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RESUMO 
 

 

A gestão dos recursos hídricos apresenta diversos fatores que a enquadram co-

mo um tema complexo. A definição das causas e consequências dos seus pro-

blemas, a prévia e ampla análise das inter-relações sociais, as características 

físicas e as determinações legais e políticas envolvidas representam a comple-

xidade do tema. Os desafios entrelaçados demandam um olhar sistêmico para 

uma visão ampliada dessa rede. O objetivo de analisar os limites e as possibi-

lidades de atuação do Comitê Cubatão na Gestão Sistêmica e Integrada dos 

Recursos Hídricos envolveu diferentes maneiras de avaliar o estudo de caso. 

As informações escritas e mentais foram reunidas para abranger tanto as pos-

sibilidades e atribuições de Gestão do Comitê de Bacia quanto os limitadores 

que restringem a atuação plena do colegiado. Frente a esse cenário de condi-

cionantes e determinantes da gestão, uma comparação com o modelo de ges-

tão integrada de recursos hídricos indicou as expectativas atendidas ou não 

por esse exemplo brasileiro. A análise da gestão sistêmica apontou as lacunas 

na compreensão das inter-relações dos elementos da Gestão Sistêmica e Inte-

grada na Bacia do Rio Cubatão. A parte menos óbvia de um sistema geral-

mente é a mais importante para o seu comportamento, assim, os elementos 

faltantes e ligados à secretaria executiva são a principal fonte de restrições pa-

ra a tomada de decisão dos membros.  
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