar o ecossistema, a biodiversidade e demais 
processos inerentes como, por exemplo, a recarga de 
água subterrânea decorrente da proteção dos 
mananciais. 

Os instrumentos regulatórios dividem-se entre 
instrumentos de controle direto, econômicos e de auto-
regulamentação. Dentre os instrumentos de controle 
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direto estão as regulamentações legais, as normativas 
de direito da água e outras normas e diretrizes que 
tratam sobre o esgotamento, a sanitização, o plano 
diretor, a eficiência do uso da água de maneira geral, 
entre outros. Já os instrumentos econômicos tratam 
sobre os incentivos econômicos, o autofinanciamento de 
investimentos e despesas necessários e compreendem a 
cobrança pelo uso da água, as taxas estruturais e 
demais tarifas, taxas e subsídios relacionados à água. 

 
3.2.2 Espacialização como Instrumento de 

Integração 
 
A GIRH, como um processo que contém diversos 

instrumentos de gestão, destaca a espacialização como 
uma ferramenta que facilita a integração dos dados que 
são relevantes para a tomada de decisão. A 
espacialização, a partir da visão multidisciplinar da 
geografia, inclui tanto as informações do meio físico 
quanto as socioeconômicas. A pré-disposição à 
integração de informações tendo como base o território 
conflui os dados e a dinâmica da gestão de recursos 
hídricos.  

Existem diversas formas de selecionar e combinar 
as informações para espacialização. Em uma bacia 
ocorrem usos provenientes da ação humana (áreas 
cultiváveis, destinadas ao lazer, comerciais, industriais, 
residenciais, entre outros) e usos naturais (florestas, 
campos de altitude, entre outros). Na gestão de recursos 
hídricos, a análise do uso da terra traz dados sobre as 
operações realizadas na obtenção de bens e serviços 
que inclui, além dos próprios produtos e serviços, as 
intervenções particulares dos usuários da terra 
(NACHTERGAELE; PETRI, 2011). Estas intervenções 
dão indícios para a interpretação da degradação do solo 
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e dos impactos nos cursos d’água (FRANK; PINHEIRO; 
BOHN, 2000). Assim, o uso da terra permite a 
visualização da área de abrangência da gestão com a 
identificação das atividades socioeconômicas envolvidas 
e dos seus impactos nos recursos hídricos.  

Ao integrar as informações de uso da terra às 
informações coletadas em campo, a espacialização 
também apoia o processo participativo da gestão, uma 
vez que integra diferentes redes de atores e de 
comunicação via uma linguagem visual (ORBAN-
FERAUGE, 2011). Historicamente, os primeiros 
levantamentos de dados participativos em campo eram 
conhecidos como Rapid Rural Appraisal (RRA), ou 
Avaliação Rural Rápida, cuja metodologia destacava-se 
pela combinação de técnicas de pesquisas enquetes 
(caras e complexas) e técnicas de levantamentos 
antropológicos (longas e intensas) com a produção dos 
dados rápida e a um menor custo (SYDENSTRICKER-
NETO, 2008). A partir da RRA, as metodologias 
desdobraram-se para outras como o Participatory Rural 
Appraisal (PRA), ou Avaliação Participativa Rural, que 
tinha, como principal ponto, a figura do facilitador. Este 
apoiava a coleta de informações junto aos públicos-alvo 
e incluía informações espaciais por meio de ferramentas 
de modelagem cartográfica (SEDOGO, 2002). 

 Desde então, os mapeamentos participativos são 
aplicados em diferentes realidades além da rural e novas 
metodologias e ferramentas, a exemplo do Sistema de 
Informações Geográficas (SIG), foram incorporadas a 
essa forma de levantamento de dados a fim de garantir a 
integração dos conhecimentos técnicos e comunitários, 
bem como a confiabilidade das informações (SEDOGO, 
2002). Os SIG constituem ferramentas relevantes tanto 
para conexão de informações quanto a formulação de 
cenários futuros uma vez que é possível simular eventos 
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físicos, como uma mancha de inundação, a partir de 
dados hídricos e de relevo. 

Os mapeamentos participativos como ferramenta 
de planejamento têm sua efetividade diretamente ligada 
ao nível de participação dos envolvidos. John 
Sydenstricker-Neto (2008) classifica esse nível de 
participação em sete graus que vão desde a participação 
passiva até a automobilização. Na primeira, os 
participantes são apenas informados sobre o processo 
enquanto, na última, eles tomam as iniciativas sem a 
necessidade de algum estímulo externo. Isso porque o 
objetivo final dos estudos participativos não é informar a 
um terceiro sobre as condições de vida de uma 
localidade, mas focar na comunidade local para que os 
membros assumam a análise das situações e 
desenvolvam suas próprias metas (CHAMBERS, 1994). 
O aumento do nível de envolvimento público está 
relacionado a uma mudança de paradigma que evolui de 
um direito a informação até um aprendizado social 
(COLLINS; ISON, 2006).  

 
3.3  GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS NO BRASIL  

 
A gestão de recursos hídricos no Brasil tem como 

princípio a participação pública como forma de 
descentralização do poder. O modelo brasileiro baseia-
se no modelo francês que, em sua primeira lei de 
recursos hídricos do ano de 1964, já considerava a bacia 
hidrográfica como unidade geográfica de planejamento e 
intervenção (ANA, 2011b). A partir de 1992, essa lei foi 
adaptada pela Lei 92-3 que permanece em vigor até 
hoje. As principais diretrizes da lei das águas da França 
baseiam-se na participação para a tomada de decisões 
da bacia e na cobrança pelo uso como um dos 
instrumentos. Aos comitês, é dada a responsabilidade 
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pela arrecadação e a destinação dos recursos 
financeiros (RAMOS, 2005). 

No Brasil, a gestão de recursos hídricos segue a 
tendência dos países desenvolvidos, mas em diferentes 
períodos. No período pós-segunda guerra mundial, os 
países desenvolvidos investiram em grandes obras 
hidráulicas enquanto o Brasil inventariava seus recursos 
para futuros investimentos (TUCCI; HESPANHOL; 
CORDEIRO NETTO, 2000). A partir dos anos 60, os 
países do Reino Unido criaram suas primeiras leis que 
consideravam também a qualidade da água e o controle 
dos efluentes (RAMOS, 2005). Esse contexto histórico, 
tanto mundial quanto federal e estadual, está 
representado em uma linha do tempo (figura 7) que 
contém os principais os marcos da gestão de recursos 
hídricos. 

 
Figura 7 - Marcos da gestão de recursos hídricos. 

 
Fonte: Adaptado (ANA, 2011; RAMOS, 2005). 
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As leis de gestão de recursos hídricos, no Brasil, 
surgiram em etapas e consideraram as características e 
condições de cada bacia ou região brasileira (BARTH, 
1987). Desde 1934, o Brasil possui o Código de Águas 
estabelecido pelo Decreto Federal 24.643, de 
10/07/1934, para atender as necessidades de 
crescimento do país e que trata, especialmente, sobre a 
irrigação e obras contra a seca. A partir da segunda 
metade do século XX, além do inventário dos recursos 
hídricos, o Brasil também iniciou seus empreendimentos 
hidrelétricos e grandes construções. Nos anos 70 e 80, o 
aumento da produção industrial e a aglomeração urbana 
ocasionaram a queda da qualidade da água dos rios 
(TUCCI, 2000). Assim, a Constituição Federal (BRASIL, 
1988) definiu os recursos hídricos como bens da União e 
do Estado, sendo deles o direito à exploração e à 
pesquisa, bem como o dever de proteger e tratar esses 
recursos.  

A Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA), 
promulgada em 1981, tem a proteção da água entre os 
seus objetivos. A política considera as águas interiores 
(superficiais e subterrâneas) como recursos ambientais, 
juntamente com a atmosfera, os estuários, o mar 
territorial, o solo, o subsolo, os elementos da biosfera, a 
fauna e a flora. Entre os instrumentos da PNMA, três são 
aplicados na proteção dos recursos hídricos: o 
estabelecimento de padrões de qualidade ambiental 
(Art.9º, inciso I), que gerou a classificação dos cursos da 
água em classes de uso; a avaliação de impactos 
ambientais (Art. 9º, inciso III) e o licenciamento de 
atividades efetiva ou potencialmente poluidoras (Art. 9º, 
inciso V). 

O Código de Águas, a PNMA e a Constituição 
Federal representavam a legislação brasileira de águas 
até 1997, quando foi promulgada a Política Nacional de 
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Recursos Hídricos. A Lei Federal 9.433 de 08/01/1997, 
também chamada de Lei das Águas, criou o Sistema 
Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos (figura 
8). Também considerou que a área física de uma bacia 
pode ultrapassar os limites políticos municipais, 
estaduais e federais e, portanto, adotou características 
de decentralização de poderes para a esfera da bacia 
hidrográfica local.  

Uma parte do poder legislativo foi compartilhado 
com os Comitês de Bacia Hidrográfica e com os 
Conselhos Nacional ou Estaduais de Recursos Hídricos. 
No caso de Santa Catariana, o Conselho Estadual foi 
criado anteriormente aos comitês, assim, estes não têm 
representantes formais no CERH. É composto por vinte 
membros, sendo dez de Entidades Governamentais e 
dez da Sociedade Civil. Há debates sobre a inserção dos 
comitês no CERH (ANTUNES, 2008), no entanto, os 
comitês de Santa Catarina seguem atualmente sem 
representatividade. 

 
Figura 8 - Matriz Institucional do Sistema Nacional de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos - SINGREH. 

 
Fonte: ANA, 2011b 
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Em 2000, depois de promulgada a Política 
Nacional de Recursos Hídricos, a criação da Agência 
Nacional de Águas (ANA) teve como objetivo a 
implementação dessa política, seguindo a tendência de 
desenvolvimento sustentável da década anterior que 
ocorreu nos países desenvolvidos (TUCCI, 2000). 
Algumas das atribuições da ANA relacionam-se à 
supervisão, controle e avaliação das ações realizadas 
por meio da Política Nacional de Recursos Hídricos; ao 
estímulo e apoio de iniciativas para a criação dos 
Comitês de Bacias Hidrográficas; à implementação da 
cobrança pelo uso dos recursos hídricos sob domínio 
federal, juntamente com os CBH, entre outras (BRASIL, 
2000).  

 
3.3.1 Instrumentos de Gestão de Recursos Hídricos 

no Brasil 
 
A Política Nacional de Recursos Hídricos instituiu 

os instrumentos de gestão de recursos hídricos 
representados pelos Planos de Recursos Hídricos, o 
enquadramento dos corpos de água, a outorga dos 
direitos de uso, a cobrança pelo uso de recursos hídricos 
e o sistema de informações sobre recursos hídricos 
(BRASIL, 1997).  

Os planos de recursos hídricos são os planos 
diretores da água que orientam a implementação das 
políticas e a gestão de recursos hídricos (ANA, 2011a). A 
Lei das Águas também estabelece um conteúdo mínimo 
para o Plano de Recursos Hídricos de uma bacia 
hidrográfica. O seu teor deve conter: 
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I - Diagnóstico da situação atual dos 
recursos hídricos; 
II - Análise de alternativas de crescimento 
demográfico, de evolução de atividades 
produtivas e de modificações dos padrões 
de ocupação do solo; 
III - Balanço entre disponibilidades e 
demandas futuras dos recursos hídricos, 
em quantidade e qualidade, com 
identificação de conflitos potenciais; 
IV - Metas de racionalização de uso, 
aumento da quantidade e melhoria da 
qualidade dos recursos hídricos 
disponíveis; 
V - Medidas a serem tomadas, programas 
a serem desenvolvidos e projetos a serem 
implantados, para o atendimento das 
metas previstas; 
VIII - prioridades para outorga de direitos 
de uso de recursos hídricos; 
IX - Diretrizes e critérios para a cobrança 
pelo uso dos recursos hídricos; 
X - Propostas para a criação de áreas 
sujeitas a restrição de uso, com vistas à 
proteção dos recursos hídricos. (BRASIL, 
1997). 

 

Para o cumprimento da Lei das Águas, a ANA 
apresenta algumas recomendações para a efetivação do 
Plano de Bacia. A definição do Termo de Referência 
(TR) e o arranjo institucional de acompanhamento da 
execução do plano são os acordos iniciais e anteriores à 
elaboração do Plano de Recursos Hídricos. O plano 
deve ter a participação dos atores e considerar as 
particularidades de cada bacia, por isso, são necessários 
acordos interinstitucionais, também chamados de “Pacto 
das Águas”. Estes pactos são construídos por meio de 
marcos regulatórios ou convênios de integração. As 
etapas propostas são (ANA, 2013a):  
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1. Diagnóstico que descreva a situação atual dos 
recursos hídricos;  

2. Prognóstico que considere os cenários fu-
turos;  

3. Plano que, propriamente dito, inclua os 
programas, ações e metas de recursos 
hídricos; 

4. Monitoramento para o acompanhamento da 
implementação do Plano.  

 
O enquadramento dos corpos d’água tem como 

objetivo garantir os níveis de qualidade dos recursos 
hídricos (BRASIL, 1997). Com base no uso da água, 
esse instrumento estabelece as metas compatíveis de 
qualidade que devem ser alcançadas e mantidas ao 
longo do tempo em determinada bacia hidrográfica. São 
atribuídas classes de acordo com as prioridades de uso 
da água e com a redução dos custos com o combate à 
poluição (ANA, 2011a). 

A outorga dos direitos de uso dos recursos 
hídricos visa assegurar o controle da quantidade e 
qualidade da água e o direito de acesso (BRASIL, 1997). 
Como instrumento de alocação da água, a outorga deve 
considerar as necessidades ambientais e 
socioeconômicas, os conflitos existentes e as futuras 
demandas de água em seus aspectos quantitativos e 
qualitativos, também o seu uso e distribuição tanto 
temporal quanto espacial. Por essas características, a 
outorga integra a gestão de recursos hídricos e a gestão 
ambiental visto que suas diretrizes devem ser 
coincidentes com as diretrizes do licenciamento 
ambiental dos empreendimentos e demais usuários da 
água (ANA, 2011d).  

A cobrança pelo uso de recursos hídricos tem o 
objetivo de assumir a água como um bem econômico, de 
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incentivar o seu uso racional e de conseguir recursos 
para financiar as ações e planos relacionados aos 
recursos hídricos (BRASIL, 1997). Desde 1979, existe a 
cobrança para fins de irrigação e, a partir da Lei das 
Águas, a cobrança estende-se aos demais usos 
significativos, isto é, aqueles sujeitos à outorga. O 
recurso destina-se ao financiamento de ações 
relacionadas ao Plano de Recursos Hídricos e ao 
pagamento de despesas administrativas de instituições 
que compõem o SINGREH, com aplicação prioritária na 
própria bacia onde foi gerado (ANA, 2011d). 

O sistema de informações sobre recursos hídricos 
tem o objetivo de consolidar e disponibilizar os dados e 
informações de recursos hídricos de forma consistente e 
atualizada (BRASIL, 1997). Representa o sistema de 
coleta, tratamento, armazenamento e recuperação de 
informações sobre recursos hídricos e temas 
relacionados (ANA, 2011a). Esse sistema armazena as 
informações produzidas pelas instituições parte do 
SINGREH relacionadas aos pedidos de outorga, às 
demandas e ofertas hídricas, à qualidade da água em 
todo o país (BRASIL, 1997).  

O sistema de informações possui algumas partes 
essenciais para o seu efetivo funcionamento. Além da 
geração da informação a partir das informações básicas, 
o sistema necessita a contínua atualização dos seus 
dados. Adicionalmente, há a necessidade de uma base 
de dados, constituída por séries históricas e pelo 
conhecimento gerado. Para que as informações e dados 
se tornem acessíveis, deve existir uma política sobre o 
sistema de informações. Finalmente, a tomada de 
decisão que constitui objetivo final do sistema de 
informação. 

Os instrumentos da Política Nacional de Recursos 
Hídricos apresentam interfaces que apontam para uma 
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gestão integrada de recursos hídricos. As prioridades de 
uso dos recursos hídricos definem tanto o 
enquadramento dos corpos d’água quanto a outorga de 
uso. Uma vez que a lei define que a cobrança pelo uso 
englobe apenas aqueles sujeitos à outorga, o sistema de 
informações deve conter os dados de cadastro dos 
usuários e de suas respectivas outorgas para o ajuste de 
valores. O sistema de informação serve de base para a 
construção do Plano de Recursos Hídricos e este 
contempla algumas diretrizes dos outros quatro 
instrumentos. A figura 9 demonstra a inter-relação entre 
os instrumentos da Política Nacional. 

 
Figura 9 - Relação entre os instrumentos da Política de Recursos 

Hídricos 

 
Fonte: (ANA, 2011d). 

 
A Lei 9.433/97 aborda o Plano Nacional de 

Recursos Hídricos (PNRH) que fora aprovado em 2006 e 
contempla os programas de desenvolvimento da gestão 
integrada de recursos hídricos no Brasil com a descrição 
dos subprogramas e metas de recursos hídricos até 
2020 (BRASIL, 2008). No entanto, conforme 
apresentado na seção 3.2 , a definição da GIRH é 
ambígua, o que se reflete nesse plano nacional. Ainda 
que o sistema brasileiro abarque alguns princípios da 
gestão integrada de recursos hídricos (UNESCO, 2009), 
essa integração apresenta-se de forma embrionária e 
sua análise encontra-se na seção 5.2  
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3.3.2 Comitês de Bacias Hidrográficas 
 
Os Comitês de Bacias Hidrográficas representam 

órgãos colegiados de descentralização das tomadas de 
decisões na gestão dos recursos hídricos. A participação 
social existe em sua composição via a representação 
dos usuários de recursos hídricos, da sociedade civil 
organizada, do governo municipal, estadual e federal. A 
área de atuação é a totalidade de uma dada bacia 
hidrográfica, podendo se estender a um grupo de bacias 
e sub-bacias contíguas (BRASIL, 1997). 

As principais funções dos CBHs são deliberativas, 
propositivas e consultivas (quadro 3) realizadas por meio 
de debate e articulação entre seus representantes. 
Dentre as suas atribuições, destacam-se a de arbitrar os 
conflitos da bacia, aprovar e implementar o plano de 
recursos hídricos, estabelecer os mecanismos de 
cobrança pelo uso da água e os critérios de rateio das 
obras (BRASIL, 1997). Os Comitês de Bacia definem, 
portanto, as diretrizes de gestão dos recursos hídricos 
em sua área de abrangência (ANA, 2011c).  
 

Quadro 3 - Atribuições dos comitês de bacia  

Deliberativas 

1. Arbitrar em primeira instância administrativa os 
conflitos pelo uso da água. 

2. Aprovar o Plano de Recursos Hídricos da Bacia 
Hidrográfica e consequentemente: 

• metas de racionalização de uso, aumento da 
quantidade e melhoria da qualidade; 

• prioridades para outorga de direito de uso de recursos 
hídricos; 

• diretrizes e critérios gerais para cobrança; e 
• condições de operação de reservatórios, visando a 

garantir os usos múltiplos. 
3. Estabelecer os mecanismos de cobrança pelo uso de 

recursos hídricos. 
4. Estabelecer critérios e promover o rateio de custo das 

obras de uso múltiplo, de interesse comum ou coletivo. 
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Propositivas 

5. Acompanhar a execução do Plano de Recursos 
Hídricos da Bacia e sugerir as providências 
necessárias ao cumprimento de suas metas. 

6. Indicar a Agência de Água para aprovação do 
Conselho de Recursos Hídricos competente. 

7. Propor os usos não outorgáveis ou de pouca 
expressão ao Conselho de Recursos Hídricos 
competente. 

8. Escolher a alternativa para enquadramento dos corpos 
d’água e encaminhá-la aos conselhos de recursos 
hídricos competentes. 

9. Sugerir os valores a serem cobrados pelo uso da água. 
10. Propor aos conselhos de recursos hídricos a criação 

de áreas de restrição de uso, com vista à proteção dos 
recursos hídricos. 

11. Propor aos conselhos de recursos hídricos as 
prioridades para aplicação de recursos oriundos da 
cobrança pelo uso dos recursos hídricos do setor 
elétrico na bacia. 

Consultivas  
12. Promover o debate das questões relacionadas a 

recursos hídricos e articular a atuação das entidades 
intervenientes. 

Fonte: (ANA, 2011b). 

 
Ao considerar os instrumentos de gestão de 

recursos hídricos no Brasil, o papel dos Comitês de 
Bacia torna-se imprescindível para a concretização da 
Política Nacional. Além de aprovarem o Plano de 
Recursos Hídricos, os representantes de um Comitê 
discutem e escolhem a alternativa de enquadramento 
dos corpos d’água em sua Bacia de atuação que é, 
então, aprovada pelo Conselho de Recursos Hídricos 
(BRASIL, 1997). São eles que definem os critérios para a 
outorga da água, as prioridades de uso da água em sua, 
as metas de racionalização e a criação de áreas sujeitas 
à restrição de uso. Também propõem os valores 
adotados para a cobrança pelo uso dos recursos hídricos 
e deliberam sobre a destinação específica para os 
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recursos arrecadados (ANA 2011c). Por fim, o sistema 
de informações de recursos hídricos serve ao comitê no 
controle e compilação das informações que são base 
para a tomada de decisões relacionadas aos demais 
instrumentos. 

Os Comitês de Bacia podem possuir, dentro de 
sua estrutura hierárquica básica, a plenária, uma 
diretoria, as câmaras técnicas, os grupos de trabalho e a 
secretaria executiva. A plenária é constituída por todos 
os representantes de um Comitê que elegem a 
composição de sua diretoria. As câmaras técnicas são 
consultivas e apoiam as discussões e decisões da 
plenária por meio do aprofundamento em temas de 
interesse. Já os grupos de trabalho são criados com um 
objetivo específico que envolva a análise de temas que 
subsidiem decisões do colegiado. A secretaria executiva 
representa a estrutura de apoio operacional dos 
Comitês, mas que atualmente têm algumas questões 
relacionadas ao seu estabelecimento. 

A Política Nacional de Recursos Hídricos instituiu 
que a função de secretaria executiva deve ser realizada 
pela Agência de Água. Esta agência tem caráter 
executivo com personalidade jurídica e está vinculada a 
um Comitê para oferecer suporte técnico, administrativo 
e financeiro, envolvendo-se em todas as atividades 
relacionadas aos instrumentos de gestão, como a 
concretização dos estudos técnicos, a organização 
financeira, a gestão documental e do banco de dados e o 
próprio planejamento de suas atividades. 
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4 CONTEXTO METODOLÓGICO  
 
O pensamento sistêmico consiste no fundamento 

desta investigação que, conforme apresentado na seção 
2.3, constitui um paradigma científico. A partir disso e da 
definição de metodologia como a “discussão 
epistemológica sobre o “caminho do pensamento” que o 
tema ou o objeto de investigação requer” (MINAYO, 
2007. p. 44), a metodologia da pesquisa assume um 
caráter multidisciplinar. Este caráter encontra reforço no 
tema “gestão” que, vinculado à disciplina da 
Administração, incorpora a presença de múltiplos 
paradigmas (OTTOBONI, 2009). 

A pesquisa, assim, caracteriza-se por uma 
abordagem qualitativa que utiliza diferentes métodos de 
coleta de dados para representar as diferentes formas de 
compreensão de uma dada realidade. 
Subsequentemente, a sobreposição de written data e 
mental data, ou, de informações escritas e mentais, tem 
o objetivo de responder à questão principal do estudo. 
Essa convergência não visa à validação positivista dos 
resultados dos diferentes métodos, mas a uma 
complementariedade na visão do fenômeno e uma 
melhor apreensão da complexidade (TEIXEIRA, 2012).  

A utilização de um estudo de caso tem a 
finalidade de investigar um fenômeno atual dentro de seu 
contexto de vida-real com múltiplas fontes de evidência 
(YIN, 1990 apud CAMPOMAR, 1991). Os limites e 
possibilidades de atuação de um Comitê de Bacia 
decorrem de um conjunto de fatores e o caso do Rio 
Cubatão apoia a compreensão das razões e formas que 
esses fatores interagem. Apresenta, também, atributos 
de pesquisa social empírica uma vez que existe o 
levantamento, observação e experimento para conhecer 
as percepções dos indivíduos (CAMPOMAR, 1991).  
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O capítulo 4, inicialmente, traz a caracterização da 
área de estudo e a descrição do Comitê da Bacia da 
Bacia do Rio Cubatão e o universo da pesquisa para 
contextualizá-la. Uma vez descrita essa conjuntura, há o 
aprofundamento nos métodos da pesquisa e as técnicas 
para coleta dados de cada etapa realizada. Finalmente, 
por meio da sobreposição de cada etapa, há a análise 
das informações. 

 
4.1  BACIA DO RIO CUBATÃO 

 
A bacia do Rio Cubatão representa a principal 

fonte de fornecimento de água da região metropolitana 
de Florianópolis. Abastece parte da população urbana 
(aproximadamente 700 mil habitantes) dos municípios de 
Santo Amaro da Imperatriz, Palhoça, São José, Biguaçu 
e a capital do estado, Florianópolis (CASAN, 2012). A 
Bacia possui características de doadora de água, pois 
aproximadamente 98,96% do total captado para 
abastecimento é destinado à área da Grande 
Florianópolis que se localiza fora da bacia (SOUSA, 
2006). Na última década, a grande Florianópolis 
apresentou o maior crescimento populacional do sul do 
país: aproximadamente 108% de aumento que resultou 
nos atuais mais de um milhão de habitantes (BASTOS, 
2012). Adicionalmente, há um incremento da população 
sazonal principalmente nos meses de verão, quando o 
consumo de água também se amplia.  

Há anos as cidades da região metropolitana 
sofrem com constantes cenários de falta de 
abastecimento de água. Parte deste quadro relaciona-se 
diretamente com a sobrecarga de retirada d’água do rio 
que em algumas épocas apresenta vazão insuficiente 
em relação à taxa de consumo, principalmente em 
verões que escapam à normalidade climática. 
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Além do abastecimento público, existem outras 
atividades econômicas vinculadas à Bacia do Rio 
Cubatão como a mineração de areia, o envasamento de 
água mineral, a piscicultura, a agricultura, os esportes de 
aventura, o turismo, a moradia humana, entre outros 
(COMITÊ CUBATÃO, 2012). Todos representam 
usuários da água que dependem da quantidade e 
qualidade de recurso disponível para a perenidade de 
suas atividades e que, consequentemente, trazem 
benefícios de ordem socioeconômica para os municípios 
no entorno. Assim, ainda que a Política Nacional de 
Recursos Hídricos determine que o consumo humano 
seja a prioridade para o uso da água (BRASIL, 1997), 
outras atividades imprescindíveis para a economia local 
e regional, o meio ambiente e a sociedade elevam a 
complexidade na gestão da Bacia do Rio Cubatão.  

As atividades dependentes das águas do Rio 
Cubatão impactam de forma crítica na qualidade e 
quantidade do recurso disponível. A poluição difusa dos 
agroquímicos da agricultura, as más condições de 
saneamento das moradias do entorno, a retirada de 
mata ciliar para instalação dos empreendimentos 
industriais, os sedimentos depositados nos rios pela 
mineração, entre outros (COMITÊ CUBATÃO, 2012), são 
exemplos da degradação na bacia do rio.  

A Mata Atlântica predomina na Bacia, sendo que 
grande parte se encontra protegida nos 342 km² do 

Parque Estadual da Serra do Tabuleiro. Ainda assim, 
menos de 2% da área representa uso na agricultura, 
20% são pastagens e campos Naturais (SERGIO; 
FRANCO; GARBOSSA, 2013). O parque representa 
quase metade da área total da bacia e em suas áreas 
mais elevadas, em altitudes superiores a 1200 m e 
próximas às nascentes do Rio Cubatão, existem os 
ecossistemas de Matinha Nebular e Campos de Altitude. 
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Nas áreas altas das encostas, há a Floresta Ombrófila 
Mista onde prevalecem as Araucárias. Logo abaixo, 
ainda nas encostas, forma-se a Floresta Ombrófila 
Densa ou Floresta Atlântica. Na planície litorânea 
encontra-se o ecossistema de Restinga e, já próximo à 
foz do Rio Cubatão, o ecossistema de Manguezal 
(CASAN, 2013). 

A serra é constituída por uma massa granítica e 
alcança entre 800 e 1.000 metros de altitude, com 
declividades entre 12% e 30%. No parque estão as 
nascentes dos Rios Vargem do Braço e Cubatão e se 
localizam, também, as fissuras geológicas que permitem 
a infiltração de águas pluviais e consequente recarga do 
aquífero tabuleiro, originando as fontes termominerais da 
região. A altitude máxima de 1.275 m na bacia encontra-
se no Pico do Cambirela. Já as planícies estão ao longo 
de toda a parte baixa e média do Rio Cubatão e nas 
proximidades de sua foz. Nesta porção das planícies a 
declividade varia entre 5% e 10% (CASAN, 2012). 

 
4.1.1 Delimitação da Área De Estudo 

 
A Bacia do Rio Cubatão representa a área de 

estudo e abrange os municípios de Águas Mornas, Santo 
Amaro da Imperatriz e parte de São Pedro de Alcântara 
e de Palhoça, conforme apresentado na figura 10. 
Localiza-se entre as latitudes 27°35'46" e 27°52'50" S e 
as longitudes 48°38'24" e 49°02'24" W e, conforme a lei 
10.949/98 que dividiu Santa Catarina em 10 regiões 
hidrográficas, a Bacia pertence à região hidrográfica do 
Litoral Centro (RH8) (CASAN, 2013).  
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Figura 10 - Mapa de localização da área de estudo 

 
Fonte: própria pesquisa, 2014. 
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Em seus 738,04 quilômetros quadrados, a bacia possui 
oito afluentes relevantes. O Rio Cubatão representa o rio 
principal e nasce no município de São Bonifácio, na 
junção dos Rios do Cedro e Bugres e possui 65,15 
quilômetros de comprimento (EXTERCKOTER, 2006). 
Outros afluentes na margem esquerda são os rios dos 
Bugres, Forquilhinha e Matias e, na direita, os rios das 
Antas, Ribeirão Vermelho, das Águas Claras e Vargem 
do Braço ou Pilões, totalizando 1.203 quilômetros de rios 
(CURTARELLI, 2009). 

A bacia do Rio Cubatão é formada por seis sub-
bacias nomeadas Alto Cubatão (Rio do Salto), Rio do 
Cedro, Rio dos Bugres, Rio Vargem do Braço, Rio 
Caldas do Norte (ou das Forquilhas) e Rio do Matias. Na 
região do baixo Cubatão há 25 micro-bacias e, no médio 
Cubatão interior, 35 micro-bacias. (SDM-FEHIDRO, 2003 
apud RAMOS, 2005). 

 
4.2  COMITÊ DA BACIA DO RIO CUBATÃO  

 
O Comitê Cubatão foi o primeiro Comitê de Bacia 

estabelecido no Estado de Santa Catarina e foi criado 
pelo Decreto n° 3.943, de 22 de setembro de 1993. Este 
decreto também instituiu o Regimento Interno do grupo 
que foi posteriormente alterado pelo Decreto nº 2.917, de 
4 de setembro de 2001 e o Decreto nº de 4.844, de 7 de 
novembro de 2006. O regimento define a composição do 
colegiado do Comitê como sendo: 

• 40% de votos para representantes dos 
usuários da água, 

• 40% de votos para representantes de 
organizações e entidades da sociedade civil, 

• 20% de votos para representantes dos 
diversos órgãos e entidades da administração 
federal e estadual. 
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Dentro desses percentuais, adicionalmente, o 
regimento lista as instituições que compõem cada grupo 
de representantes, conforme o quadro 4. 

 
Quadro 4 - Composição do Comitê Cubatão em 2014 

Nome da Instituição Sigla da Instituição 

Usuários da Água 

1 Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e 
Similares da Grande Florianópolis SHRBS 

2 Companhia Catarinense de Água e 
Saneamento CASAN 

3 Sindicato dos Trabalhadores Rurais de 
Santo Amaro da Imperatriz N/A  

4 Associação Comercial e Industrial de Santo 
Amaro da Imperatriz ACISAI 

5 Associação dos Mineradores de Água da 
Bacia do Cubatão  AMBC 

6 Lazer e Pesca Pague do Alceu LTDA - ME  N/A 

7 TDA Rafting e Expedições TODA 

8 Matadouro Silva ME  N/A 

9 Associação empresarial de Palhoça ACIP 

10 Associação Produtora de Cachaça e 
Derivados APROCADE 

Sociedade Civil 

11 Prefeitura Municipal de Santo Amaro da 
Imperatriz PMSAI 

12 Rotary Club de Santo Amaro da Imperatriz  N/A 

13 Associação dos Moradores de Caldas e 
Poço Fundo  N/A 

14 Fundação Catarinense de Pesquisa 
Florestal FUCAFLORA 

15 Conselho Municipal de Defesa do Meio 
Ambiente 

COMDEMA - 
Palhoça 

16 Movimento Pró Desenvolvimento de Santo 
Amaro MOVISA 

17 Instituto Recriar RECRIAR 

18 Instituto Ekko Brasil EKKO 
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Nome da Instituição Sigla da Instituição 

19 Conselho Municipal de Defesa do Meio 
Ambiente de Sto Amaro 

CONDEMA Sto 
Amaro 

20 Associação dos funcionários do Hotel Plaza 
Caldas da Imperatriz  N/A 

Poder Público 

21 Empresa de Pesquisa Agropecuária e 
Extensão Rural de Santa Catarina EPAGRI 

22 Companhia Integrada de Desenvolvimento 
Agrícola do Estado de Santa Catarina CIDASC 

23 Governo do Estado de Santa Catarina  N/A 

24 Fundação do Meio Ambiente FATMA 

25 Secretaria do Desenvolvimento Econômico 
Sustentável do Estado de SC SDS 

Fonte: Comitê Cubatão, 2012. 

 
A partir dessa definição de constituição da 

plenária, o Comitê Cubatão apresenta dez entidades 
representadas dos usuários da água, dez da sociedade 
civil e cinco do poder público. A estrutura organizacional 
apresenta, além da Assembleia Geral, a presidência, a 
secretaria executiva e a comissão consultiva. Presidente, 
vice e secretário(a) executivo(a) são eleitos pela 
plenária. Esses três membros também compõem a 
comissão consultiva juntamente com outros seis 
representantes que participam do Comitê. Todos são 
eleitos pela Assembleia Geral para um mandato de dois 
anos (SANTA CATARINA, 2001). 

A secretaria executiva pode também receber 
auxílio dos núcleos de apoio compostos por pessoas 
indicadas pelas organizações representadas no Comitê. 
Os núcleos teriam características de auxílio técnico 
(núcleo de apoio técnico) ou administrativo (núcleo de 
apoio administrativo) ao desenvolvimento das atividades 
do grupo. Durante o período da pesquisa, esses grupos 
encontravam-se inativos ou em fase de constituição. 
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Os decretos e regimentos internos que tratam 
sobre a composição do Comitê Cubatão não definem 
claramente a área de abrangência de suas decisões uma 
vez que “compreende a área da bacia hidrográfica do rio 
Cubatão e seus tributários” (SANTA CATARINA, 2001). 
Os rios existentes nos municípios de São José e 
Florianópolis não constituem afluentes do Rio Cubatão 
do Sul e, da mesma forma, o Rio Cambirela e o Rio do 
Neto, ambos localizados no município de Palhoça 
(RAMOS, 2005).  

 
4.2.1 Sujeitos da Pesquisa  

 
O Comitê Cubatão consiste em um órgão 

colegiado e, por este motivo, a definição do universo da 
pesquisa considerou tanto os representantes de suas 25 
instituições, quanto as organizações relacionadas à 
gestão do Comitê. O objetivo foi englobar métodos 
quantitativos e qualitativos de coleta de dados. Dentre os 
representantes, os sujeitos da pesquisa foram os 25 
componentes da plenária eleitos como membros efetivos 
ou, em caso de ausência destes, suplentes.  

Já entre as organizações relacionadas à gestão 
do Comitê, a pesquisa envolveu diferentes formadores 
de opinião com o conhecimento sobre a gestão local de 
recursos hídricos e/ou convivência junto ao Comitê 
Cubatão. O envolvimento desses atores, chamados de 
especialistas desta pesquisa, teve caráter exploratório e 
de aprofundamento dos temas.  

A população da pesquisa é representada pelos 
atores que se relacionam às atividades desenvolvidas na 
Bacia do Rio Cubatão, tanto direta quanto indiretamente, 
e que possuem o conhecimento e informações sobre as 
demandas político-institucionais, ecológicas e 
socioeconômicas da Bacia. 
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4.3  PROCEDIMENTOS METODÓGICOS 
 
Ao considerar o objetivo da pesquisa e a 

complexidade do contexto no qual o Comitê Cubatão se 
insere, a análise dos limites e das possibilidades de 
atuação do Comitê na Gestão Sistêmica dos Recursos 
Hídricos representa um estudo bastante amplo. O foco 
na compreensão sistêmica, em detrimento a um 
aprofundamento mais específico nos diversos temas 
problemáticos da gestão da água no local, priorizou a 
estrutura do sistema resultante dos padrões de 
interações entre seus elementos. A pesquisa, portanto, 
fez um recorte no processo de planejamento sistêmico 
para oferecer a visão geral da gestão sistema dos 
recursos hídricos. 

O planejamento com abordagem sistêmica 
abrange as conexões entre as variáveis do sistema, seu 
comportamento ao longo do tempo e a simulação de 
intervenções. Nos anos 50, Jay Forrester sugeriu uma 
sequência de etapas para o planejamento sistêmico que 
foi adaptada por Maani e Cavana (2007). Inicialmente 
realiza-se a estruturação do problema, seguida pela 
construção de diagramas de ciclos causais, e então a 
modelagem dinâmica de sistema, o planejamento e a 
modelagem de cenários para finalmente chegar até a 
implementação e o processo de aprendizagem 
organizacional.  

Uma proposta de métodos relacionada à 
simulação da dinâmica dos sistemas em recursos 
hídricos foi sugerida por Simonovi� (2009) e apresenta 
paralelos com a sequência proposta por Jay Forrester. 
Os três primeiros passos que consistem na compreensão 
do sistema e de seus limites, na identificação das 
variáveis-chave e na descrição do processo físico que 
afeta as variáveis por meio de relações matemáticas, 
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caracterizam a etapa de estruturação do problema. Já o 
mapeamento da estrutura do modelo equivale a 
construção de diagramas de ciclos causais. Por fim, a 
simulação do modelo para compreender o seu 
comportamento faz parte da etapa de modelagem 
dinâmica do sistema. 

A primeira etapa da pesquisa consistiu na revisão 
bibliográfica para compreensão dos troncos temáticos da 
abordagem sistêmica e da gestão de recursos hídricos. 
Durante esse período também foram realizados 
encontros com docentes e especialistas na gestão de 
recursos hídricos para o aprofundamento no tema e 
escolha do estudo de caso. Após definida a Gestão de 
Recursos Hídricos do Comitê Cubatão como o foco do 
estudo, os primeiros contatos telefônicos com a 
presidente do Comitê Cubatão aconteceram em outubro 
de 2013. A presidente, então, convocou uma reunião 
com a Comissão Consultiva em novembro de 2013 para 
uma apresentação do projeto. 

A partir dessa reunião, o projeto de pesquisa foi 
submetido e contemplado por dois editais de apoio à 
pesquisa6. A partir disso, a pesquisa recebeu um logotipo 
(figura 11) para facilitar a sua apresentação e 
identificação. Em seguida, o projeto foi levado à 
Assembleia Geral do Comitê que aconteceu em fevereiro 
de 2014 (figura 12) e aprovou a investigação sobre a 
Gestão do Comitê Cubatão e o envolvimento dos seus 
representantes nas reuniões que seriam realizadas. . 

 

���������������������������������������� ������������������ 
6 O edital Nº 3871/2013 da Universidade do Estado de Santa 
Catarina - UDESC/PROBIC proporcionou uma Bolsa de Iniciação 
Científica com o auxílio financeiro destinado a um acadêmico de 
graduação pelo período de um ano. Já a chamada Nº 43/2013 da 
MCTI/CNPQ/MEC/CAPES ofereceu apoio financeiro na modalidade 
auxílio individual para o financiamento de itens de custeio e capital. 
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Figura 11 - Identidade da pesquisa 

 
Fonte: própria pesquisa, 2014. 

 
Figura 12 - Assembleia Geral 

 
Fonte: própria pesquisa, 2014. 

 
Para fins acadêmicos e para direcionar a pesquisa de 
acordo com a sua proposta, foram aplicadas técnicas 
relacionados às etapas de estruturação do problema, 
descrita na seção 4.3.1, e a construção de ciclos causais 
com foco na gestão, conforme a seção 4.3.2. A análise 
documental, o mapeamento participativo e de uso da 
terra, e as entrevistas não estruturadas contribuíram 
para a coleta de informações sobre o sistema. Já os 
diagramas de ciclos causais para representar a estrutura 
do sistema.  
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4.3.1 Métodos  
 
Os procedimentos utilizados na pesquisa 

envolveram técnicas mistas para a coleta e análise de 
informações sobre o sistema. Partiu-se da gestão dos 
recursos hídricos na Bacia do Rio Cubatão para 
entender a estrutura do sistema e os seus limites. 
Primeiramente, o universo da pesquisa foi segmentado 
entre os representantes do Comitê, que são os agentes 
diretos da tomada de decisões, e os especialistas como 
atores externos, formadores de opinião e que interferem 
indiretamente nas decisões. A pesquisa é um estudo na 
área de ciências sociais aplicadas, assim apresentou 
riscos mínimos quanto à dimensão física dos 
participantes. Durante a execução das reuniões e 
entrevistas, foram considerados os valores culturais, 
sociais, morais, religiosos e éticos, como também os 
hábitos e costumes dos participantes. 

 A partir da análise documental, da atualização do 
uso da terra e do mapeamento participativo, e das 
entrevistas não estruturadas, foi possível identificar os 
fatores condicionantes e determinantes da gestão de 
recursos hídricos e correlacioná-los com as variáveis do 
sistema. Estas variáveis serviram de base para a 
construção dos modelos mentais de cada grupo. 

 
4.3.1.1 Análise Documental  

 
A análise documental serviu como um resgate dos 

planos para a gestão de recursos hídricos que impactam 
na atual realidade da gestão de Bacia do Rio Cubatão e 
teve como finalidade coletar dados escritos a esse 
respeito. Foram selecionados documentos oficiais e 
técnicos de organizações de apoio à gestão de recursos 
hídricos, especialmente planos e relatórios de recursos 
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hídricos do Brasil e de Santa Catarina, e trabalhos 
produzidos por representantes das organizações 
avaliadoras que abordassem a gestão integrada e/ou 
sistêmica de recursos hídricos. A análise contemplou 34 
documentos.  

Para a análise do conteúdo desses documentos, 
foram identificados os aspectos atuais e específicos da 
gestão de recursos hídricos, especialmente relacionados 
aos fatores determinantes ou condicionantes para a 
gestão integrada e sistêmica. A análise seguiu a ordem 
dos temas mais amplos para os mais específicos, assim, 
primeiramente foram sintetizados os principais desafios 
apresentados nos documentos produzidos por 
instituições internacionais até convergir à produção local.  

 
4.3.1.2 Entrevistas Não Estruturadas  

 
A técnica de entrevistas não estruturadas foi 

aplicada na pesquisa para uma coleta de informações de 
caráter exploratório a respeito da gestão de recursos 
hídricos na Bacia do Rio Cubatão e a visão sistêmica 
aplicada a essa gestão. A utilização da técnica serviu ao 
detalhamento de questões e formulação mais precisa 
acerca dos conceitos pesquisados (BONI; QUARESMA, 
2005).  

As entrevistas aconteceram no período de agosto 
de 2013 até 19 de dezembro de 2014. Os entrevistados 
que vivem na grande Florianópolis definiram o local do 
encontro e os entrevistados de fora do Estado foram 
acessados por meio de um aplicativo de chamadas de 
voz e a duração média das entrevistas foi de 55 minutos. 
Em todos os casos, o tema da pesquisa sobre a gestão 
sistêmica na Bacia do Rio Cubatão foi introduzido e o 
entrevistado pôde ponderar de forma livre a respeito. 
Questões sobre os desafios da gestão de recursos 
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hídricos e os conflitos existentes na Bacia do Rio 
Cubatão foram inseridas na conversação de maneira 
informal.   

• Dois especialistas em gestão de recursos 
hídricos da Secretaria de Desenvolvimento 
Sustentável de Santa Catarina (SDS), 
enquanto Órgão Gestor de Recursos Hídricos 
do Estado, que contribuíram para a definição 
e limitação do escopo da pesquisa - 
nomeados como A e B; 

• Dois professores com pesquisas realizadas 
com Comitês de Bacia em Santa Catarina, 
sendo um deles envolvido em uma 
investigação no Rio Cubatão e o outro na 
dinâmica de recursos hídricos, para 
compreensão da problemática e da dinâmica 
existente no local - nomeados como C e D, 
respectivamente; 

• Três especialistas em abastecimento urbano 
da Companhia Catarinense de Águas e 
Saneamento (CASAN), que ofereceram o 
conhecimento sobre o sistema de 
abastecimento e esgotamento urbano na 
grande Florianópolis - estes entrevistados 
receberam o nome de E, F e G; 

• Um gestor da Vigilância em Saúde da 
Secretaria Municipal de Saúde de 
Florianópolis, que abordou a questão da 
qualidade da água do sistema de 
abastecimento da Capital - entrevistado H; 

• Um integrante da Defesa Civil de um dos 
municípios que compõem a Bacia do Rio 
Cubatão, para identificação e localização dos 
pontos de risco da bacia - entrevistado I. 
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As informações coletadas nesta etapa relevantes 
para o desenvolvimento da pesquisa foram assimiladas e 
dissolvidas no próprio processo da investigação. Assim, 
aqui constam apenas as entrevistas relevantes para a 
análise da gestão de recursos hídricos pelo Comitê de 
Bacias. 

  
4.3.1.3 Mapeamento Participativo 

 
Existem algumas etapas básicas dos 

mapeamentos participativos que incluem a definição do 
conteúdo a ser mapeado; a coleta de dados e 
informações; a organização e tratamento das 
informações; a decisão sobre as formas de apresentação 
das informações; e a elaboração do produto visual final 
(SYDENSTRICKER-NETO, 2008). Sequencialmente, 
também existe uma etapa de validação dos produtos 
(mapas gerados) a fim de confirmar a interpretação dos 
dados, aumentar a compreensão do mapeamento como 
um todo e até incluir aqueles que não puderam 
comparecer nas atividades de coleta de informações. 

Na Bacia do Rio Cubatão, o objetivo do 
mapeamento participativo foi obter um diagnóstico 
participativo do território pela coleta de informações 
sobre a Bacia e o entendimento sobre as percepções 
dos envolvidos com o registro de dados para a produção 
de um mapa temático que represente as informações 
dos participantes. Utilizou-se a metodologia de Sistemas 
de Informações Geográficas (SIG) e, em laboratório, 
houve a produção de um mapa, chamado Mapa Base da 
Bacia do Rio Cubatão (figura 13), tamanho A0 e escala 
1:50.000, a partir da sobreposição das seguintes bases 
cartográficas: 

1. Base cartográfica raster: mosaico de 
aerofotogramas ortorretificados levantados em 
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2010 pela Secretaria de Desenvolvimento de 
Santa Catarina (SDS) 

2. Base cartográfica vetorial: arquivos shapefile 
da restituição da rede hidrográfica do estado, 
obtidos a partir do mesmo aerolevantamento 
da SDS 

3. Base da divisão municipal: arquivo shapefile 
do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE).  

�

Figura 13 - Mapa Base do Mapeamento Participativo 

 
Fonte: própria pesquisa, 2014. 

 
Os representantes do Comitê Cubatão foram, 

assim, divididos em três grupos conforme a sua 
representação, sendo chamados de grupos da 
sociedade civil, dos usuários da água e do poder público. 
A fim de captar as diferentes opiniões de cada grupo e 
reduzir a influência de um grupo sobre o outro, foi 
realizada uma reunião por grupo por dia. As reuniões 
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aconteceram no dia 19/03/2013 para o grupo da 
sociedade civil, 20/03/2013 para o grupo de usuários da 
água (figura 14) e 03/04/2013 para o grupo do poder 
público (figura 15) em sua segunda tentativa visto que, 
na primeira data de 21/03/2013, nenhum dos 
representantes compareceu.  Os convites foram 
enviados com uma semana de antecedência à data das 
reuniões e reenviados na véspera ao encontro para 
todos os representantes efetivos e suplentes, conforme a 
lista de e-mails de contato fornecida pela presidente do 
Comitê. Aqueles que não tinham um e-mail foram 
contatados por telefone. 

 
Figura 14 - Mapeamento participativo (grupo Usuários) 

 
Fonte: própria pesquisa, 2014. 

 
As atividades aconteceram no Sindicato de 
Trabalhadores Rurais de Santo Amaro da Imperatriz, por 
indicação da presidente do Comitê Cubatão e foram 
conduzidas pela pesquisadora em companhia da 
professora Mariane Alves Dal Santo e da bolsista de 
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graduação Jessica Gerente. A programação encontra-se 
no apêndice A. Na recepção de cada encontro, os 
participantes receberam um material para anotações e 
crachás de identificação e assinaram a lista de 
presenças, o termo de consentimento livre e esclarecido 
(apêndice C) e o consentimento para fotografias vídeos e 
gravações (apêndice D).  
 

Figura 15 - Mapeamento participativo (grupo Poder Público) 

 
Fonte: própria pesquisa, 2014. 

 
Inicialmente, os participantes foram introduzidos à 

pesquisa e aos conceitos básicos do SIG e do mapa de 
uso da terra. Em seguida, a atividade de mapeamento, 
seus objetivos e os temas para discussão foram 
apresentados. Esses temas relacionavam-se aos 
desafios de gestão da Bacia do Rio Cubatão e envolviam 
as necessidades de recursos naturais e hídricos de cada 
instituição representada, a qualidade dos recursos 



91 

 

hídricos, a quantidade e disponibilidade dos recursos 
hídricos e os potenciais conflitos existentes.  

O mapa apoiou os membros do Comitê na 
representação espacial de suas realidades durante a 
atividade de mapeamento participativo. Cada grupo, em 
cada dia de reunião, recebeu uma cópia impressa em 
tamanho A0 do Mapa Base da Bacia do Rio Cubatão e 
lápis dermatográficos de diversas cores. Os participantes 
foram, em conjunto, estimulados a descrever e a marcar 
no mapa os locais de maior interesse para cada 
instituição, as áreas onde a qualidade e/ou a quantidade 
de água poderia estar comprometida e os lugares com 
potenciais conflitos (figura 16). Ao apontar os conflitos, 
os participantes foram questionados sobre as ações 
realizadas para solucioná-los e a responsabilidade das 
ações.  
 

Figura 16 - Mapa participativo (grupo Poder Público) 

 
Fonte: própria pesquisa, 2014. 

 

92 

 

Entre os representantes efetivos e suplentes que 
foram convidados, grande parte das instituições enviou 
apenas um deles seguindo a lógica do suplente como 
substituto, conforme consta no regimento interno do 
Comitê Cubatão. No entanto, durante a reunião, a 
presidente afirmou que alguns representantes haviam 
resignado, mas não haviam elegido novos efetivos ou 
não constavam substitutos. Assim, a participação foi 
calculada por número de entidades que fazem parte da 
plenária, um total de 25, de entidades participantes do 
mapeamento participativo (13 no total) e o número de 
pessoas presentes (16 pessoas). O quadro 5 apresenta 
os participantes do mapeamento por grupo de 
representantes.  

 
Quadro 5 - Participantes do mapeamento participativo 

Nome do grupo de 
representantes 

 

Número de 
entidades no 

Comitê 

Número de 
entidades 

participantes 

Número de 
representantes 

presentes 
Grupo da 

Sociedade Civil 5 3 4 
Grupo dos Usuários 

da Água 10 7 8 
Grupo do Poder 

Público 5 3 4 

TOTAL 20 13 16 

Fonte: própria pesquisa, 2014. 

 
A atividade com os representantes do Comitê 

Cubatão forneceu dados para gerar um mapa temático 
participativo da bacia. As localizações exatas dos pontos 
e polígonos apontados pelos participantes foram 
sistematizadas em um SIG e ajustados apenas em casos 
visualmente consistentes. A figura 17 contém a 
reprodução das marcações dos três dias de reuniões no 
software ArcGis, sendo que a cor magenta utilizada para 
representar as marcações do grupo da sociedade civil, a 
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cor azul do grupo usuários da água e a cor verde do 
grupo poder público.  

 
Figura 17 - Tela do ArcGis com o resultado do Mapeamento 

Participativo 

 
Fonte: própria pesquisa, 2014. 

 
As marcações dos representantes também 

continham textos escritos nos mapas como indicação do 
tema ou desafios da Bacia. Essas indicações serviram 
para a transcrição da legenda (quadro 6) no SIG. Os 
pontos de risco de contaminação, tratamento de água ou 
de esgoto, extração de areia, indústrias, cachoeiras, 
rafting e hotéis foram representados por ícones no mapa 
temático. Já os polígonos foram utilizados nas áreas de 
aterros, atividades agrossilviopastoris, inundação e 
pequenas centrais hidrelétricas (PCH) não instaladas. 

Adicionalmente ao trabalho de construção de um 
mapa temático no SIG, em laboratório, efetivou-se a 
atualização do mapa de uso da terra. A partir do 
mapeamento do uso da terra em escala 1:50.000 
realizado em 2005 pela Fundação do Meio Ambiente de 
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Santa Catarina (FATMA), esse arquivo shapefile foi 
sobreposto às mesmas bases cartográficas utilizadas no 
Mapa Base da Bacia do Rio Cubatão, isto é, ao mosaico 
de aerofotogramas ortorretificados e aos arquivos 
shapefile da restituição da rede hidrográfica produzidos 
pela SDS no levantamento aerofotogramétrico de 2010. 

 
Quadro 6 - Legenda do mapa participativo 

 
Fonte: própria pesquisa, 2014 

 
A técnica de fotointerpretação foi aplicada para 

identificar as mudanças dos elementos presentes na 
base de uso da terra de 2005 e na fotografia aérea de 
2010. Essas mudanças indicam as modificações nas 
operações realizadas para a obtenção de bens e 
serviços da terra (NACHTERGAELE; PETRI, 2011). A 
sistematização é objetiva e considerada os aspectos dos 
objetos e elementos de uma imagem que contêm 
elementos de diferentes graus ou densidades, tipos ou 
formas, tamanho, (ir)regularidade, local ou posição 
geográfica e padrão (ANDERSON, 1982). O quadro 7 
apresenta as classes de uso da terra utilizadas nesta 
pesquisa e exibe a lógica de sistematização: 
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 Quadro 7 - Classes de uso da terra 

 
Fonte: própria pesquisa, 2014 

 

As bases do mapeamento de uso da terra e do 
mapeamento participativo foram sobrepostas para 
integração das informações sobre a Bacia do Rio 
Cubatão. O produto cartográfico do mapeamento 
participativo foi, portanto, um mapa temático (figura 18) 
no qual é possível visualizar as principais tendências 
socioeconômicas e as restrições e potencialidades 
biofísicas ligadas ao ecossistema local 
(NACHTERGAELE; PETRI, 2011). Ao mesmo tempo, 
esclarece as áreas de interesse e os desafios territoriais 
para a tomada de decisões dentro do Comitê da Bacia. 
O mapa foi apresentado à Assembleia Geral do Comitê 
Cubatão em agosto de 2014 para validação dos 
resultados. 
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Figura 18 - Mapa temático participativo 

 
Fonte: própria pesquisa, 2014. 
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4.3.2 Diagrama de Ciclos Causais 
 
Os diagramas de ciclos causais são uma forma de 

representação da estrutura de realimentação de um 
sistema e serve como uma base para a análise do seu 
padrão de comportamento (SIMONOVI�, 2009). Os 
ciclos de realimentação constituem a estrutura central 
que controla a mudança em todos os sistemas 
(RICHARDSON,1991 apud FORRESTER, 1992; 
SENGE, 1998). Além de conhecer os princípios teóricos 
dos ciclos de realimentação (seção 2.4), a representação 
da estrutura de um sistema demanda a compreensão de 
conceitos sistêmicos da literatura escrita (Capítulo 2), de 
informações escritas e mentais do sistema em questão 
que, por sua vez, expõem o seu objetivo. 

As informações coletadas, tanto documentais 
quanto mentais, permitiram identificar os temas 
relevantes para a gestão de recursos hídricos pelo 
Comitê Cubatão. Essas informações serviram como base 
para compreender as variáveis do seu diagrama de 
ciclos causais.  

Algumas recomendações para o desenho de um 
diagrama (FORRESTER, 1990; SENGE, 1990 apud 
SIMONOVI�, 2009): 

• Utilizar substantivos ou frases substantivas ao 
invés de verbos, pois as ações são 
representadas pelas flechas (e não pelos 
elementos) que representam efeitos causais 
(e não sequenciais); 

• Ao construir as ligações, refletir sobre os 
efeitos colaterais e, se necessário, representa-
los; 

• Os ciclos de realimentação negativos 
possuem um objetivo e representa-lo torna o 
diagrama mais claro; 
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• A diferença entre os estados atuais e 
percebidos de um processo muitas vezes 
explicam o seu padrão de comportamento. A 
representação dessa diferença e do seu 
retardador pode ser relevante; 

• Normalmente existem as diferenças entre as 
consequências de curto e longo prazo das 
ações e essas diferenças podem ser 
distinguidas em diferentes ciclos; 

• Caso uma ligação entre dois elementos 
demande muitas explicações, provavelmente 
um elemento intermediário esclareça a 
relação; 

• Manter o diagrama simples atende melhor ao 
propósito de demonstrar a estrutura de 
realimentação que leva ao padrão de 
comportamento observado.  

• Para a construção dos CLD da pesquisa, foi 
utilizado o software Vensim® PLE para uso 
acadêmico.  

A lógica das variáveis de um CLD é que elas 
aumentem ou diminuam, mesmo que a definição das 
escalas de medidas não seja clara. Um exemplo utilizado 
é a atratividade turística de determinada região que, 
ainda que não possa ser calculada com exatidão, pode 
claramente aumentar ou diminuir de acordo com a 
influência de outras variáveis. 
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5 ANÁLISES E RESULTADOS 
 
Este capítulo descreve a compilação, a análise e a 

interpretação das informações recolhidas ao longo da 
investigação. A compilação dos dados corresponde à 
descrição dos pontos que possuem vínculo, direto ou 
indireto, com a gestão de recursos hídricos no universo 
da pesquisa. A análise traz uma forma de identificar as 
relações existentes entre os dados compilados e os 
objetivos do estudo. Já a interpretação como o exercício 
de relacioná-los a outras disciplinas (LAKATOS; 
MARCONI, 1991 apud RAMPAZZO, 2008). 

As análises e resultados contêm os desafios de 
aliar a sistematização das pesquisas acadêmicas à 
abordagem sistêmica proposta, uma vez que selecionar 
os elementos, interconexões ou propósitos mais 
relevantes é um processo não-sistêmico (MEADOWS, 
2008). Por isso, a partir de uma abordagem sistêmica, os 
dados foram organizados conforme a fonte de 
informação e expressam a compilação dos dados. Os 
dados mentais também analisam a percepção de 
representantes e formadores de opinião sobre as 
atribuições e limitações do Comitê Cubatão. Já os dados 
escritos consideram as atribuições e as limitações 
conferidas a este colegiado. 

A estrutura do sistema, assim, pondera ambas as 
fontes de dados para reuni-las em um sistema de gestão 
de recursos hídricos da Bacia do Rio Cubatão. Há uma 
análise dos processos de tomada de decisão e a 
interpretação da gestão existente frente aos modelos 
integrados e sistêmicos. 
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5.1  BASE DE DADOS 
 
As informações obtidas durante a investigação 

foram segmentadas por sua base de dados, conforme 
definido por Jay Forrester. As informações para a 
modelagem provêm de diversas fontes, assim, ao 
considerar que os dados são materiais detalhados de 
qualquer tipo, que servem como base para “discussões, 
inferências ou determinação de política” (FORRESTER, 
1992), em um sentido amplo, estes dados podem ser 
armazenados de forma escrita, numérica e mental. Por 
tratar-se de uma análise qualitativa, nesta pesquisa 
foram consideradas a base de dados escritos e mentais. 

Os dados escritos e mentais foram produzidos por 
meio da análise documental, entrevistas e mapeamento 
participativo e estão descritas conforme foram 
identificados e correlacionados. Para a análise, todos os 
apontamentos foram listados e relacionados com a fonte, 
o tipo de informação, a responsabilidade hierárquica e a 
correlação com estrutura da GIRH. Para a intepretação, 
os elementos foram agrupados em temas e 
representados por variáveis conforme a interveniência no 
Comitê Cubatão. 

 
5.1.1 Dados Mentais 

 
Os dados mentais contêm detalhes sobre a 

estrutura do sistema por apresentarem o conhecimento 
sobre quais as decisões existentes, seus pontos e regras 
de tomada de decisão, mas que estão armazenados 
apenas na mente dos envolvidos. Além disso, 
apresentam também a percepção dos indivíduos que 
interfere na confiabilidade da informação. Assim, foram 
consideradas três categorias de informações mentais. A 
primeira é formada pelos dados pautados nas regras de 
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decisão e a estrutura do sistema; a segunda pelas 
expectativas e intuições sobre o futuro comportamento 
do sistema; e a terceira sobre os comportamentos 
observados no passado. Dentre essas categorias, a 
primeira e a terceira são relevantes para o modelo da 
Estrutura (FORRESTER, 1992).  

 
5.1.1.1 Entrevistas não estruturadas 

 
A política de gestão de recursos hídricos no Brasil 

representou um tema reincidente entre os entrevistados 
que abordaram o assunto. Os entrevistados A, B, C e D 
apontaram a dificuldade de gestão relacionada à 
Agência de Bacia que tem uma função de secretaria 
executiva e um papel financeiro importante, mas que não 
é executada pelas restrições legais de criação da 
entidade. O entrevistado A falou sobre a dificuldade em 
cobrar o uso da água, o que impede a criação da 
Agência. O entrevistado C classificou a política como “a 
melhor do mundo” que, no entanto, apresenta um círculo 
vicioso na operacionalização da Agência de Bacia. O 
entrevistado D apontou a tentativa de solução em Santa 
Catarina com a busca por uma entidade “barriga de 
aluguel” que seria a responsável financeira ou o 
equivalente às entidades delegatárias, conforme definido 
em lei. 

Ainda assim, o entrevistado D afirmou que a 
dificuldade dos Comitês de Bacia de Santa Catarina em 
acessar os recursos estaduais não é um fator limitante 
ao seu bom funcionamento. Em sua opinião, o Estado 
tem experiências bem-sucedidas de Comitês que 
funcionavam plenamente somente com o trabalho 
voluntário dos membros e com uma secretaria executiva 
atuante. O financiamento de 150 mil reais oferecido aos 
comitês, pelo então governador Esperidião Amin, mudou 
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a dinâmica de funcionamento do Comitê que não 
necessariamente trouxe um resultado satisfatório. 

Quanto ao Comitê Cubatão, o entrevistado C 
relatou a inexistência da gestão de recursos hídricos. 
Reforçou que a sociedade não alcança a eficiência em 
decorrência de suas próprias limitações sociais e os 
membros da SDS (Órgão Gestor de Santa Catarina) não 
alcançam a eficiência por ideologia, em função da cultura 
tecnocrata. Afirmou que “o grande problema da gestão 
de recursos hídricos é que a gestão não acontece”. 
Reiterou também que, embora o conceito de sistemas 
esteja na Legislação Brasileira de gestão de recursos 
hídricos, para compreender os problemas da gestão, 
seria necessário um aprofundamento nas bases da 
cultura brasileira.  

Quando questionado sobre o maior desafio da 
gestão de recursos hídricos em Santa Catarina, o 
entrevistado E afirmou que: 

 
“O maior problema, isso é geral... ainda 
que o Brasil seja favorecido na questão da 
água... mas a dificuldade é a queda da 
qualidade dos mananciais então você tá 
tendo que buscar água cada vez mais 
longe. Nós temos projetos aí para vocês 
terem uma ideia, por exemplo, a região do 
Oeste, adutoras com 50 km, água longe 
vencendo 300 metros de desnível 
geométrico”. 

 
Os entrevistados E, F e G foram consultados ao 

mesmo tempo e revezaram-se nas respostas, 
demonstrando um entendimento comum sobre os temas 
abordados. Nas questões de gestão e políticas, o 
entrevistado D afirmou que o planejamento para quatro 
anos não serve para planejar o abastecimento porque os 
projetos são de 30 anos. 
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A respeito dos desafios do Comitê Cubatão, o 
entrevistado A afirmou que “o Cubatão do Sul é sempre 
um desafio”. Devido ao tempo de existência, o Cubatão 
do Sul sempre recebeu apoio e foi alvo do interesse de 
grupos e organizações civis. Referiu-se a uma terceira 
pessoa e concordou com sua afirmação de que “no 
Comitê do Cubatão todo mundo é pai, mas que na hora 
de criar todos abandonam”. 

O entrevistado B relatou que o grande desafio do 
Comitê Cubatão é continuidade. “Ele tem picos de 
produtividade e picos de inatividade”. Conflitos 
relacionados às PCHs fizeram com que o Comitê 
parasse. Dificuldade administrativa para enviar projetos e 
obter recursos estaduais em decorrência do tempo e 
conhecimento. 

Os entrevistados abrangeram temas que são o 
objeto da gestão do Comitê como a qualidade e 
quantidade da água. O entrevistado E levantou a 
questão das perfurações de poços que acontece em 
alguns pontos, mas são processos caros em decorrência 
da profundidade, a distribuição tem complicadores 
porque são menos abrangentes que as redes integradas, 
podem ter dificuldades de disponibilização devido à 
temperatura elevada da água, e ainda apresentam o 
risco de poluição porque “cada ponteira é um risco de 
poluir a água subterrânea”. 

O entrevistado I indicou dois temas causadores de 
conflitos na região. O primeiro está ligado à extração de 
areia no Rio Cubatão cuja principal dificuldade diz 
respeito às empresas autorizadas para a atividade que 
realizam a extração de forma não autorizada. A 
utilização de equipamentos que não são permitidos ou 
em locais legalmente restritos, próximo à margem do rio, 
aumentam o risco de erosão das margens o que causa 
conflito entre empresas e moradores temerosos em 
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perder parte de suas propriedades localizadas ao longo 
do rio. Um segundo conflito consiste nos aterros 
construídos (figura 19), tanto por moradores quanto por 
construtoras, nas regiões de cheia do Rio Cubatão que 
faz aumentar as áreas atingidas pelas frequentes 
inundações.   

 
Figura 19 - Construção de aterros 

 
Fonte: própria pesquisa, 2014 

 
Sobre a rede de abastecimento público, o 

entrevistado F acercou-se ao problema de 
abastecimento das áreas carentes, no que diz respeito 
às ligações ilegais onde acontece a perda comercial de 
água. Esta perda é diferente da perda física decorrente 
de problemas na rede de distribuição. No entanto, 
quando questionado sobre o controle de perdas físicas, a 
resposta não foi clara, pois as informações para o 
controle estão em diferentes departamentos. 
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O entrevistado H abordou os problemas no 
tratamento da água de consumo. Apontou como 
causadores o estado do manancial, decorrente da 
degradação, e o tratamento inadequado pela CASAN, 
com um processo ultrapassado que utiliza uma elevada 
quantidade de sulfato de alumínio, filtros comprometidos 
e tanque de decantação inexistente (ALMEIDA, 2014). 
Sobre o excesso dos níveis de alumínio, afirmou que a 
substância é um fator que desencadeia doenças 
autoimunes ou acelera a degeneração do sistema 
nervoso, com estudos que vinculam a substância com 
doenças como a demência e o Mal de Alzheimer. Já o 
cloro utilizado no tratamento dos recursos hídricos contra 
microrganismos interage com componentes orgânicos da 
água fresca e cria trihalometanos (THMs) que, quando 
ingeridos, estimulam produção de radicais livres capazes 
de danificar células vitais no corpo (processo 
cancerígeno) e que a forma mais nociva de exposição é 
a gasosa, comum no vapor de água produzido durante o 
banho. 

 
5.1.1.2 Mapeamento Participativo 

 
Os dados mentais da atividade de mapeamento 

participativo provieram dos grupos de discussão. Ainda 
que existam diversas formas de participação e diversos 
níveis, essa primeira experiência de mapeamento com o 
Comitê Cubatão teve características de participação por 
consulta, visto que os envolvidos foram consultados 
sobre as questões locais e não tiveram envolvimento na 
definição do método nem das metas da atividade. Esse 
primeiro nível de participação decorre do objetivo da 
pesquisa e do primeiro contato com a técnica, uma vez 
que a repetição facilitaria a inclusão e o envolvimento. 
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Houve pouca participação por parte dos 
representantes e, conforme informado pela presidente, 
esse é um desafio do Comitê. Quando abordado o tema 
de gestão do Comitê, o grupo da Sociedade Civil 
apontou a falta de apoio administrativo e a demora no 
repasse de recursos em decorrência da dificuldade na 
prestação de contas. Os recursos financeiros são 
repassados pelo Fundo Estadual de Recursos Hídricos 
(FEHIDRO) que, por sua vez, presta contas ao Tribunal 
de Contas de Santa Catarina. 

No grupo da Sociedade Civil e do Poder Público, a 
área de interesse principal correspondeu ao todo da 
bacia uma vez que a atuação das instituições 
representadas, com exceção da instituição de pesquisa e 
extensão rural, não visava o todo da população. O grupo 
de Usuários da Água apresentou as áreas de interesse 
mais dispersa e específica, visto que atenderam os 
representantes de atividades turísticas, agrícolas, de 
mineração e abastecimento público de água.  

A área do Rio Cubatão localizada no centro do 
município de Santo Amaro foi apontada como um ponto 
de contaminação pelos grupos da Sociedade Civil e do 
Poder Público. Afirmaram que há grande descarga de 
efluentes sem tratamento, que não estão conectados à 
rede central de esgotamento, inclusive, efluentes 
hospitalares. Também discorreram sobre as áreas de 
aterramento que são construídas tanto por pessoas 
físicas quando construtoras, muitas vezes, sem a 
autorização para tal intervenção. Finalmente, outro ponto 
em comum encontrado nesses dois grupos, foram as 
propriedades agrícolas localizadas dentro do Parque da 
Serra do Tabuleiro. 

De maneira geral, as discussões abordaram 
principalmente os conflitos existentes na Bacia. Os 
grupos dos Usuários da Água e da Sociedade Civil 
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relataram o conflito existente entre as atividades 
turísticas (rafting) e o projeto de construção de Pequenas 
Centrais Hidrelétricas que foi levado ao Comitê que 
deliberou pela não instalação das PCHs. As atividades 
turísticas, ainda que a falta de consciência dos turistas 
cause alguma degradação, predominaram na decisão do 
Comitê. Quando questionado sobre a responsabilidade 
de solução dos conflitos mencionados, o grupo de 
Usuários da Água afirmou que as instituições Estaduais 
devem atuar na conscientização. 

Houve pouca discussão sobre as regras de 
decisão dentro do Comitê. Diversas vezes foram 
mencionadas algumas questões políticas da gestão do 
grupo, com conflitos partidários e pessoais. No entanto, 
são questões que indicam mais um sintoma da gestão 
do que uma parte do processo. Existem processos que 
parecem importantes na vida real, mas que não entram 
explicitamente na tomada de decisões prática 
(FORRESTER, 1992).  
�

5.1.2 Dados Escritos 

 
As informações escritas constituem os dados que 

contêm conceitos e explanações de outras fontes de 
informação sobre o tema estudado e, ao mesmo tempo, 
registram algumas informações mentais originadas a 
partir de avaliações e surveys. Geralmente, tratam sobre 
como as decisões deveriam ser (recomendações) ao 
invés de como elas são tomadas e como é o seu 
comportamento dinâmico. Portanto, esses dados 
apresentam restrições quanto ao aprofundamento sobre 
o comportamento das variáveis a estrutura do sistema 
uma vez que o processo de registro filtra os relatos 
conforme o objetivo do texto (FORRESTER, 1992).  
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O relatório da pesquisa realizada pelas Nações 
Unidas sobre a aplicação da abordagem integrada à 
gestão de recursos hídricos apontou alguns desafios 
para o caso brasileiro. O engajamento das partes 
interessadas representa um desafio à implementação de 
um sistema de governança descentralizado e 
participativo. Existem problemas com os mandatos de 
gestão em várias organizações decorrentes da 
sobreposição ou falta de definição das responsabilidades 
entre elas. Há também a dificuldade em operacionalizar 
os instrumentos de gestão dos recursos hídricos, em 
especial, a cobrança pelo uso da água via um sistema de 
pagamento pelos serviços de gestão dos recursos 
(PNUMA, 2012).  

O Ministério do Meio Ambiente juntamente com a 
Agência Nacional de Águas e Secretaria de Recursos 
Hídricos e Ambiente Urbano produz diversos 
documentos relacionados ao Plano Nacional de 
Recursos Hídricos (BRASIL, 2006), suas revisões e seu 
acompanhamento na série Panorama e estado dos 
recursos hídricos do Brasil. As dificuldades para a 
integração da gestão de recursos hídricos no Brasil 
abrangem todas as esferas do SINGREH. Alguns desses 
foram apontados na primeira revisão do PNRH (BRASIL, 
2011) e incluem a fragilidade das próprias instituições 
que compõem o SINGREH, em especial os Comitês de 
Bacia. Adicionalmente, existe a dificuldade na integração 
das informações do sistema nacional de recursos 
hídricos. Há também a necessidade de uma avaliação 
integrada de recursos hídricos e de mais articulação 
entre as políticas nacionais de recursos hídricos e 
demais políticas correlacionadas (BRASIL, 2011). 

Dentre os aspectos físicos da gestão integrada de 
recursos hídricos no Brasil, conforme descrito por 
funcionários da ANA em um artigo, tradicionalmente há a 



111 

 

separação entre a gestão das águas superficiais e das 
águas subterrâneas, o que divide o ciclo hidrológico. 
Nesse sentido, os desafios de integração envolvem o 
conhecimento da hidrogeologia no Brasil e o 
monitoramento e disponibilização das informações 
coletadas, tanto qualitativas quanto quantitativas das 
águas subterrâneas, com abrangência espacial e 
continuidade temporal. Esse conhecimento relaciona-se 
à vontade política e disponibilização de recursos 
financeiros para a realização de estudos. Além disso, há 
demanda por mais articulação intra e interinstitucional 
dos órgãos do SINGREH e o aumento do corpo técnico 
nos órgãos gestores de recursos hídricos estaduais. Por 
fim, existem lacunas quanto às ferramentas (programas 
de suporte a decisão, planilhas, modelos e banco de 
dados) para os procedimentos de outorga integrada 
utilizados pelos órgãos gestores de recursos hídricos 
(OLIVEIRA; CARDOSO; VARELLA NETO, 2007). 

Já no nível operacional da gestão pelos Comitês, 
em decorrência da complexidade de suas funções, existe 
a demanda por apoio técnico e administrativo. Este apoio 
é definido legalmente e a responsabilidade recai sobre a 
Agência de Água, mas tal entidade tem a criação 
dependente do estabelecimento da cobrança pelo uso da 
água. A cobrança reflete a instalação dos demais 
instrumentos que dependem do apoio técnico-
administrativo ao comitê. “Não se avança na gestão 
porque não há estudos técnicos; não se têm estudos 
técnicos porque não se avança na implementação dos 
instrumentos de gestão” (ANA, 2013b).   

Em decorrência dessa dificuldade geral dos 
Comitês e das restrições legais de inexistência de 
pessoa jurídica, a Lei 10.881 de 2004 permitiu que as 
funções de Agências de Água fossem realizadas por 
entidades delegatárias. Estas entidades representam 
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organizações civis de recursos hídricos, sem fins 
lucrativos e indicadas pelos comitês para então, serem 
qualificadas pelo CNRH para exercer algumas 
atribuições das agências (ANA, 2011b).  

A Diretoria de Recursos Hídricos (DRHI) da 
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico 
Sustentável (SDS) disponibilizou em 2014 o relatório do 
Programa SC Rural que analisa o processo de gestão de 
recursos hídricos em Santa Catarina dentro da linha de 
ação de fortalecimento dos Comitês de Bacia. Essa 
análise abrange tanto as ações da própria DRHI/SDS 
quanto dos Comitês. Dentre os desafios da DRHI/SDS 
estão as ações de educação e conscientização 
relacionadas aos instrumentos de gestão de recursos 
hídricos, aos regimentos internos dos comitês e ao 
esclarecimento sobre os processos financeiros e 
administrativos. Além disso, há a demanda por um apoio 
jurídico, pela definição da entidade delegatária e pela 
formulação de critérios de outorga qualitativa (SDS, 
2014).  

Já os desafios para os Comitês de Santa Catarina 
compreendem atividades de planejamento e 
operacionais. Destaca-se a necessidade da adoção de 
um planejamento estratégico e do mais envolvimento 
das instituições parte do Sistema Estadual de Recursos 
Hídricos (SEGRH). Adicionalmente, há a necessidade de 
revisão dos regimentos internos para adequação às 
normas federais e estaduais, de clareza sobre a 
estrutura dos processos decisórios, de melhor 
organização das reuniões, comunicados sobre as 
deliberações e documentos internos em geral. 

O relatório inclui ainda uma avaliação de 
desempenho dos Comitês conforme os indicadores 
propostos pela Superintendência de Apoio à Gestão de 
Recursos Hídricos ANA. O quadro 8 apresenta os 
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resultados gerais do desempenho dos Comitês de Santa 
Catarina que coloca o Comitê Cubatão em penúltimo 
posto. O relatório afirma, no entanto, que a avaliação do 
Comitê Cubatão foi prejudicada pela insuficiência de 
documentos. Além disso, ele aborda a necessidade de 
revisão do Decreto de criação do Comitê de forma a 
desvinculá-lo do regimento interno e, deste último 
documento, a necessidade de não nomear as entidades 
que compõem a sua plenária. Há também a demanda 
pela criação de uma câmara técnica para subsidiar as 
decisões do comitê.   

 
Quadro 8 - Desempenho dos Comitês Catarinenses 

 
Fonte: SDS (2014). 

 
O Comitê Cubatão disponibilizou os documentos 

eletrônicos internos para livre consulta e acesso da 
pesquisa. Foram analisadas todas as atas disponíveis da 
Assembleia Geral pelo entendimento de que elas contêm 
as decisões do grupo. Existem documentos desde 2007, 
no entanto, há lacunas nos registros de 2008 e 2010. 
Foram formalizadas sete decisões a respeito da inclusão 
de entidades na plenária, as atividades de educação e 
conscientização como os seminários, expedições pelo 
Rio Cubatão e eventos. Dentre os desafios, foram 
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mencionados a necessidade de apoio técnico, o 
aumento da participação dos integrantes do Comitê, 
entre outros. 

Ainda que a pesquisa se volte ao processo de 
gestão em si, nos documentos analisados existem 
diversas menções aos temas geridos e relacionados à 
qualidade e quantidade dos recursos hídricos. Os 
relatórios da Agência Reguladora de Serviços de 
Saneamento Básico do Estado de Santa Catarina 
(AGESAN) reincidentemente demonstram 
inconformidades nas análises de água tratada do 
sistema integrado de abastecimento dos municípios de 
São José, Palhoça, Santo Amaro da Imperatriz, Biguaçu 
e Florianópolis. A água provém das estações de 
tratamento do complexo Cubatão-Pilões e as análises 
são realizadas a partir de amostras dos reservatórios de 
água (CASAN, 2012).  

Os principais parâmetros em desconformidade 
foram o alumínio e o cloro residual, a cor e turbidez da 
água. O sulfato de alumínio (Al2(SO4)3) é uma 
substância utilizada no tratamento de água como 
coagulador par retirada de impurezas presentes na água. 
Em dezembro de 2013, os parâmetros de valores 
residuais de alumínio apresentaram resultados de até 
1,26 mg.L-1, número acima da determinação legal cujo 
máximo é de 0,2 mg.L-1, padrão organoléptico. Pelas 
concentrações elevadas e a persistência ao longo do 
sistema de distribuição, chegam ao ponto de consumo 
em valores acima do limite. Por fim, a cor e a turbidez 
são fatores de rejeição pelos consumidores que podem 
reagir com o cloro e gerar produtos tóxicos (AGESAN, 
2014). 

O mapeamento socioeconômico do Parque 
Estadual da Serra do Tabuleiro preparado para a FATMA 
traz também alguns temas que são o objeto da gestão 
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pelo Comitê Cubatão. Entre outras razões, um dos 
motivos para a criação do parque foi a proteção da área 
de captação de água para abastecimento urbano 
localizada próxima ao Rio Vargem do Braço e Rio 
Cubatão. Assim, o relatório descreve o conflito existente 
entre o abastecimento público e as atividades de 
mineração de areia e de construção de rodovias que 
aumentam a turbidez da água e dificultam o tratamento 
dos recursos hídricos. Também são mencionados os 
conflitos causados pelas moradias e pelas atividades 
agropecuárias desenvolvidas em áreas de preservação e 
que produzem dejetos humanos e de animais, além do 
despejo de agroquímicos (SOCIOAMBIENTAL, 2000). 

 
5.2  ESTRUTURA DO SISTEMA 

 
O comportamento problemático de um sistema 

usualmente tem relação com a sua função principal 
(FORRESTER, 1992). Assim, a representação da 
estrutura do sistema e das funções do Comitê Cubatão 
esclarece as dificuldades de gestão existentes. O recorte 
da representação está nos pontos em que as decisões 
são tomadas pelos representantes. No Comitê Cubatão, 
relaciona-se às suas funções deliberativas, propositivas 
e consultivas que estão definidas na legislação nacional.  

A partir da determinação das atribuições do 
Comitê da Bacia do Cubatão, foi possível construir um 
diagrama que represente as inter-relações entre os 
elementos que fazem parte das funções deliberativas, 
conforme representado na figura 20 pelas flechas 
verdes. A função de arbitrar sobre os conflitos do uso da 
água inclui todo o processo administrativo da esfera 
pública. Adicionalmente, a função de aprovar o Plano de 
Recursos Hídricos inclui o diagnóstico, a definição de 
metas e medidas com base na disponibilidade e 

116 

 

demanda de recursos hídricos, as prioridades e 
restrições de uso, e as diretrizes para cobrança. Ainda 
que essa aprovação seja responsabilidade do Comitê, 
existem diversos pontos de decisão no sistema que 
estão relacionados, por exemplo, à proveniência e 
responsabilidade pelos dados, à disponibilização das 
informações necessária para uma tomada de decisão, 
entre outros.  

A aprovação do Plano depende dos pontos de 
decisão, das entradas de informações, dados e 
conhecimentos, bem como, das suas regras de decisão. 
No diagrama, essa aprovação está ligada aos elementos 
de decisão da plenária, que mostram ciclos de reforço, 
isto é, apresentam características de círculos virtuosos 
ou viciosos. 

Existem inúmeros ciclos de equilíbrio e reforço 
que podem ser conectados ao processo de tomada de 
decisão pelo Comitê Cubatão. No entanto, a figura 20 
explicita três ciclos de reforço principais que estão 
ligados à variável “Decisões da plenária”. O ciclo que 
contém as “Práticas de gestão”, “Propostas de ações e 
metas de recursos hídricos” e “Necessidade de 
aprovação dos assuntos relacionados ao Plano da 
Bacia” envolve, nesta última variável, a aprovação 
conjunta do Conselho Estadual de Recursos Hídricos 
sobre as questões do Plano da Bacia. Isto constitui um 
fator limitador às decisões do Comitê e com o potencial 
de gerar um ciclo vicioso no qual nenhuma decisão é 
aprovada pelo CNRH, assim nenhuma decisão é tomada 
pelo Comitê.  
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Figura 20 - Diagrama das funções deliberativas do Comitê Cubatão 

 
Fonte: própria pesquisa, 2015 

 

 
Outro ciclo de reforço vinculado ao fator “Decisões 

da plenária” é caracterizado por “Conhecimento da 
Plenária sobre os temas para as decisões”. Conforme 
mencionado no capítulo 3, a gestão de recursos hídricos 
envolve uma complexidade de disciplinas e temas que 
exigem uma base técnica maciça para tomada de 
decisões. Assim, a estrutura de conhecimento que 
respalda a plenária envolve fatores como “informações 
disponibilizadas”, “atividades técnico-administrativas”, 
entre outros, e a sua ausência impossibilita que as 
decisões sejam tomadas. Assim, o conhecimento 
disponível à plenária representa um segundo fator 
limitador do Comitê. 

Um terceiro ciclo de reforço vinculado ao fator 
“Decisões da plenária” encontra-se com as “atividades 
técnico-administrativas”. Uma vez que as atividades 
administrativas oferecem a organização burocrática para 
a operacionalização de reuniões e assembleias, a 

118 

 

redução dessas atividades provoca, consequentemente, 
uma redução nas decisões da plenária.  

Além das funções deliberativas, existem as 
funções propositivas e consultivas. As inter-relações 
entre os elementos propositivos estão representadas 
pelas flechas azuis da figura 21 que descrevem as ações 
de acompanhamento, sugestões, proposições e 
indicações do Comitê para as decisões do Conselho 
Estadual de Recursos Hídricos. O ciclo de reforço está 
no processo de indicação da agência de bacias. 

As ações propositivas do Comitê incluem o 
acompanhamento da execução do Plano da Bacia, a 
escolha do enquadramento dos corpos d’água, a 
proposição dos usos não outorgáveis e dos valores para 
a cobrança, entre outros. Relacionam-se diretamente 
com a operacionalização dos instrumentos de gestão de 
recursos hídricos. Apenas uma base técnica, 
administrativa e de conhecimento ativa e atuante 
possibilita a implementação dos instrumentos. Assim, 
uma vez que a aplicação dos instrumentos de gestão 
depende da estruturação do grupo, as ações 
propositivas representam o passo seguinte à atual 
situação do Comitê.  
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Figura 21 - Diagrama das funções propositivas do Comitê Cubatão 

 
Fonte: própria pesquisa, 2015 

 
Finalmente, as inter-relações entre os elementos 

consultivos estão identificadas pela cor vermelha na 
figura 22 e traduzem a articulação de entidades 
intervenientes e a promoção de debate sobre os 
recursos hídricos. As discussões sobre as questões 
relacionadas aos recursos hídricos ocorrem tanto 
internamente, entre os membros do Comitê, quanto 
externamente, com o envolvimento da comunidade e 
demais partes interessadas. 
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Figura 22 - Diagrama das funções consultivas do Comitê Cubatão 

 
 

Fonte: própria pesquisa, 2015 

 
Internamente, há a necessidade de uma estrutura 

de conhecimento com dados disponíveis a todos os 
membros. Essa estrutura comum funciona como ponto 
de partida às discussões e à articulação pois possibilita 
que cada representante traga a visão específica das 
entidades representadas. Existe, assim, um ciclo de 
equilíbrio ligado ao aumento de conhecimento da 
plenária e diminuição das atividades educativas, que 
reflete os efeitos das ações de sensibilização e 
conscientização. Essa estrutura de conhecimento inclui 
também a quantidade e qualidade de “informações 
disponibilizadas” ao Comitê e as “atividades técnico-
administrativas” que garanta a realização das ações.  

Externamente, as “Ações de conscientização e 
comunicação para a sociedade” têm relação com os 
processos internos de “Decisões da plenária” e 
“Atividades técnico-administrativas”. Refletem o 
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planejamento (pela plenária) e a execução (pelo corpo 
técnico-administrativo) de programas, projetos ou ações 
pontuais. Estes reverberam no esclarecimento sobre os 
“Conflitos na Bacia” uma vez que envolvem comunidade 
e demais partes interessadas. No entanto, não havendo 
uma base de conhecimento comum, as ações existentes 
são pontuais e não atingem a sociedade em geral. 

Ao reunir os diagramas das principais funções do 
Comitê em uma só estrutura, é possível visualizar as 
inter-relações entre as funções e demais elementos 
necessários para a gestão do Comitê (figura 23). As 
flechas negras indicam as inter-relações entre os 
elementos das funções não descritos na Política 
Nacional. O lado esquerdo do digrama contém os 
elementos administrativos do Comitê Cubatão que 
oferecem a base para a execução das demais funções. 
No lado direito encontram-se os elementos de apoio às 
decisões do Comitê, especialmente no que diz respeito 
às entradas dos processos de tomada de decisão e as 
regras que as norteiam. As sequências de ciclos causais 
inter-relacionam as funções gerais dos Comitês e a parte 
da esquerda especifica o caso do Comitê Cubatão. 

A realização das atividades técnico-
administrativas demanda o conhecimento técnico sobre 
as tarefas e seus objetivos, a capacidade administrativa 
(personalidade jurídica e conhecimento administrativo) e 
o acesso aos recursos financeiros para executá-las. No 
Comitê Cubatão, atualmente há a ausência desses três 
elementos de apoio: a entidade delegatária, o consultor 
do SC rural e Agência de Bacia. A contratação de um 
técnico em 2014, até o último encontro com os 
responsáveis, ainda não atendias as demandas do 
Comitê plenamente, assim, as atividades administrativas 
seguiam sendo compartilhadas pela presidente e pelo 
secretário. 
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Figura 23 - Diagrama unificado da estrutura do sistema 

 
 

Fonte: própria pesquisa, 2015 
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A visualização sistêmica da gestão de recursos 
hídricos pelo Comitê Cubatão mostra o comportamento 
problemático no fluxo decisório proveniente dos dados 
de entrada das atividades técnico-administrativas. Ao 
considerar que essas atividades da Secretaria Executiva 
compilam e organizam as informações e ações que 
servem de entrada para a tomada de decisões, fica claro 
o círculo vicioso instalado no Comitê (figura 24). O ciclo 
de reforço das decisões é limitado pelo ciclo de equilíbrio 
da disponibilidade de força de trabalho capacitada. 

 
Figura 24 - Ponto de alavancagem do sistema 

 
Fonte: própria pesquisa, 2015 

 
Ao analisar as inter-relações entre os limites e 

possiblidades que influenciam a tomada de decisão dos 
membros do Comitê Cubatão, é possível identificar as 
amplas possibilidades de gestão (lado direito) e os 
limites existentes no campo administrativo (lado 
esquerdo). Ainda que o processo decisório aconteça, as 
informações de entrada disponíveis de forma restrita 
influenciam o seu fluxo e a capacidade de uma tomada 
de decisões. 
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A construção do diagrama apresentou algumas 
dificuldades relacionadas às regras de decisão que 
explicam como a tomada de decisão acontece. As fontes 
de informação ofereceram poucos dados sobre as 
entradas diretas de processos, por exemplo, inventários 
dos dados, definição de parâmetros, nível do sistema; 
que apoiasse a compreensão de como são as regras de 
decisão. Assim, no digrama, foi incluído um elemento 
chamado “conhecimento sobre as regras de decisão” 
que constituem a definição, tanto formal quanto informal, 
sobre as responsabilidades, os procedimentos, os dados 
necessários para as entradas, entre outros.  

A precariedade relacionada à existência de 
informações atuais e conhecidas pelos envolvidos sobre 
a água na bacia do Rio Cubatão representa fator 
potencializador dos conflitos locais. Durante os 
encontros de grupo, os assuntos conflitivos foram 
abordados com restrições pela diferença de 
informações/percepções. A dificuldade em avaliar e 
compreender a atual situação da bacia e das diferentes 
atividades ali desenvolvidas limita o debate e torna o 
processo de tomada de decisões uma tarefa 
desgastante.  
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6 CONCLUSÕES 
 
A análise dos resultados da pesquisa, segundo a 

visão sistêmica, explicita os principais limitadores da 
Gestão de Recursos Hídricos na Bacia do Rio Cubatão. 
A partir do entendimento que o objetivo de um sistema 
aponta para o seu comportamento problemático, fica 
evidente que, no Comitê Cubatão, as dificuldades são 
encontradas em sua principal função de tomada de 
decisões sobre os recursos hídricos. Assim, o estudo 
conjunto das funções do Comitê possibilita compreender 
o objetivo e as dificuldades do sistema local de gestão. 

Existe um claro vínculo entre os problemas 
identificados nas funções deliberativas, propositivas e 
consultivas, conforme descrito na seção 5.2. Dentre as 
funções deliberativas, os principais fatores limitadores do 
Comitê estão vinculados à dependência de outras 
instituições, tanto no que diz respeito às questões 
técnico-administrativas quanto à sua própria autonomia 
política, o que restringe a estruturação geral do grupo. Já 
as ações propositivas do Comitê relacionam-se 
sobretudo à instauração dos instrumentos de gestão de 
recursos hídricos que, por sua vez, dependem dessa 
estruturação do grupo. Finalmente, as funções 
consultivas são limitadas pela ausência de uma estrutura 
de conhecimento comum a todos os membros do Comitê 
Cubatão ocasionado, também, pela dependência de 
informações de outras instituições, além das restritas 
atividades de educação para a plenária e da pouca 
participação dos membros.  

A limitação das funções está diretamente ligada 
ao atrelamento institucional e a restrição das atividades 
técnico-administrativas. No momento atual, a 
necessidade de uma secretaria executiva capacitada é o 
ponto de alavancagem do sistema. As entradas são os 
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recursos financeiros e o conhecimento técnico 
administrativo, que seriam convertidos em atividades 
técnico-administrativas (por exemplo, prestação de 
contas, organização de reuniões, ações de 
comunicação).  

As tarefas técnico-administrativas muitas vezes 
têm sua relevância subjugada. No caso do Comitê 
Cubatão, essa função de secretaria executiva não é 
preenchida pelos membros a contento uma vez que, 
ainda que o Comitê tenha poder de Estado em suas 
funções deliberativas, as atividades são exercidas em 
caráter voluntário pelos membros. Tanto a presidente 
quanto o secretário desempenham outras funções como 
principal atividade econômica. A parte menos óbvia de 
um sistema geralmente é o mais importante para o seu 
comportamento, assim, os elementos ligados à 
secretaria executiva oferecem os subsídios para a 
tomada de decisão dos membros e, uma vez que essa 
secretaria não está sujeita a mudança de mandato, traz 
o caráter de continuidade e perenidade à organização. 

Como limitador direto à integração e à atuação do 
Comitê Cubatão, existe a legislação que define a criação 
da Agência de Bacia, responsável ideal pelas funções de 
secretaria executiva, posterior à instalação da cobrança 
pelo uso dos recursos hídricos. No entanto, a cobrança 
depende do cadastro de usuários e da definição da 
outorga. A cobrança, assim, indica o estágio de 
implementação da Política de Recursos Hídricos, que, 
por sua vez, depende da estruturação técnico-
administrativa do Comitê. Isto exprime um ciclo de 
realimentação de reforço (virtuoso ou vicioso) e 
demonstra a necessidade de intervenção para a 
manutenção do sistema. 

Ao ampliar o olhar sistêmico para a gestão 
integrada de recursos hídricos e a Política Nacional de 
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Recursos Hídricos, é possível identificar vários 
elementos que, indiretamente, limitam a atuação do 
Comitê Cubatão. Ainda que a gestão integrada de 
recursos hídricos represente um processo construído 
com uma base sistêmica, ele não a contempla em sua 
totalidade.  

Existem interfaces entre os elementos da GIRH e 
a abordagem sistêmica uma vez que quatro princípios 
(parcerias, ciência e dados, espaço e eficiência 
econômica) orientadores do processo de gestão 
sistêmica de recursos hídricos estão contemplados na 
GIRH. No entanto, esta não aprofunda no processo de 
análise do comportamento conjunto dos elementos. A 
análise comparativa entre o modelo da GIRH e o caso da 
Bacia do Cubatão proveu, assim, uma compreensão dos 
objetivos e as expectativas da gestão de recursos 
hídricos. 

A estrutura geral da GIRH contém elementos 
ligados ao ambiente favorável, aos papéis institucionais 
e aos instrumentos de gestão (seção 3.2). No ambiente 
favorável, o marco legal Federal, Estadual e Local 
atende, em parte, a esse item. Da mesma forma, os 
instrumentos de gestão e os papéis institucionais podem 
ser identificados de forma escrita nos documentos e 
legislações. No entanto, quando analisada a gestão de 
recursos hídricos pelo Comitê Cubatão, todas as 
categorias também apresentam elementos limitadores. 

Dentre os elementos vinculados ao ambiente 
favorável da GIRH, existem algumas lacunas na 
legislação nacional. A partir das fontes de informação 
temos: a divisão entre os recursos hídricos em águas 
superficiais e subterrâneas que, consequentemente, foi 
um tema pouco abordado entre os membros do Comitê; 
a definição das regras de decisão relacionadas à 
implementação e a aplicação da lei, que traz a falta de 
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entendimento sobre os papéis de cada instituição 
representada; os mecanismos de participação cuja 
legislação, além da obrigatoriedade de um órgão 
colegiado, pouco ou nada trata sobre os subsídios para o 
efetivo envolvimento das instituições; entre outros. São 
apenas alguns exemplos das falhas existentes Política 
Nacional que prejudica o “ambiente favorável” descrito 
na GIRH.   

Os papéis institucionais apresentam as grandes 
lacunas para gestão integrada de recursos hídricos. 
Ainda que as legislações descrevam os papéis de cada 
instituição dentro dos Sistemas Nacional e Estadual de 
Gerenciamento de Recursos Hídricos e que existam 
diversas referências à necessidade de articulação entre 
as entidades que são parte do sistema, não há 
conhecimento sobre como ela deve acontecer. Existe a 
recomendação pela construção de acordos, também 
chamados de marco regulatório ou “Pacto das Águas” 
(ANA, 2013c) que, no entanto, são um conjunto de 
regras sobre o uso da água - e não sobre a articulação 
entre as entidades. 

Além das limitações identificadas na comparação 
com a estrutura da GIRH, sistemicamente, os pontos de 
decisão dos instrumentos de gestão são limitadores à 
gestão pelo Comitê. Os instrumentos, isoladamente, 
possuem objetivos distintos e, conceitualmente, se inter-
relacionam no Plano da Bacia. No entanto, as regras de 
decisão que definem as entradas e saídas são 
inexistentes ou não formalizadas. Isto é, como e quais 
dados produzidos por cada instrumento entrará no 
processo e quais as saídas ou decisões esperadas. 
Existe a dependência de fluxos de entrada que não 
estão conectados com o poder de gestão do Comitê. Por 
outro lado, existe também a expectativa de saídas 
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impossíveis de serem produzidas com as entradas 
disponíveis.  

No que se refere aos instrumentos de gestão de 
recursos hídricos, o Comitê tem a possibilidade de 
aprovar o Plano de Recursos Hídricos. O seu poder 
decisório engloba essa aprovação e alguns elementos 
da outorga e da cobrança. No entanto, há um fator 
limitador nas regras de decisão que definem quais os 
dados produzidos ou como serão obtidos. A inexistência 
ou não formalização dessas regras impossibilita a 
geração das entradas necessárias para a tomada de 
decisão do Comitê. Ao considerar a gestão da 
informação, por exemplo, o Sistema de Informação de 
Recursos Hídricos se encontra em desenvolvimento e 
dispõe apenas do Sistema de Cadastro de Usuários7 na 
esfera Estadual e não foi incluído no planejamento 
estratégico da ANA (SILVA, 2011) na esfera Federal. 
Percebe-se, assim, a vácuo existente entre as entradas 
de dados e saídas esperadas dos processos decisórios. 

A política institui a participação e o envolvimento 
de diversas entidades no processo de gestão, no 
entanto, a sua prática é pouco evidente. Na Bacia do Rio 
Cubatão, predominam as organizações de Santo Amaro 
da Imperatriz, sendo pouco inexpressiva a participação 
de representantes de entidades dos municípios de 
Águas Mornas, São Pedro de Alcântara e de Palhoça. 
Existem representantes que vivem em Florianópolis, mas 
que, majoritariamente, falam em nome de instituições 
governamentais. 

���������������������������������������� ������������������ 
7 Em 30/04/2014 foi lançado o Sistema de Treinamento Virtual do 
Cadastro Estadual de Usuários de Recursos Hídricos (CEURH)  que 
também pode ser visto no site web do SIRHESC 
http://www.aguas.sc.gov.br/instrumentos/sistemas-de-informacao, 
acessado em 10/02/2015. A área do Sistema de Informação 
encontra-se em fase de elaboração. 
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A articulação das entidades intervenientes 
também demonstra a dificuldade de participação e 
envolvimento das entidades. Inicialmente, a articulação 
encontra ruídos na própria definição do termo. Se o 
entendimento fosse restrito à junção das entidades em 
reuniões, atualmente, o resultado seria o ideal. No 
entanto, há claras expectativas não atendidas. O não 
atendimento é causado pela expectativa difusa de uma 
saída que não está vinculada a um ponto de decisão. As 
saídas ligadas a um ponto de decisão seriam, por 
exemplo, a produção de acordos, o atendimento as 
reuniões, a comunicação com os envolvidos, entre 
outros. A partir de uma clareza maior nas saídas 
possíveis, as entradas disponíveis e as regras de 
decisão seriam mais facilmente definidas e identificadas.  

A gestão de recursos hídricos contém uma 
hierarquia sistêmica na qual os níveis superiores 
deveriam servir aos inferiores. Nesse sentido, o 
instrumento de gestão que tem a maior amplitude e 
compete primordialmente à esfera Federal, é o Sistema 
de Informações sobre Recursos Hídricos. A legislação 
deixa claro que a produção e obtenção dos dados são 
descentralizadas, no entanto, a coordenação do SIRH 
deve ser unificada. Ao considerar o nível de 
complexidade das informações, a lógica aponta para a 
informatização do sistema. Mesmo que pensar em uma 
plataforma integrada seja complexo, a tecnologia e a 
integração das informações são elementos fundamentais 
para a gestão sistêmica do Comitê Cubatão e, 
extrapolando os resultados do estudo de caso, para 
todas as instituições parte do SINGREH. A 
descentralização engloba certa liberdade na definição de 
regras, mecanismos e conceitos, ainda assim, a esfera 
Federal deve garantir a sua efetividade. 
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As bases da Gestão de Recursos Hídricos no 
Brasil são fisicamente fundamentadas em conceitos não 
integrados. Além da divisão da gestão entre águas 
superficiais e subterrâneas, há uma dificuldade em aliar 
os conceitos da divisão física e política de uma bacia. 
Ainda que a gestão seja declarada como tendo os limites 
físicos como base, a representação exige o envolvimento 
dos principais beneficiários das águas de uma bacia. 
Sob um olhar sistêmico, as regras de decisão e as 
entradas necessárias para a tomada de decisões, 
contêm elementos físicos e políticos, mas transpõem a 
ambos os limites. 

Em um panorama de isolamento, atualmente, a 
Gestão de Recursos Hídricos pelo Comitê Cubatão 
segue dispensada das rodas de decisões. As entidades 
que porventura recorrem ao Comitê estão no seu 
entorno e a voz do colegiado não é ouvida nas 
organizações que utilizam a água da Bacia. Não é clara 
a inserção das demandas do Comitê nem nas 
estratégias das entidades representadas, nem no CERH. 
Os envolvidos e intervenientes investem na melhoria do 
processo e, ainda que pareça um cenário desolador, 
representa um sistema de aprendizado. 
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7 CONSIDERAÇÕES 
 
Os resultados e conclusões obtidos nesta 

pesquisa apontaram as limitações generalizadas da 
gestão de recursos hídricos na Bacia do Rio Cubatão. 
Por isso, mais do que apenas uma pessoa ou instituição 
responsável pelas dificuldades, foram descritas as 
lacunas do processo de planejamento e suas restrições 
sistêmicas. Da mesma forma, a pesquisa possui 
restrições temporais, metodológicas, infraestruturais e 
afins. Não apresenta dados estáticos e definitivos, mas 
sim, dinâmicos e recortados, que devem ser 
considerados como tal.  

O processo de planejamento, ainda que algumas 
vezes complexo e trabalhoso, tem uma beleza particular. 
É um processo que transforma boas intenções em 
realizações, tanto de empresas e instituições, quanto de 
indivíduos e grupos afins. A mudança acontece de forma 
cíclica e que deveria existir enquanto houver a intenção 
de melhorias. Essa subjetividade acaba refletida na 
tomada de decisão inerente ao processo de 
planejamento. Mesmo que ele deva ser objetivo, na 
prática, sempre é influenciado pela subjetividade. 

A gestão sistêmica deve ser continuamente 
moldada para incluir mudanças e integrar lições 
aprendidas. Diferentemente dos problemas que podem 
ser exaustivamente formulados até obter toda a 
informação para a sua compreensão e solução, o 
entendimento dos problemas complexos e de suas 
resoluções acontecem ao mesmo tempo. Para 
compreender uma questão é preciso antecipar todas as 
dificuldades ligadas a todas as soluções concebíveis, e 
isto é efetivamente a parte intricada do problema. 

Para a identificação dos pontos de alavancagem, 
o planejamento territorial carece de instrumentos que 
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considerem os enredamentos espaciais, sociais e 
econômicos, e suas dinâmicas. Ao mesmo tempo, 
promover o desenvolvimento em um sistema em 
constante transformação também demanda a 
participação ativa de diversos atores visto que estes 
influenciam e são influenciados pelo comportamento do 
sistema. A dinâmica de sistemas oferece, assim, 
subsídios que possibilitam a inserção de novos pontos 
de vista dos públicos de interesse. Aliar a inovação e 
tecnologia ao atendimento das demandas 
socioambientais com o equilíbrio econômico representa, 
ao mesmo tempo, o caminho ideal e o grande desafio do 
planejamento. 
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Lista de anexos 
(Os anexos estão disponíveis apenas em arquivos 
eletrônicos em decorrência das dimensões). 
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