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A GOVERNANÇA DA ÁGUA EM BACIAS HIDROGRÁFICAS: UM 
ESTUDO DOS MODELOS DE GESTÃO ADOTADOS NO BRASIL E NO 

QUEBEC. 
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Valkiria Calheiros da Silva4 

RESUMO – Este trabalho é um estudo comparativo da gestão de bacias hidrográficas no Brasil e 

no Quebec, analisando as políticas de recursos hídricos de cada país, estudando os instrumentos das 

políticas para identificar os elementos metodológicos utilizados em cada país, assim como os 

diferentes fatores que interagem na gestão de bacias hidrográficas, aumentando a governança local 

da água. A partir dos resultados das pesquisas documentais e bibliográficas, foram identificados os 

documentos oficiais de cada país, que estipulam como deve ser feita a gestão de bacias, ressaltando 

os elementos metodológicos do ciclo da gestão, da confecção do plano diretor de bacias. Foi 

elaborada também uma matriz de comparação dos modelos de gestão de cada país, analisando a 

existência e implementação no território de cada instrumento e a participação dos atores da bacia na 

construção dos mesmos além da contribuição das características de cada modelo contribuem para 

aumentar a governança local da água. 

Palavras-chave: Modelos de Gestão, Gestão de bacias hidrográficas, Governança da água. 
 

ABSTRACT – This study compared the watershed management in Brazil and Quebec in order to 

analyze the policies, instruments and methodology used in each country, as well as the different 

factors that integrate water management and improve the local water governance. Official 

documents of both countries establishing how watersheds should be managed were identified as the 

result of the documental and bibliographical researches. These documents highlight the 

methodological elements of the management cycle, the preparation of the watershed management 

plan and elaborate a comparative matrix of the management models of each country, analyzing the 

existence and implementation in the territory of each instrument and the participation of the actors 

of the watershed in the construction of the same ones and how they contribute to improve the local 

water governance. 

Key words: Management Models, Watershed Management, Water Governance. 
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1. INTRODUÇÃO 

A diminuição da disponibilidade da água assim como a contínua degradação dos corpos 

hídricos, vem gerando conflitos em diferentes lugares do mundo. Esta problemática vem 

incentivando o aumento da consciência ambiental por parte dos governos e das populações assim 

como da criação de diversos modelos de gestão para a solução dos conflitos. 

Apesar de existir no Brasil excelentes leis ambientais e da importância dos comitês na 

gestão de bacias hidrográficas, observa-se a persistência de impactos sociais, ambientais e 

econômicos, que comprometem o desenvolvimento local dos territórios onde esta gestão acontece. 

No Quebec, a política nacional de água é recente, e, apesar de não possuir uma lei de recursos 

hídricos, a gestão de bacias está muito evoluída com relação à qualidade, à quantidade e à 

governança de seus recursos hídricos. 

 Tanto no Brasil, a partir de 1997, quanto no Quebec, a partir de 2002, os modelos de gestão 

de bacias hidrográficas são balizados pelas políticas de recursos hídricos de cada região. Cada 

política com seus objetivos e instrumentos, estabelecendo a distribuição do poder e a participação 

de instituições governamentais e da sociedade civil na gestão, nos níveis nacional, estadual e local. 

O estudo da influência desses modelos de gestão na reforma da governança da água é de grande 

valor para os gestores e para as comunidades, pois poderão construir, por meio deste, uma visão 

compartilhada. 

 A comparação dos modelos de gestão dos recursos hídricos adotados no Brasil e no Quebec 

ressalta os pontos importantes de cada modelo. Nesses pontos deveria ser aplicada a economia de 

experiência entre os atores da bacia dessas duas regiões para assim evoluir conjuntamente em 

matéria de proteção dos recursos hídricos, que somando possuem aproximadamente 16,7 % da água 

doce renovável do mundo. 

 

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

2.1. Gestão de bacias no Brasil 

 A gestão de bacias hidrográficas no Brasil pode ser considerada como uma experiência 

relativamente recente. A Lei n° 9.433, de 1997, institui a Política Nacional de Recursos Hídricos e 

cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Aliada à Lei n° 9.984 de 2000, 

criou a Agência Nacional de Águas (ANA). No seu artigo 3o a define como autarquia sob regime 

especial, com autonomia administrativa e financeira, vinculada ao Ministério de Meio Ambiente e 

com a missão de implementar a Política Nacional de Recursos Hídricos e o Sistema Nacional de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos (SINGREH), formando a base jurídica e institucional do 

modelo de gestão adotado no Brasil, (BRASIL, 1997, 2000). 
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 Os planos de recursos hídricos são um dos principais instrumentos da Política Nacional de 

Recursos Hídricos, de acordo com o disposto no Art. 6º. Os Planos de Recursos Hídricos são planos 

diretores que visam fundamentar e orientar a implementação da Política Nacional de Recursos 

Hídricos e o gerenciamento dos recursos hídricos (BRASIL, 1997). Compete à SRH/MMA 

coordenar a elaboração do Plano Nacional de Recursos Hídricos e acompanhar a sua 

implementação, enquanto a Agência Nacional de Águas (ANA) tem a atribuição de participar da 

sua elaboração e supervisionar a sua implementação. O acompanhamento da execução e a 

responsabilidade pela aprovação são atribuídos ao CNRH (PNRH, 2006e). 

O Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SINGREH), criado pela Lei 

Federal nº. 9.433/1997, tem os seguintes objetivos: coordenar a gestão integrada das águas; arbitrar 

administrativamente os conflitos relacionados com os recursos hídricos; implementar a Política 

Nacional de Recursos Hídricos; planejar, regular e controlar o uso, a preservação e a recuperação 

dos recursos hídricos e promover a cobrança pelo uso de recursos hídricos (BRASIL, 1997). 

Integram o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídrico, o Conselho Nacional 

de Recursos Hídricos, a Agência Nacional de Águas, os Conselhos de Recursos Hídricos dos 

Estados e do Distrito Federal, os Comitês de Bacia Hidrográfica, os órgãos dos poderes públicos 

federal, estaduais, do Distrito Federal e municipais cujas competências se relacionem com a gestão 

dos recursos hídricos e as Agências de Água (BRASIL, 1997). 

Podemos concluir que a organização da gestão de bacias no Brasil pode ser dividida em dois 

eixos: o Governamental, reunindo representantes dos governos federal, estadual e municipal; e o 

não Governamental, que abrange usuários, universidades, organizações científicas e Ong`s. 

Reunidos no comitê de bacia, eles funcionam como parlamento das águas onde são tomadas as 

decisões sobre como devem ser implantados os instrumentos de gestão da Política Nacional de 

Recursos hídricos, posteriormente colocados em prática pela agência de bacia. 

 

2.2 Gestão de bacias no Quebec 

 A gestão de bacias hidrográficas no Quebec se fundamenta na visão da política 

nacional de água. Esta política, diferentemente do Brasil, não é uma lei, e sim uma visão conjunta 

do governo e da sociedade do Quebec de como devem ser geridos os recursos hídricos. 

A Política Nacional de Água do Quebec é primeira no mundo a falar de governança 

associada à água. Na primeira orientação estipula a necessidade de reformar a governança da água 

para assim gerir o recurso com vistas a atingir o desenvolvimento sustentável. Esta reforma aponta 

vários eixos de intervenção: revisar o quadro jurídico concernente à água; colocar em prática a 

gestão por bacias hidrográficas; desenvolver um maior conhecimento sobre a água; instaurar 
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instrumentos econômicos para a governança e reforçar as parcerias e relações de Quebec (MDDEP, 

2002, tradução nossa). 

 Para o governo, esta governança deve ser alinhada em torno de três pólos: a liderança local e 

regional reagrupando os atores da água em torno dos comitês; responsabilização dos atores da água 

pelos impactos causados pelas decisões na gestão da água e a coordenação de todos os atores 

implicando-os, o máximo possível, em projetos de conservação e restauração do meio ambiente, 

para favorecer a implicação dos cidadãos e a difusão das ações implantadas e seus resultados 

(MDDEP, 2002, tradução nossa). 

 Uma das entidades que auxiliam os comitês de bacias e o MDDEP é o agrupamento de 

organizações de bacias hidrográficas do Quebec (ROBVQ). Este se ocupa da formação dos 

membros dos comitês com relação à gestão integrada da água por bacias hidrográficas, da 

governança da água, dos elementos que devem constar no plano diretor da bacia, assim como do 

desenvolvimento de uma visão de bacia hidrográfica, elemento essencial para que os atores da bacia 

compreendam melhor o porque da necessidade que a gestão seja feita em nível de bacia 

hidrográfica. 

 Com vistas a reformar a governança da água, o modelo de gestão adotado pelo governo é a 

Gestão Integrada da Água por Bacias hidrográficas (GIEBV). Ele é definido como um processo 

permanente baseado na governança participativa e a concertação do conjunto de atores (eixos 

políticos, setores econômicos e comunidades), por uma planificação global e uma melhor 

harmonização das medidas de proteção e utilização do recurso e dos ecossistemas, dentro da ótica 

do desenvolvimento sustentável (ROBVQ, 2006, tradução nossa). 

 A GIEBV é um modelo de gestão que leva em conta o conjunto de atividades que 

ocasionam algum tipo de impacto ao recurso dentro da bacia hidrográfica. Ele não é o único 

mecanismo de gestão da água. Existem outros mecanismos que atuam simultaneamente na gestão 

como são as permissões, os limites, as multas e as autorizações concedidas pelo Ministério do 

Desenvolvimento Sustentável, do Meio Ambiente e dos Parques (MDDEP) e por outros ministérios 

(ROBVQ, 2006, tradução nossa). 

 O modelo de gestão adotado no Quebec, o GIEBV (Fig. 03), divide a gestão de bacias 

hidrográficas em dois eixos: a governança participativa e a gestão integrada. A governança é 

colocada em prática pelo comitê de bacia (OBV). Sendo este uma organização sem fins lucrativos, 

deve colocar em prática a governança da água por meio de uma mesa de conciliação e concertação, 

organizando assim, dentro das perspectivas do desenvolvimento sustentável, a gestão integrada da 

água executada pelos MRC, municípios, indústria, etc. (ROBVQ, 2006, tradução nossa). 
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Como podemos ver no Fig. 0

Nacional da Água. Ela fornece a base para a governança participativ

04). A gestão integrada é executada pelo governo e pelo setor industrial. Estes

com a sociedade para realizar ações que tragam efeitos positivos ao meio ambiente. O elemento 

chave da GIEBV é o comitê de bacia que funciona como um fórum, onde se sentam os 

representantes de todos os usuários e gestores dos recursos hídr

(ROBVQ, 2006, tradução nossa).

 

Figura 01 - Estrutura da gestão integrada da água por bacias hidrográficas (GIEBV). Fonte: 

  

Figura 02 - Esquema da governança participativa. Fonte: Adaptado de ROBVQ, 2006.
 

 O comitê funciona como um mediador dos interesses e conflitos existentes na bacia 

hidrográfica. Através de uma mesa de concertação (Fig. 04

conflitos e à solução de problemas existentes na bacia. Por meio do contrato de bacia, que é nada 

mais que um contrato moral entre determinado ator da bacia e o comitê, se tenta soluci

determinado problema, para assim os gestores colocarem em prática as ações que solucionariam os 

conflitos. 
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s ver no Fig. 03, exposto acima, o ponto de partida da GIEBV é a Política 

Nacional da Água. Ela fornece a base para a governança participativa executada pelo comitê (Fig. 

). A gestão integrada é executada pelo governo e pelo setor industrial. Estes

com a sociedade para realizar ações que tragam efeitos positivos ao meio ambiente. O elemento 

chave da GIEBV é o comitê de bacia que funciona como um fórum, onde se sentam os 

representantes de todos os usuários e gestores dos recursos hídricos presentes na bacia hidrográfica 

(ROBVQ, 2006, tradução nossa). 

Estrutura da gestão integrada da água por bacias hidrográficas (GIEBV). Fonte: 
adaptado de ROBVQ, 2006. 

Esquema da governança participativa. Fonte: Adaptado de ROBVQ, 2006.

O comitê funciona como um mediador dos interesses e conflitos existentes na bacia 

ma mesa de concertação (Fig. 04) se tenta chegar à conciliação de 

conflitos e à solução de problemas existentes na bacia. Por meio do contrato de bacia, que é nada 

mais que um contrato moral entre determinado ator da bacia e o comitê, se tenta soluci

determinado problema, para assim os gestores colocarem em prática as ações que solucionariam os 

5 

3, exposto acima, o ponto de partida da GIEBV é a Política 

a executada pelo comitê (Fig. 

). A gestão integrada é executada pelo governo e pelo setor industrial. Estes caminham juntos 

com a sociedade para realizar ações que tragam efeitos positivos ao meio ambiente. O elemento 

chave da GIEBV é o comitê de bacia que funciona como um fórum, onde se sentam os 

icos presentes na bacia hidrográfica 

 
Estrutura da gestão integrada da água por bacias hidrográficas (GIEBV). Fonte: 

 
Esquema da governança participativa. Fonte: Adaptado de ROBVQ, 2006. 

O comitê funciona como um mediador dos interesses e conflitos existentes na bacia 

) se tenta chegar à conciliação de 

conflitos e à solução de problemas existentes na bacia. Por meio do contrato de bacia, que é nada 

mais que um contrato moral entre determinado ator da bacia e o comitê, se tenta solucionar 

determinado problema, para assim os gestores colocarem em prática as ações que solucionariam os 
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 O principal mandato dos comitês de bacia é a realização do plano diretor de águas da bacia, 

incluindo consultar a população sobre o conteúdo do plano e coordenar a realização em campo do 

plano, principalmente pela assinatura do contrato de bacia. Os comitês de bacias no Quebec são 

formados por um conselho de administração temporária, que podemos identificar como o 

parlamento das águas e uma equipe permanente que são a equipe técnica e administrativa do comitê 

(ROBVQ, 2006, tradução nossa). 

 Após a realização do plano diretor da bacia e de acompanhar a implementação do mesmo, o 

comitê de bacia tem a obrigação de atualizar o plano diretor conforme os resultados das ações 

implementadas e manter informado das mesmas os atores e a população da bacia hidrográfica. Deve 

do mesmo modo, participar da confecção do plano diretor da bacia do rio Saint-Laurent, ou seja, 

parte do plano da bacia do rio maior é feita pela junção do conjunto de planos das bacias afluentes 

(MDDEP, 2004, tradução nossa). 

 

Planos de bacias no Quebec 

 

Uma ferramenta chave da gestão integrada da água por bacias hidrográficas, são os planos 

diretores de águas. Estes constituem o primeiro mandato dos comitês de bacias hidrográficas. Trata-

se de um documento de planificação que visa determinar as intervenções prioritárias dentro da 

bacia. Ele é construído em várias etapas a primeira é a análise da bacia; a segunda é a determinação 

dos princípios e orientações; a terceira é a determinação dos objetivos e a escolha dos indicadores 

ambientais; e a quarta e última é a elaboração do plano de ação (MDDEP, 2004, tradução nossa). 

 A análise da bacia hidrográfica (Fig.05) compreende como primeira etapa, o retrato da água, 

relatório que contem de maneira integrada as informações do estado dos recursos hídricos dentro da 

bacia, os diferentes usos assim como os projetos de proteção e restauração do meio. A segunda 

etapa é o diagnóstico desse retrato junto com os membros do comitê de bacia, com o apoio técnico 

dos ministérios (MDDEP, 2004, tradução nossa). 

A determinação das prioridades e orientações do plano diretor (Fig. 05) é a parte em que, 

junto com os atores, são determinadas, de uma forma geral, os objetivos do plano diretor. Ou seja, 

qual devem ser o rumo e as áreas a intervir com algum tipo de projeto, assim como os resultados 

esperados. Estes podem ser, por exemplo: a proteção das águas subterrâneas e superficiais; o 

desenvolvimento de atividades recreoturísticas em algum local dentro da bacia; o controle da 

poluição pontual e difusa (MDDEP, 2004, tradução nossa). 
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Figura 03 - Ciclo da gestão integrada da água por bacias hidrográficas (GIEBV). Fonte: Adaptado 
de MDDEP, 2004 

 

  A determinação dos objetivos e a escolha dos indicadores (Fig. 05) é a parte em que 

se estabelecem os resultados esperados, que podem ser medidos e quantificados por meio de 

indicadores que permitam seguir a evolução desses objetivos. Para garantir a escolha justa destas 

prioridades e objetivos escolhidos pelos atores, o comitê submete o relatório a uma audiência 

pública para sondar se a população esta de acordo com a escolha dessas questões mais específicas, 

que os atores da bacia, membros do comitê julgaram como prioritárias (MDDEP, 2004, tradução 

nossa). 

 A quarta etapa do plano é a elaboração de um plano de ação (Fig. 05) para cada uma das 

ações a executar, visando atingir os objetivos. Neste plano deve constar o objetivo visado, a ação a 

executar e o resultado esperado, assim como os atores que farão parte do processo e as possíveis 

fontes de financiamento para colocar em prática a ação e o cronograma da mesma, indicando o 

início, a duração e o fim desta ação. Esta etapa finaliza a construção do plano diretor de água da 

bacia, sendo submetido posteriormente à aprovação popular, por meio de uma audiência pública, 

seguido pela aprovação do Ministério do Meio Ambiente (MDDEP, 2004, tradução nossa). 

 A etapa seguinte do modelo de gestão é a implementação das ações conforme o plano de 

ação (Fig. 05), por meio do contrato de bacia. Este é um acordo voluntário entre o comitê e os 

atores da bacia, que objetiva oficializar as ações e os projetos que serão realizados pelos atores 

dentro do quadro estipulado no plano diretor da bacia. Este contrato pode ter a forma de uma 
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simples declaração, de um acordo de conservação voluntário ou mesmo ser um contrato legal 

(ROBVQ, 2006, tradução nossa). 

 Depois da assinatura do contrato de bacia e de colocar em prática o plano de ação é hora de 

avaliar as ações realizadas pelos atores, conforme o plano diretor. A avaliação pode ser feita de 

diferentes maneiras: bianualmente, em períodos predeterminados, ou mesmo com o auxilio da 

internet. Esta avaliação permitirá a atualização da análise da bacia e de revisão do plano diretor, e 

assim começar um segundo ciclo de gestão (Fig. 16) (ROBVQ, 2006). 

 

3. METODOLOGIA 

3.1. Caracterização das Dimensões da Gestão 

 Este estudo parte da comparação dos modelos de gestão de bacias hidrográficas, 

implementados no Brasil e no Quebec. Para analisar a influência de cada modelo na governança da 

água, faz-se necessário estabelecer um ponto de partida, uma base sobre a qual possamos 

compreender melhor o que é a gestão de bacias hidrográficas, qual o universo que esta abrange e os 

fatores que influenciam na mesma, para assim focar com mais exatidão nosso estudo. 

 

3.2 Análise comparativa 

 Neste trabalho desenvolvemos uma matriz de comparação para avaliar a existência e a 

implementação no território, dos instrumentos que as políticas de recursos hídricos do Brasil e do 

Quebec fornecem aos atores da bacia, para colocar em pratica a gestão. A idéia é analisar a 

existência de cada instrumento dentro do modelo de gestão de cada região, a participação da 

sociedade na elaboração e implementação dos mesmos e como a implementação destes 

instrumentos poderia favorecer à governança da água. 

Na matriz serão utilizadas diferentes cores para representar a existência e a implementação 

dos instrumentos assim como a participação da sociedade na construção e implementação de cada 

modelo no seu território. As cores utilizadas serão a verde a amarela e a vermelha, também serão 

utilizados números para representar a variação dentro de cada de cada faixa de cor, sendo a escala 

utilizada de 1 a 9 de forma crescente, representando do pior resultado para o melhor. 

 

Tabela 01 – Modelo da Matriz de comparação de gestão de bacias hidrográficas na governança da 

água 

MODELO DE GESTÃO 
DE BACIA  BRASIL  QUEBEC GOVERNANÇA DA 

ÁGUA 

      

INTRUMENTO existência 8  7 INFLUÊNCIA 



XVIII SIMPÓSIO BRASILEIRO DE RECURSOS HÍDRICOS 9 

 

implementação 4  1 

      

CARACTERÍSTICA 
existência 9  9 

INFLUÊNCIA 
implementação 2  1 

      

INSTRUMENTO 
existência 9  7 

INFLUÊNCIA 
implementação 4  6 

      

CARACTERÍSTICA 
existência 5  7 

INFLUÊNCIA 
implementação 1  1 

 

7 - 9 BOM 4 - 6 REGULAR 1 - 3 RUIM 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

4.1 Estudo dos Instrumentos dos modelos de gestão 

 O modelo de gestão de bacias hidrográficas adotado no Brasil tem os seguintes instrumentos 

legais que auxiliam os atores na gestão: a) os planos de recursos hídricos; b) o enquadramento dos 

corpos de água, segundo seus usos preponderantes; c) a outorga de direito de uso; d) a cobrança 

pelo uso dos recursos hídricos; e) a compensação aos municípios e f) o sistema de informação sobre 

os recursos hídricos. 

Os planos de recursos hídricos no Brasil, segundo o termo de referência da resolução nº. 32 

do CNRH de 15 de outubro de 2003, devem ser estruturados em três fases (Fig. 06), a serem 

desenvolvidas de forma articulada e harmônica, sendo: a primeira o diagnóstico e o prognóstico da 

bacia; a segunda a compatibilização e articulação e a terceira a elaboração do plano diretor de 

recursos hídricos. 

A Fase de Diagnóstico e Prognóstico compreende o levantamento e a avaliação integrada 

das restrições e das potencialidades dos recursos hídricos, associadas às demandas atuais e futuras 

para os diversos usos. Ela envolve a articulação de diferentes áreas do conhecimento relacionadas a 

esses usos, incluindo, conforme mencionado, o conhecimento da dinâmica social, a organização e a 

condução inicial do processo de mobilização social, com vistas a subsidiar a execução do plano 

diretor e o estabelecimento de diretrizes para implementação dos instrumentos de gestão 

preconizados pela Lei das Águas.  

Os estudos previstos na primeira fase podem ser agrupados em quatro blocos de atividades: 

1. Diagnóstico das disponibilidades hídricas (quantidade e qualidade); 

2. Diagnóstico e prognóstico das demandas hídricas; 

3. Cenário das tendências das demandas hídricas; 

4. Diagnóstico da dinâmica social (CNRH, 2003). 
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A compatibilização e articulação é a fase que consiste na análise e na seleção das 

alternativas de intervenção visando o incremento da disponibilidade hídrica e a identificação de 

medidas mitigadoras, para redução da carga de poluentes nos cursos de água. As alternativas de 

intervenção são definidas em função das demandas atuais e projetadas pelos cenários alt

articulando os diversos interesses de uso dos recursos hídricos, internos e externos à bacia. Nessa 

fase deverão ser desenvolvidos três blocos de atividades:

1. Alternativas de compatibilização das disponibilidades e demandas hídricas;

2. Articulação e compatibilização dos interesses internos e externos à bacia;

3. Mobilização social para a compatibilização e articulação (CNRH, 2003).

 

Figura 04 - Construção e implantação dos planos diretores de bacia no Brasil
 

O Plano Diretor de Recursos Hídr

433/97 para subsidiar a gestão dos recursos hídricos de uma bacia hidrográfica. Ele é o resultado de 

um processo de planejamento participativo, que contempla objetivos, metas e ações de curto, médio 

e longo prazo. 

As ações se traduzem em programas e projetos específicos, a serem periodicamente 

reavaliados, diretrizes para a implementação dos demais instrumentos de gestão, previstos na Lei n° 

9.433/97, e propostas de organização social e institucional, vol

recursos hídricos da bacia, sendo previsto o desenvolvimento de duas grandes atividades nessa 

Fase: 
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A compatibilização e articulação é a fase que consiste na análise e na seleção das 

nção visando o incremento da disponibilidade hídrica e a identificação de 

medidas mitigadoras, para redução da carga de poluentes nos cursos de água. As alternativas de 

intervenção são definidas em função das demandas atuais e projetadas pelos cenários alt

articulando os diversos interesses de uso dos recursos hídricos, internos e externos à bacia. Nessa 

fase deverão ser desenvolvidos três blocos de atividades: 

Alternativas de compatibilização das disponibilidades e demandas hídricas;

lação e compatibilização dos interesses internos e externos à bacia; 

Mobilização social para a compatibilização e articulação (CNRH, 2003). 

Construção e implantação dos planos diretores de bacia no Brasil

O Plano Diretor de Recursos Hídricos é o primeiro instrumento definido pela Lei nº 9 

433/97 para subsidiar a gestão dos recursos hídricos de uma bacia hidrográfica. Ele é o resultado de 

um processo de planejamento participativo, que contempla objetivos, metas e ações de curto, médio 

As ações se traduzem em programas e projetos específicos, a serem periodicamente 

reavaliados, diretrizes para a implementação dos demais instrumentos de gestão, previstos na Lei n° 

9.433/97, e propostas de organização social e institucional, voltadas para o gerenciamento dos 

recursos hídricos da bacia, sendo previsto o desenvolvimento de duas grandes atividades nessa 
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reavaliados, diretrizes para a implementação dos demais instrumentos de gestão, previstos na Lei n° 

tadas para o gerenciamento dos 

recursos hídricos da bacia, sendo previsto o desenvolvimento de duas grandes atividades nessa 



XVIII SIMPÓSIO BRASILEIRO DE RECURSOS HÍDRICOS
 

1. Elaboração do Plano Diretor de Recursos Hídricos;

2. Mobilização social para participação na elaboração do Plano e no sist

recursos hídricos da bacia (CNRH, 2003).

Nesta terceira etapa também são discutidas a implementação dos instrumentos de gestão dos 

recursos hídricos na bacia, quais são: a) o sistema de informação sobre recursos hídricos da bacia 

hidrográfica; b) o enquadramento dos corpos de água; c) a outorga dos direitos de uso da água; d) a 

cobrança pelo uso da água; f) a compensação a municípios; g) os prazos das ações a serem 

implantadas na bacia e h) o cronograma físico financeiro (CNRH, 2003)

 As duas últimas etapas do ciclo de gestão no Brasil (Fig. 

contidas no plano diretor e acompanhar e avaliar os projetos, analisando se foram atingidos seus 

objetivo e metas. O tempo necessário para fechar o ciclo de ge

definido por lei, cabendo a cada comitê defini

Isto implica em atualizar o plano e construir junto às comunidades, novos objetivos e metas, assim 

como as respectivas ações. 

 A política nacional de água do Quebec não é uma lei, tendo uma estrutura diferente da Lei 

n° 9.433/97. No entanto, podem ser identificados os instrumentos do modelo de gestão (Fig. 

comparando com os instrumentos estipulados por lei no Brasil. Na polí

Quebec não existe nada sobre a compensação aos municípios nem o enquadramento dos corpos 

hídricos segundo seus usos preponderantes. Porém, existe um grande incentivo para preservar a 

qualidade da água para consumo humano e atividad

Figura 05 - Comparação dos instrumentos dos modelos de gestão Brasil 
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Elaboração do Plano Diretor de Recursos Hídricos; 

Mobilização social para participação na elaboração do Plano e no sistema de gerenciamento de 

recursos hídricos da bacia (CNRH, 2003). 

Nesta terceira etapa também são discutidas a implementação dos instrumentos de gestão dos 

recursos hídricos na bacia, quais são: a) o sistema de informação sobre recursos hídricos da bacia 

drográfica; b) o enquadramento dos corpos de água; c) a outorga dos direitos de uso da água; d) a 

cobrança pelo uso da água; f) a compensação a municípios; g) os prazos das ações a serem 

implantadas na bacia e h) o cronograma físico financeiro (CNRH, 2003). 

As duas últimas etapas do ciclo de gestão no Brasil (Fig. 06) são colocar em prática as ações 

contidas no plano diretor e acompanhar e avaliar os projetos, analisando se foram atingidos seus 

objetivo e metas. O tempo necessário para fechar o ciclo de gestão e começar um novo não está 

definido por lei, cabendo a cada comitê defini-lo conforme a realidade de sua bacia hidrográfica. 

Isto implica em atualizar o plano e construir junto às comunidades, novos objetivos e metas, assim 

A política nacional de água do Quebec não é uma lei, tendo uma estrutura diferente da Lei 

n° 9.433/97. No entanto, podem ser identificados os instrumentos do modelo de gestão (Fig. 

comparando com os instrumentos estipulados por lei no Brasil. Na política nacional de água do 

Quebec não existe nada sobre a compensação aos municípios nem o enquadramento dos corpos 

hídricos segundo seus usos preponderantes. Porém, existe um grande incentivo para preservar a 

qualidade da água para consumo humano e atividades de contato direto. 

Comparação dos instrumentos dos modelos de gestão Brasil 
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A política nacional de água do Quebec não é uma lei, tendo uma estrutura diferente da Lei 

n° 9.433/97. No entanto, podem ser identificados os instrumentos do modelo de gestão (Fig. 07), 

tica nacional de água do 

Quebec não existe nada sobre a compensação aos municípios nem o enquadramento dos corpos 

hídricos segundo seus usos preponderantes. Porém, existe um grande incentivo para preservar a 

 
Comparação dos instrumentos dos modelos de gestão Brasil - Quebec 
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 A outorga dos direitos do uso da água é realizada pelo mistério do meio ambiente 

(MDDEP), sustentada pela lei do regime das águas, onde são especificados os usos sujeitos às 

permissões, às condições de suspensão da mesma e às multas a serem aplicadas pelo mau uso dos 

recursos hídricos. A cobrança pelo uso da água consta na Política Nacional de Água pelo princípio 

utilizador-pagador e poluidor-pagador, mas ainda não foi colocada em prática em nenhuma bacia 

hidrográfica do Quebec. 

O sistema de informações de recursos hídricos é realizado em conjunto pelo ministério do 

meio ambiente (MDDEP), pelos comitês de bacias (OBV) e pelos atores das bacias. O 

monitoramento é focado na qualidade da água. A coleta das amostras é realizada pelos comitês e 

atores voluntários da bacia, treinados por técnicos do MDDEP e do OBV para determinados rios. A 

análise é realizada pelo MDDEP e repassada aos OBV para a divulgação das informações na bacia 

hidrográfica. 

 No Quebec, os planos diretores são as principais ferramentas para colocar em prática a 

gestão integrada da água por bacia hidrográfica. A primeira etapa do plano tem um horizonte de 

quatro anos, compreendendo as etapas de análise da bacia, determinação das prioridades e 

orientações, determinação dos objetivos, escolha dos indicadores e elaboração do plano de ação. A 

segunda etapa é a assinatura do contrato de bacia com os atores que irão executar as ações e a 

terceira etapa compreende colocar na prática o plano diretor, com acompanhamento e avaliação do 

plano de ação. Estas duas últimas etapas devem levar um prazo de dois anos, totalizando o período 

de seis anos para se iniciar um novo ciclo de gestão. 

 

4.2. Meios de implantação da gestão de águas por bacias hidrográficas 

 As entidades chaves para aumentar a governança da água na bacia, são o comitê e a agência 

de bacia. Este conjunto irá coordenar a execução dos projetos contidos nos planos de bacias que 

serão executados pelos atores, visando um impacto positivo no meio ambiente. Considerando isto, 

este estudo analisa o processo para a criação do comitê e da agência de bacia, no Brasil e no 

Quebec. 

 A diferença entre os comitês de bacias do Brasil e do Quebec (Fig. 08) é que os comitês no 

Brasil são divididos em: comitê de bacia, que é o parlamento de águas e a agência de bacia. No 

Brasil, a agência deve ser criada após a criação do comitê. No entanto, no Quebec, o parlamento de 

águas é chamado de conselho de administração do comitê de bacia e a agência de bacia é chamada 

de corpo técnico ou permanência do comitê. A principal diferença nos comitês é que no Quebec o 

conselho de administração e a permanência são criados simultaneamente, ou seja, o comitê de 
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bacias no Quebec tem personalidade jurídica, podendo, diferentemente do Brasil, receber 

financiamentos para realização de projetos dentro da bacia.

Segundo a Política Nacional de Recursos Hídricos do Brasil compete aos Comitês de Bacia 

Hidrográfica, no âmbito de sua área de atuação: a) aprovar o Plano de Recursos Hídricos da Bacia; 

b) acompanhar a execução do Plano de Recursos Hídricos da Bacia sugerindo as providências 

necessárias ao cumprimento de suas metas; c) estabelecer os mecanismos de cobrança pelo uso de

recursos hídricos sugerindo os valores a serem cobrados, entre outras (BRASIL, 1997).

Figura 06 - Comparação da estrutura dos comitês de bacias no Brasil e Quebec
 

Uma das competências das Agências de Água é a elaboração do Plano de Recursos Hídricos 

para apreciação do respectivo Comitê de Bacia Hidrográfica, propondo ao mesmo os seguintes 

instrumentos: 

a) o enquadramento dos corpos de água nas classes de uso, para o encaminhamento ao respectivo 

Conselho Nacional ou Conselhos Estaduais de Recursos Hídric

destes; 

b) a definição dos valores a serem cobrados pelo uso dos recursos hídricos;

c) a elaboração do plano de aplicação dos recursos arrecadados com a cobrança pelo uso dos 

recursos hídricos; (BRASIL, 1997).

 

Ainda a mesma Política, no seu artigo 43, diz que a criação de uma Agência de Água está 

condicionada ao atendimento dos seguintes requisitos:

I – a prévia existência do respectivo ou respectivos Comitês de Bacia Hidrográfica;

II – a viabilidade financeira, assegurada pel

atuação (BRASIL, 1997). 

A criação de uma Agência de Água está condicionada a viabilidade financeira, assegurada 

pela cobrança do uso dos recursos hídricos em sua área de atuação. A agência é quem fará 

elaboração do Plano de Recursos Hídricos, para apreciação do respectivo Comitê de Bacia 
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no Quebec tem personalidade jurídica, podendo, diferentemente do Brasil, receber 

financiamentos para realização de projetos dentro da bacia. 

Segundo a Política Nacional de Recursos Hídricos do Brasil compete aos Comitês de Bacia 

sua área de atuação: a) aprovar o Plano de Recursos Hídricos da Bacia; 

b) acompanhar a execução do Plano de Recursos Hídricos da Bacia sugerindo as providências 

necessárias ao cumprimento de suas metas; c) estabelecer os mecanismos de cobrança pelo uso de

recursos hídricos sugerindo os valores a serem cobrados, entre outras (BRASIL, 1997).

Comparação da estrutura dos comitês de bacias no Brasil e Quebec

Uma das competências das Agências de Água é a elaboração do Plano de Recursos Hídricos 

ra apreciação do respectivo Comitê de Bacia Hidrográfica, propondo ao mesmo os seguintes 

a) o enquadramento dos corpos de água nas classes de uso, para o encaminhamento ao respectivo 

Conselho Nacional ou Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos, de acordo com os domínios 

b) a definição dos valores a serem cobrados pelo uso dos recursos hídricos; 

c) a elaboração do plano de aplicação dos recursos arrecadados com a cobrança pelo uso dos 

recursos hídricos; (BRASIL, 1997). 

olítica, no seu artigo 43, diz que a criação de uma Agência de Água está 

condicionada ao atendimento dos seguintes requisitos: 

a prévia existência do respectivo ou respectivos Comitês de Bacia Hidrográfica;

a viabilidade financeira, assegurada pela cobrança do uso dos recursos hídricos em sua área de 

A criação de uma Agência de Água está condicionada a viabilidade financeira, assegurada 

pela cobrança do uso dos recursos hídricos em sua área de atuação. A agência é quem fará 

elaboração do Plano de Recursos Hídricos, para apreciação do respectivo Comitê de Bacia 
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Hidrográfica. Este plano deverá conter o diagnóstico da situação atual dos recursos hídricos, ou 

seja, dos usos dos recursos hídricos, assim como a qualidade e quantidade do mesmo dentro da 

bacia, o que levanta as seguintes dúvidas: 

O que seria um relatório sobre a viabilidade financeira, assegurada pela cobrança do uso dos 

recursos hídricos? 

Se é a agência de água quem fará o plano de recursos hídricos, por que a criação da mesma está 

condicionada à existência de parte do plano? 

Como pode ser visto na Fig. 09, o ciclo do modelo de gestão para colocar em prática a 

governança da água no Brasil, inicia nos comitês de bacias, passando pela criação da agência de 

águas, para depois construir o plano diretor da bacia assim como os projetos de intervenção, indo na 

direção do desenvolvimento sustentável. 

 

 
Figura 07 - Esquema da gestão de bacias no Brasil 

 

 O modelo de gestão, adotado pelo governo de Quebec, baseia-se na Política Nacional de 

Água, que admite a fragilidade dos recursos hídricos e dos ecossistemas ligados a eles, assim como 

a importância deste no contexto nacional e internacional. A partir disto, decidiu que o melhor modo 

de implantar a gestão integrada dos recursos hídricos em nível local seria criando os comitês de sub-

bacias do rio Saint-Laurent. 

O Governo do Quebec fornece também um subsídio inicial de sessenta e cinco mil dólares 

canadenses por ano, para ajudar a manter os funcionários da agência de bacia, enquanto iniciam o 

processo de confecção do plano diretor e procuram financiamento com outros ministérios ou 

entidades para a realização de projetos. 

A composição de Conselho de Administração dos Comitês de Bacias no Quebec, que 

funciona como parlamento de águas, é formada pelos setores comunitário, municipal, econômico e 
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governamental. Este último tem a função de fiscalizar, mas não o direito de votar nas decisões que 

competem ao conselho. 

 Comparando as composições dos comitês de bacias do Quebec e do Brasil, segundo o

modelo de gestão, percebe-se a semelhança entre as duas distribuições da participação dos 

diferentes eixos da sociedade. A aplicação da legislação pode ser observada na co

comitê de bacia do rio Paraíba do Sul

% dos membros); o setor econômico (40 % dos membros) e o setor social (25 % dos membros) do 

CEIVAP. 

 A diferença está no fato de que o setor gov

dentro do comitê. No Brasil, este setor é representado pelos governos federal e dos estados com 

direito a voto. No Quebec, a função do governo é de fiscalizar, deixando as decisões dentro do 

comitê aos representantes do governo municipal, contribuindo para que gestão seja realizada em 

nível local. 

As estratégias para a implantação da gestão no Brasil e no Quebec tem se desenvolvido de 

formas diferentes (Fig. 10). Apesar de apresentarem o mesmo modelo de gestão, 

bacias e agências, o Brasil decidiu fazer a implantação começando pela dimensão jurídica, 

materializada pela lei 9.433/97. No Quebec, não existindo ainda uma legislação específica de 

recursos hídricos, a implantação da gestão de bacias hidro

através da criação dos comitês de bacias, que têm a missão de procurar os atores da água e 

promover programas de educação ambiental para que estes atores, voluntariamente, protejam o 

meio ambiente. 

Os meios econômicos dos dois países são principalmente a cobrança pelo uso da água e as 

multas pelo mau uso da mesma. No Quebec, a cobrança ainda não foi implementada em nenhuma 

bacia hidrográfica, enquanto que no Brasil já é aplicada, mas somente no rio Paraíba do Sul.

 

Figura 8 - Diferença nas estratégias de implantação da gestão por bacias hidrográficas
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governamental. Este último tem a função de fiscalizar, mas não o direito de votar nas decisões que 

Comparando as composições dos comitês de bacias do Quebec e do Brasil, segundo o
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A diferença está no fato de que o setor governamental, no Quebec, não tem direito a voto 

dentro do comitê. No Brasil, este setor é representado pelos governos federal e dos estados com 

direito a voto. No Quebec, a função do governo é de fiscalizar, deixando as decisões dentro do 

tantes do governo municipal, contribuindo para que gestão seja realizada em 

As estratégias para a implantação da gestão no Brasil e no Quebec tem se desenvolvido de 

). Apesar de apresentarem o mesmo modelo de gestão, 

bacias e agências, o Brasil decidiu fazer a implantação começando pela dimensão jurídica, 

materializada pela lei 9.433/97. No Quebec, não existindo ainda uma legislação específica de 

recursos hídricos, a implantação da gestão de bacias hidrográficas teve início na dimensão social, 

através da criação dos comitês de bacias, que têm a missão de procurar os atores da água e 

promover programas de educação ambiental para que estes atores, voluntariamente, protejam o 

os dos dois países são principalmente a cobrança pelo uso da água e as 

multas pelo mau uso da mesma. No Quebec, a cobrança ainda não foi implementada em nenhuma 

bacia hidrográfica, enquanto que no Brasil já é aplicada, mas somente no rio Paraíba do Sul.

Diferença nas estratégias de implantação da gestão por bacias hidrográficas

15 

governamental. Este último tem a função de fiscalizar, mas não o direito de votar nas decisões que 

Comparando as composições dos comitês de bacias do Quebec e do Brasil, segundo o 

se a semelhança entre as duas distribuições da participação dos 

diferentes eixos da sociedade. A aplicação da legislação pode ser observada na composição do 

, que tem suas vagas divididas entre o setor governamental (35 

% dos membros); o setor econômico (40 % dos membros) e o setor social (25 % dos membros) do 

ernamental, no Quebec, não tem direito a voto 

dentro do comitê. No Brasil, este setor é representado pelos governos federal e dos estados com 

direito a voto. No Quebec, a função do governo é de fiscalizar, deixando as decisões dentro do 

tantes do governo municipal, contribuindo para que gestão seja realizada em 

As estratégias para a implantação da gestão no Brasil e no Quebec tem se desenvolvido de 

). Apesar de apresentarem o mesmo modelo de gestão, por comitês de 

bacias e agências, o Brasil decidiu fazer a implantação começando pela dimensão jurídica, 

materializada pela lei 9.433/97. No Quebec, não existindo ainda uma legislação específica de 

gráficas teve início na dimensão social, 

através da criação dos comitês de bacias, que têm a missão de procurar os atores da água e 

promover programas de educação ambiental para que estes atores, voluntariamente, protejam o 

os dos dois países são principalmente a cobrança pelo uso da água e as 

multas pelo mau uso da mesma. No Quebec, a cobrança ainda não foi implementada em nenhuma 

bacia hidrográfica, enquanto que no Brasil já é aplicada, mas somente no rio Paraíba do Sul. 

 
Diferença nas estratégias de implantação da gestão por bacias hidrográficas 
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4.3. Matriz de comparação da gestão de bacias na governança da água 

A governança não é um modo de gestão, mas sim um meio coletivo de planificar 

globalmente as ações a serem realizadas pelos gestores e pelos grupos de intervenção na bacia. A 

planificação é realizada pelos atores da sociedade civil e os eixos políticos regionais, que por meio 

de uma mesa de “concertação” definem um plano diretor de intervenções sobre o território. Isto leva 

à solução de conflitos, afim de que os gestores e grupos comunitários e ambientais realizem as 

ações para atingir o desenvolvimento sustentável (ROBVQ, 2006, tradução nossa). 

 Os meios para colocar a governança da água em prática são obtidos através do comitê de 

bacia, que deve formar uma mesa de concertação multisetorial por meio da participação dos 

cidadãos, dos intervenientes no meio ambiente, dos políticos e da agência de bacia. A mesa de 

concertação é formada para discutir os desafios, as orientações, os problemas do território, 

auxiliando a agência de bacia na elaboração de um plano diretor de águas da bacia, levando em 

consideração as problemáticas da visão construída pelos atores (ROBVQ, 2006, tradução nossa). 

 Com base nos princípios da governança da água foi elaborada uma matriz (Tabela 02) em 

que são avaliados os instrumentos de cada modelo de gestão e a influência de cada um deles na 

governança da água. Como podemos observar na tabela 06, tanto no Brasil quanto no Quebec 

escolheram fazer a gestão dos recursos hídricos em nível de bacias hidrográficas. O modelo de 

gestão segue o modelo francês, que utiliza comitês e agências de bacias e a forma de planejar o uso 

do território e dos recursos hídricos é através de planos diretores. Os instrumentos que fornecem 

uma base técnica, jurídica e econômica aos comitês e agências de bacias na elaboração dos planos 

diretores são: o enquadramento; a outorga; a cobrança e o sistema de informações de recursos 

hídricos. 

A participação da sociedade na elaboração dos planos diretores de bacias e na gestão de 

bacias existe nos dois modelos de gestão, conforme pode ser observado na matriz de governança 

(Tabela 02). No entanto, a aplicação do mesmo ocorre de uma maneira mais eficiente no Quebec do 

que no Brasil. Estas duas participações da sociedade são as peças chave para a governança da água 

e, conseqüentemente, a implementação do modelo de gestão no Quebec vem se dando de uma 

forma mais efetiva. 

A participação da sociedade avaliada na matriz de governança, não se resume em informar a 

sociedade de como está sendo realizada a gestão e/ou a confecção dos planos diretores. Ela envolve 

também a construção de uma visão coletiva da bacia hidrográfica, feita por técnicos, governo, 

usuários e comunidades, a fim de discutir quais são as prioridades, os objetivos e as metas que 

servirão de norte na implantação de projetos dentro da bacia. 
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Tabela 02 - Matriz de comparação dos modelos de gestão de bacias hidrográficas na governança da água 

 
 

MODELO DE GESTÃO DE BACIA    BRASIL    QUEBEC GOVERNANÇA DA ÁGUA 

      
Gestão dos recursos hídricos por bacias 

hidrográficas 
existência 9  9 

Gestão local dos recursos hídricos 
implementação 8  8 

      

Comitê de bacias hidrográficas 
existência 7  8 Ator principal para colocar em prática a 

governança da água  implementação 6  7 
      

Agências de bacias 
existência 7  8 Ator encarregado de procurar, criar e divulgar 

informações sobre a bacia. implementação 3  7 
      

Planos diretores de bacias 
existência 7  7 

Planificar globalmente as ações na bacia 
implementação 3  5 

      

Enquadramento 
existência 7  6 Integração da gestão ambiental com a gestão 

dos recursos hídricos e às necessidades locais implementação 3  1 
      

Outorga 
existência 8  7 

Efetivo exercício dos direitos de acesso à água 
implementação 6  4 

      

Cobrança pelo uso da água 
existência 8  7 Incentivo de um uso mais racional dos 

recursos hídricos implementação 3  1 
      

Sistema de informações 
existência 8  7 A disseminação e a vulgarização de 

informações confiáveis  implementação 3  4 
      

Participação da sociedade na elaboração 
dos planos diretores de bacias 

existência 7  8 Construção coletiva de uma visão, objetivos e 
projetos comuns. implementação 3  6 

      
Participação da sociedade na gestão de 

bacias 
existência 7  7 

Aumento da governança local da água 
implementação 3  5 

 
7 - 9 BOM 4 - 6 REGULAR 1 - 3 RUIM 
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5. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES  

  O conceito de governança da água se mostra como a interface onde as dimensões da 

gestão de bacias podem dialogar. Este conceito deve se utilizado pela dimensão social, onde todos 

os atores na bacia devem estabelecer um dialogo, este dialogo deve se apoiar na dimensão jurídica e 

a través de um comum acordo construam um modelo de gestão de bacias hidrográficas que melhor 

se aplique à dimensão ecológica de sua região, assim como as suas realidades sócias, econômicas e 

culturais. 

 O processo de implantação da governança da água implica na participação de todos os atores 

da bacia, na construção do plano diretor. Ele envolve, em sua construção, o setor governamental, o 

econômico e a sociedade civil. O processo de governança não significa apenas manter os atores 

informados do que será feito, mas também capacitá-los para que compreendam os problemas da 

bacia, as suas causas, buscando soluções para os mesmos. Isto capacitará os atores a escolherem 

quais destes problemas são prioritários e de que maneira os mesmos podem ser resolvidos por meio 

de uma mesa de concertação. 

 No Quebec, a falta de uma base legal para implantar a gestão por bacias hidrográficas é 

apontada pelos comitês como o principal empecilho para bons resultados e rapidez na resolução de 

problemas. No Brasil, onde existe um dos arcabouços jurídicos mais completos do mundo em 

matéria de recursos hídricos, a implantação da gestão por bacias hidrográficas e a reforma da 

governança da água ainda estão longe de atingir um patamar que as coloque no caminho do 

desenvolvimento sustentável. 

 A criação, por parte do governo do Quebec, da agência de bacia conjuntamente com o 

comitê assim como o seu financiamento para colocar em prática a gestão integrada da água por 

bacias hidrográficas é uma ação chave no modelo de gestão do Quebec. A existência da agência de 

bacia possibilita o recebimento de financiamentos, assim como a busca dos mesmos para realização 

de ações prioritárias dentro da bacia, mesmo sem a existência de um plano, o qual leva muito mais 

tempo para ser executado. 

 Colocar na prática os instrumentos de Política Nacional de Recursos Hídricos é 

indispensável para uma boa gestão do recurso, sejam eles: a) a implantação do sistema de 

informação sobre recursos hídricos da bacia hidrográfica; b) o enquadramento dos corpos de água; a 

outorga dos direitos de uso da água e c) a cobrança pelo uso da água. A boa implementação de cada 

um destes instrumentos depende do anterior, e todos eles fazem parte do plano diretor de bacias. No 

Brasil é necessário que haja um maior incentivo na criação dos comitês de bacia e agência de bacia, 

incluindo a redução da burocracia na criação destas entidades, pois elas são os catalisadores na 

reforma da governança da água dentro da bacia. 



XVIII SIMPÓSIO BRASILEIRO DE RECURSOS HÍDRICOS 19 

 

 O elemento chave que faz com que a gestão de bacias no Quebec, em tão pouco tempo tenha 

atingido um patamar tão avançado é a consciência e a mobilização da sociedade para a preservação 

e a melhora na qualidade de seus recursos hídricos. No Brasil deve se investir em educação, 

trabalho e infra-estrutura para as comunidades mais carentes, pois são estas necessidades as 

prioridades dessa comunidade, para depois pensar em preservação do meio ambiente. 
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