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INTRODUÇÃO 

A gestão dos recursos hídricos brasileiros ganhou um marco definitivo com o estabelecimento 

de princípios, objetivos, instrumentos e a definição de um sistema de gerenciamento integrado, 

descentralizado e participativo a partir da promulgação da Lei Federal No. 9.433/1997 que instituiu 

a Política Nacional de Recursos Hídricos. Tal marco legal foi precedido por Leis Estaduais, como a 

Lei No. 7.663/1991 que estabeleceu a Política Estadual de Recursos Hídricos do Estado de São Paulo, 

e estabeleceu um sistema complexo e ousado, assentado na necessidade de intensa articulação entre 

diferentes esferas e políticas para a sua efetiva implementação. 

Os anos iniciais de implementação da Política Nacional foram marcados por um processo 

coletivo de reflexão entre diversos atores e a necessidade identificada em monitorar e acompanhar a 

gestão dos recursos hídricos no Brasil. Em 2005, ainda com poucos anos de implementação da Lei 

No. 9433/97, muitas dúvidas permeavam as conversas e os debates entre os diversos atores do Sistema 

sobre o monitoramento e fortalecimento do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos 

Hídricos (SINGREH) (Lima et al., 2014). 
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Identificar, mapear e descrever as dúvidas, atuação, efetivação de competências e integração 

dos atores do SINGREH é fundamental para estabelecimento completo e efetivo da Política Nacional 

de Recursos Hídricos, para isso a criação e atuação de um Observatório de Governança de Águas 

mostra-se uma ferramenta potencial para monitor e fortalecer os atores do SINGREH. Observatórios 

são instituições que acompanham a evolução temporal e geográfica de temas estratégicos, no caso a 

governança hídrica, através da coleta, tratamento e disseminação de dados e informações relevantes 

apreendidas através destes, garantindo a implementação de instrumentos e cumprimentos dos 

objetivos de políticas públicas. 

Assim, o objetivo desse trabalho é apresentar as oportunidades e desafios na implementação de 

um Observatório de Governança das Águas, discutindo seu caminho de construção a partir das 

necessidades de monitoramento, através da apresentação o estudo de caso da criação do Observatório 

das Águas Brasil (OGA Brasil). 

 

MÉTODOLOGIA  

O método de pesquisa foi composto por revisão bibliográfica, através do levantamento de 

publicações e documentos existentes sobre o assunto, seleção dos documentos leitura e fichamento 

(Caldas, 1986); e estudo de caso com o acompanhamento da criação e atuação do Observatório de 

Governança de Águas Brasil (OGA Brasil), formado hoje por 60 instituições (organizações da 

sociedade civil, poder público, setor privado, comitês de bacia, agencias de bacia e instituições de 

pesquisa) e 20 pesquisadores de vários estados brasileiros.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Necessidade de criação de um Observatório de Governança das Águas no Brasil 

O que é monitorar? Para que serve o monitoramento de uma política? A palavra monitor vem 

do latim: monitum e significa “aquele que dá conselho, que faz pensar, que adverte, que lembra”. No 

dicionário Michaelis (Michaelis, 2021) encontra-se que “monitorar” é observar em determinado 

período de tempo, se as condições de um objeto/equipamento, está dentro dos padrões. Portanto, 

significa acompanhar, monitorar, inspecionar certo trabalho, atividade e/ou ação em suas 

peculiaridades, ajudar, etc. Sendo também acompanhar para consideração (informações fornecidas 

por instrumentos técnicos), monitorizar, dirigir ou submeter a controle através deste 

acompanhamento, (Dicio, 2017). Sendo, portanto, processo essencial para implementação efetiva de 

uma política pública, ainda mais urgente para a implementação da Política Nacional de Recursos 

Hídricos que tem como fundamento a gestão descentralizada. 

Assim, já estabelecida a necessidade de monitoramento do SINGREH, para efetivação da 

governança hídrica, surgiu a discussão de que forma monitorá-lo pautando a criação do Observatório 

de Governança das Águas no Brasil (OGA Brasil). Este foi concebido 

como uma instituição que efetivaria o monitoramento do Sistema através de um conjunto de 

atividades, articuladas, sistemáticas e formalizadas, de produção, registro, acompanhamento e análise 

crítica de informações geradas na gestão de políticas públicas, de seus programas, produtos e serviços, 

por meio das organizações, agentes e públicos-alvo envolvidos, com a finalidade de subsidiar a 

tomada de decisão quanto aos esforços necessários para aprimoramento da ação pública.  
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Assim seria efetivado o monitoramento dos atores da governança de recursos hídricos no Brasil 

através da execução de um conjunto de atividades inerentes ao ciclo de gerenciamento da produção 

das políticas públicas, voltadas à sistematização da informação acerca dos aspectos considerados 

críticos para sucesso dos programas (Souza, 2013).  

CRIAÇÃO/CONSTRUÇÃO DO OGA BRASIL 

O método participativo de criação de políticas, entidades e instituições é o mais indicado pois 

gera decisões com melhor qualidade; maior aceitação das decisões, já que são negociadas; e 

desenvolve o capital social, pois há formação de redes de trabalho o que pode auxiliar de forma 

concreta na resolução de futuros conflitos (Fiorino, 1990; Laird, 1993; Renn et al., 1995; e Beierle & 

Cayford 2002), 

Portanto, o método escolhido para construção do Observatório da Governança das Águas 

(OGA) foi o método participativo, consolidado através da realização de pesquisas e oficinas. A 

primeira oficina realizada, em 2005, com a finalidade de aprofundar as discussões para criação de um 

sistema de monitoramento da gestão das águas, teve como principal pergunta: “Como verificar se o 

Sistema está cumprindo o seu papel diante de sua finalidade?”. E deu origem a publicação do 

documento “Reflexões & Dicas – para acompanhar a implementação dos sistemas de gestão de 

recursos hídricos no Brasil”, que apresentou a necessidade de criação de indicadores de 

monitoramento do SINGREH (WWF-Brasil, 2005). Ressalte-se que, à época, o SINGREH 

encontrava-se em plena construção, pois nem todos as Políticas Estaduais de Recursos Hídricos 

haviam sido instituídas.  

Alguns anos depois, em 2012, quando todos os estados da Federação aprovaram suas Políticas 

Estaduais de Recursos Hídricos, o WWF Brasil através do Programa Água para a Vida em parceria 

com a Fundação Getúlio Vargas e a contribuição de dezenas de atores do SINGREH representando 

20 instituições do poder público, 30 organizações da sociedade civil e 15 do setor privado, produziram 

uma análise sobre a governança do Sistema de Recursos Hídricos. Já em 2013 duas oficinas marcaram 

a evolução da discussão sobre a governança das águas.  

A primeira oficina foi realizada em abril de 2013, na cidade de São Paulo, onde o WWF-Brasil 

por meio do Programa Água para a Vida realizou a oficina “Construindo Indicadores de Governança 

das Águas do Brasil”, evento que reuniu diversos atores da gestão de recursos hídricos para a 

definição de indicadores de boa governança das águas para fins de conservação, recuperação das 

águas e garantia dos usos múltiplos dos recursos hídricos.  

Já a segunda oficina foi realizada em setembro de 2013, na sede da Secretaria Nacional de 

Recursos Hídricos e Ambiente Urbano, onde novamente foram reunidos os atores estratégicos de 

diferentes instâncias do SINGREH, representando 30 instituições do poder público, 40 organizações 

da sociedade civil e 25 do setor privado. Onde foi proposta uma gestão baseada em metas e 

indicadores, além de um sistema de monitoramento que contemplava pontos centrais; como o que se 

quer acompanhar, as responsabilidades de quem irá fazê-lo e a utilização dos Instrumentos de 

Monitoramento. 

Em julho de 2014, em São Paulo, foi realizada uma oficina na Fundação Getúlio Vargas para 

abordar a importância do monitoramento da governança do Sistema através de um instrumento 

observador, sendo elaborado a proposta inicial de indicadores de governança das águas, apresentada 

na publicação “Governança dos Recursos Hídricos – propostas de indicadores para acompanhar 

sua implementação” (Lima et al., 2014); e motivado pelo tema central da discussão, construção de 
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indicadores, foi debatido “mais do que construir indicadores, o importante é construir um Sistema 

de Monitoramento da Governança”, nascendo a proposta do Observatório das Águas. 

A partir de então, a oficina estruturou os primeiros passos da construção do Observatório de 

Governança das Águas, sendo constituído um núcleo de trabalho para elaborar uma proposta de 

planejamento para sua construção. 

A construção do Documento Base do Observatório 

Para elaborar uma proposta de planejamento de construção do Observatório de Governança de 

Águas, uma das principais missões do GT foi construir uma metodologia para elaboração do 

Documento Base do Observatório, onde estariam descritos a missão, objetivos, áreas de trabalho e 

outros aspectos importantes para dar sequência na sua constituição e efetivação. Para isso, este GT 

elaborou uma pesquisa aplicada junto a 96 atores do SINGREH, envolvendo representantes de 12 

estados da Federação, sendo 43 atores do Poder Público, 36 da Sociedade Civil e 17 do Segmento 

Usuários. 

Os gráficos a seguir apresentam o universo dos respondentes, por segmento: Setor Privado, 

Poder Público e Sociedade Civil. As Figuras 1, 2 e 3 representam uma análise por segmento em 

relação a participação por estado (em % por estado participante). 

   

A análise dos estados representados por segmento mostra que o estado de Minas Gerias e o 

estado Rio de Janeiro foram os que tiveram maior número de representantes no setor privado e 

sociedade civil e do poder público, porém, mesmo que em menor proporção, estavam representados 

atores de todas as 12 regiões hidrográficas do Brasil. O fato de Minas Gerais ter um número superior 

de participantes quando comparado aos outros estados é, possivelmente, pela liderança e participação 

da direção do Instituto Mineiro de Gestão das Águas (IGAM), cuja diretoria participou ativamente 

do processo de discussão do observatório nessa etapa de pesquisa, levando esta discussão e 

necessidade de participação para os atores do estado. 

 

 

Figura 1: Análise por segmento em 

relação a participação por estado 

(Setor privado). 

Figura 2: Análise por segmento em 

relação a participação por estado 

(Poder público). 

Figura 3: Análise por segmento em 

relação a participação por estado 

(Sociedade civil). 
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Figura 4: Resposta institucional ou pessoal do entrevistado. 

 

 

 

 

 

Na introdução da pesquisa foi determinado se os atores envolvidos estavam discutindo e 

decidindo junto a instituições ou pessoal, resultado apresentado na Figura 4. 

Esta pesquisa ajudou na construção do Documento Base do Observatório de Governança das 

Águas, que reúne sua missão, princípios, objetivos e atividades. O Documento Base foi apresentado 

em uma oficina realizada nos dias 28 e 29 de maio de 2015 na FGV-SP, com a significativa 

participação de 70 atores da gestão de recursos hídricos, os quais validaram o Documento. Nesta 

mesma reunião foi discutida a organização de uma coleta de dados para mapeamento da gestão de 

recursos hídricos no país, denominado “Relatório Zero”, cuja coleta foi feita em 15 estados da união 

e em alguns comitês de bacias que resultaram recentemente na produção de infográficos sobre a 

governança das águas dos Estados da República Federativa do Brasil. O que marcou a criação do 

Observatório de Governança da Águas (OGA) que desde então seguiu o seu objetivo de trazer mais 

instituições para colaborar com a coleta de dados e especialmente obter uma representatividade ainda 

maior na sua construção. 

Neste contexto, destaca-se a oficina realizada pelo OGA durante o Simpósio Brasileiro de 

Recursos Hídricos que aconteceu nos dias 25 e 26 de novembro de 2015 em Brasília. A oficina foi 

realizada em parceria com Associação Brasileira de Recursos Hídricos e contou com o apoio das 

organizações WWF-Brasil, Itaipu Binacional, organização não governamental (ONGs) Nosso Vale! 

Nossa Vida! e The Nature Conservacy (TNC). Estiveram presentes no evento representantes de 21 

estados e mais o Distrito Federal. A articulação prévia das instituições convidadas e por ter acontecido 

no âmbito da programação do Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos colaborou para o alto 

quórum de instituições no evento e para a ampliação da base de signatários do Observatório, saltando 

de 40 instituições signatárias para 76. Evento que marcou oficialmente a constituição do Observatório 

da Governança das Águas.  

O que é e o que faz um Observatório? 

Dentre as etapas para a construção do Observatório foram realizadas discussões sobre o papel 

de Observatórios, quais suas atribuições, a missão, objetivos, dentre outras questões importantes para 

definir o documento base do Observatório da Governança das Águas. Nesses documentos foi definido 

que Observatórios são instituições que possuem como atribuição principal o acompanhamento da 

evolução de um fenômeno, de um domínio ou de um tema estratégico, no tempo e no espaço, 
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garantindo a disseminação de informações a partir da coleta de dados e informações, tratados, 

analisados e disponibilizados através de ferramentas de comunicação objetivando contribuir para o 

alcance dos objetivos propostos pelo seu objeto de monitoramento. 

Morgado (2014) em análise de outros trabalhos ressaltou que os Observatórios transitam entre 

ações voltadas a “informar”, “fiscalizar”, “monitorar” “incidir”, “mobilizar”, “articular”, “debater”, 

“educar” e “participar”. Dessa forma, se em um primeiro momento, a ideia de “Observatório” ou de 

“Observar” nos remete mais fortemente a finalidades como geração de informações, de indicadores 

e de análises e ao monitoramento de um determinado aspecto da realidade, parte das iniciativas vai 

além, atuando na capacitação, mobilização, articulação e incidência no debate e nas políticas públicas.  

Segundo Beuttenmuller (2007), os primeiros observatórios no Brasil surgiram em meados dos 

anos de 1990, e ao longo dos 20 anos subsequentes, “o objetivo principal dos observatórios tem sido 

produzir e disponibilizar informações e análises sobre as políticas locais aos atores sociais e 

cidadãos”. Para tanto devem utilizar-se de sistemas de informações que permitam a estruturação dos 

dados e o seu processamento, análises estatísticas, georreferenciamento de dados e a produção de 

indicadores que, devidamente disponibilizados através de relatórios e outras ferramentas, possam 

auxiliar o seu público a tomar decisões e melhorar o funcionamento da política ou temática em 

questão. Assim, para que possam exercer essa função os observatórios necessitam desenvolver 

tecnologias de monitoramento e manter uma rotina neste monitoramento que permita a análise e 

disponibilização de dados e informações. Devem ainda utilizar metodologias que assegurem certa 

imparcialidade que permita credibilidade do público sobre as informações oferecidas.  

Em um workshop realizado pelo PNUMA (Programa das Nações Unidas para o Meio 

Ambiente) em 1999, concluiu-se que um observatório ideal é aquele que supre os tomadores de 

decisão com informações úteis que permitam: 

• Mostrar mudanças atuais e fornecer alertas que permitam a retificação de ações; 

• Auxiliar a tomada de decisões estratégicas através da avaliação das possíveis opções para a 

resolução de problemas, com estimativas sobre os custos e impactos, orientando a implementação das 

políticas setoriais em busca de uma maior sustentabilidade; 

• Contribuir para a definição de objetivos quantificados e para medir o progresso e os 

resultados das respostas implementadas; 

• Fornecer informações capazes de gerar um efeito positivo no comportamento da sociedade 

civil e contribuir para despertar o debate necessário à evolução das políticas; 

• Prestar assistência a processos de tomada de decisões públicas não criando dados, mas para 

gerando indicadores, análises e relatórios que orientem a tomada de decisão; 

• Produzir informação fundada em dados científicos validados; 

• Ter capacidade de operar ao longo do tempo, o que requer uma sólida ancoragem 

institucional;  

• Ser investido com alguma independência e com estrutura gestora bem definida; 

• Trabalhar em parceria e respeitar o princípio da subsidiariedade. O observatório deverá 

desempenhar um papel de catalisador, coordenar a avaliação e distribuir informações para a 

comunidade de usuários. Deve buscar parceria com os órgãos e instituições que produzem dados e os 

disponibilizam. 

Outra característica presente nos observatórios é a sua organização em redes de articulação 

tanto internas quanto com outros observatórios. Os primeiros observatórios de políticas públicas no 
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Brasil, o Observatório da Cidadania e o Observatório das Metrópoles, embora atuem em escalas 

diferentes, funcionam em redes, tanto internamente articulando diversas instituições, como 

participam de redes internacionais articulando-se com outros observatórios. 

Com relação à sua natureza verifica-se que a maioria dos observatórios são resultados de 

articulações da sociedade com o poder público. Embora existam observatórios localizados na 

sociedade civil, a necessidade de articulação com as instituições provedoras de dados e informações 

promove o estreitamento da articulação entre as diferentes esferas da sociedade. 

O Observatório das Águas 

O Observatório das Águas objetiva ser um instrumento que articula uma rede de instituições na 

produção e disseminação de informações sobre a gestão integrada e participativa dos recursos hídricos 

brasileiros. Tendo por objetivo maior contribuir para que o Sistema Nacional de Recursos Hídricos 

alcance a sua finalidade de assegurar água em quantidade e qualidade para as atuais e futuras gerações 

através da implementação dos seus instrumentos, do funcionamento satisfatório de suas instâncias e 

pela articulação permanente com as políticas correlatas. 

Devendo assim servir para assessorar a tomada de decisões estratégicas pelos gestores e 

instâncias deliberativas e apoiar o debate qualificado sobre o tema a partir da disponibilização de 

informações que permitam acompanhar a evolução do sistema, sua implementação e resultados 

alcançados, assim como os entraves e obstáculos que se apresentam diante disso. 

O Modelo de Governança do Observatório das Águas 

Outro elemento que importante no debate da construção do OGA foi a discussão sobre o 

conceito de governança, especialmente para definição do modelo de governança do observatório. 

Segundo Silva (2006), “a governança como conceito, por exemplo, pode ser trabalhada como um 

recurso cognitivo, com a força de um paradigma, auxiliando a construir leituras complexas da crise e 

encontrar soluções inovadoras e duradouras. A gestão, por outro lado, além de seu componente 

conceitual, pode ser trabalhada como uma técnica que inclua as atividades de planejamento e de 

mediação, transcendendo seus limites disciplinares”. Para isso, em abril de 2016 iniciou-se a 

construção do Plano de Negócio do Observatório de Governança das Águas para discutir e apresentar 

definições sobre o modelo de governança e outros temas à cerca da construção do Observatório. 

Em sua maioria os observatórios baseiam-se em modelos decisórios descentralizados, nos quais 

são criados espaços de articulação e sinergia entre as organizações participantes no intuito de dar mais 

agilidade à tomada de decisão e tornar a organização mais responsiva aos desafios e necessidades do 

mercado. Dessa forma, os observatórios atuam como espaços de trocas de experiências e informações, 

articulação de ações conjuntas e aumento de legitimidade para realizar a interlocução com outros 

atores e incidir nas políticas públicas. 

Para facilitar o entendimento do fluxo e do escopo do trabalho que norteou a construção do 

Plano de Negócio do Observatório de Governança das Águas e em especial seu modelo de 

governança, serão detalhadas a seguir as fases e atividades realizadas. Fases que aconteceram após o 

dia 8 de julho de 2017, quando foi realizada uma Assembleia do Observatório que aprovou o modelo 

de governança do OGA Brasil e aprovando para a estrutura da Secretaria Executiva.  
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Foram executadas duas fases de construção da versão final do Plano de Negócio, cada uma 

delas composta por suas respectivas etapas intermediárias. A fase 1 consistiu em estruturar uma 

versão preliminar do Plano de Negócios a partir do entendimento do cenário em que o Observatório 

está inserido e a convergência de ideias de seus membros signatários. O trabalho foi concebido para 

ser executado em 4 meses, iniciando-se em abril de 2016, conforme cronograma ilustrado na Figura 

5. Para iniciar as atividades foi realizada uma reunião de briefing a fim de aprofundar o contexto 

evolutivo do OGA e as expectativas dos envolvidos, além de mapear as partes interessadas que 

deveriam ser envolvidas no processo. Como etapa seguinte foi realizada uma consulta online através 

de formulário com todos os membros signatários no intuito de levantar as expectativas, aspirações e 

limitações das diferentes partes interessadas em relação a operacionalização da iniciativa.  

Figura 5: Execução mensal da estruturação da versão preliminar do Plano de Negócios da OGA Brasil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Foram sondados aspectos como cronograma desejado para o lançamento das diferentes 

atividades do Observatório, disponibilidade de recursos e de pessoal, possíveis modelos de 

governança e de receita. A consulta foi respondida por 57 organizações, entre os dias 08/05/2016 e 

02/06/2016. Após a consulta online, os resultados foram compilados e serviu de subsídio para o 

planejamento da oficina presencial de co-criação intitulada: “Oficina de Construção do Plano de 

Negócios do Observatório de Governança das Águas”, realizado nos dias 14 e 15 de junho de 2016 

em São Paulo. 

A oficina consistiu em um fluxo de trabalho presencial com o objetivo de preencher as 

principais lacunas de conhecimento e definições ainda pendentes. Ficou estabelecido que todas as 

organizações que aderiram ao Observatório seriam convidadas para participar dessa etapa presencial. 

Ao final da fase 1 do projeto e com uma versão preliminar do Plano de Negócio concluída, foi 

identificada a necessidade de uma nova fase de estruturação que aprofundasse o entendimento dos 

modelos de funcionamento dos observatórios e pactos já existentes no cenário brasileiro. 

Durante a fase 2 foi executado um plano de pesquisa comparativo através de entrevistas com 

atores de outros observatórios e pactos ligados ao meio ambiente e com atores relevantes do 

ecossistema em que o OGA se insere. Foram pontos chave desse trabalho: i) Mapeamento dos 

modelos de governança; ii) Mapeamento de possíveis fontes de financiamento; iii) Mapeamento da 

estrutura de comunicação, em especial do conteúdo de seus Websites; e iv) Consolidação da versão 

final do Plano de Negócios e plano de lançamento. A fase 2 também foi estruturada em atividades e 

teve o desenho conforme apresentado a Figura 6.  
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Figura 6: Processo de elaboração do Plano de Negócios e Plano de Lançamento da OGA Brasil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Após as Oficinas de co-criação, o modelo de governança do OGA Brasil ficou conforme Figura 

7. 
Figura 7: Modelo de Governança e Funcionamento do OGA Brasil. 

 
 

Atualmente o OGA Brasil tem um Conselho Geral com 61 instituições do poder público, 

organizações da sociedade civil, setor privado e 20 pesquisadores, sendo que dentre as instituições do 

Conselho Geral, 9 instituições foram eleitas para compor o Comitê Gestor que são: Associação 

Brasileira de Recursos Hídricos (ABRHidro); Fundação SOS Mata Atlântica; Instituto Democracia e 

Sustentabilidade (IDS/SP); Instituto Portas Abertas (ES); Instituto Rios Brasil (AM); Instituto Trata 

Brasil; O Nosso Vale! A Nossa Vida (RJ); WWF-Brasil e The Nature Conservancy (TNC). 

Com sua missão e objetivos definidos, o OGA Brasil passou a construir o Protocolo de 

Monitoramento da Governança das Águas que foi lançado em outubro de 2019 no XXI Encontro 

Nacional de Comitês de Bacias realizado em Foz de Iguaçu (PR). Portanto, em 2021, o OGA Brasil 

tem a ferramenta de monitoramento construída e a partir disso pode executar sua missão de monitorar 

a governança das águas. 

 

CONCLUSÃO 

Nos anos subsequentes à promulgação da Lei no. 9.433/1997, a implementação da Política 

Nacional de Recursos Hídricos e consequente atuação dos atores que compõem o SINGREH foi lenta, 

barrada por dúvidas e por falhas de governança dos atores envolvidos, inclusive sem monitoramento 

das ações, dados, atividades, programas e articulação das esferas responsáveis. Foi nesse contexto 

que surgiu a necessidade da criação de uma instituição que fizesse o efetivo monitoramento 

sistematizado e articulado do SINGREH. O Observatório de Governança das Águas (OGA Brasil) 

nasceu com essa vocação e missão, sendo resultado de um processo participativo desde a sua 

concepção até a elaboração de Planos de Negócios. Pode-se afirmar que ele vem desempenhando 

papel fundamental na governança hídrica brasileira. Desde 2019, o OGA possui seu protocolo de 
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monitoramento13, que já foi apresentado para cerca de 30 comitês de bacias, dentre os quais 8 comitês 

aderiram ao monitoramento da governança utilizado o Protocolo de Monitoramento da Governança, 

sendo eles: CBH rio Pardo (RS); CBH Médio Paraíba do Sul (RJ); CBH rio Doce (ES/MG); 

CBHTarumã Açu (AM); CBH Litoral Norte (PB); CBH rios Macaé e das Ostras (RJ); CBH rio São 

Francisco (MG, GO, BA, PE, AL,SE) e CBH Mucuri (MG). Sendo um espaço de tomada de decisão 

aberto, participativo e descentralizado, o OGA Brasil pode ser considerado um exemplo efetivo dos 

fundamentos propostos pela Política Nacional dos Recursos Hídricos, sendo possível acessar 

informações sobre o Observatório no site: www.observatoriodasaguas.org 
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