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RESUMO – Brasil e Canadá são líderes mundiais em disponibilidade de água e enfrentam 

dificuldades administrativas de seus recursos. Ambos dispõem de fragmentação política, economia 

sustentada pelo setor de geração de energia hidrelétrica e alta demanda em regiões de baixa oferta de 

água. Este estudo teve por objetivo avaliar as experiências destes países para o aprimoramento da 

gestão de recursos hídricos. O Estado de São Paulo e a Província de Ontário foram selecionados como 

unidades representativas. Foram descritos a os instrumentos de gestão expressos nas legislações e 

documentos nacionais vigentes relativos à gestão hídrica de cada país. A prática canadense, país 

heterogêneo como o Brasil, mostra que ações e estratégias voltadas às questões regionais têm 

resultados satisfatórios na solução de problemas relacionados a água.  

ABSTRACT– Brazil and Canada, world water leaders, face administrative problems of their water 

resources. Both presents high political fragmentation, economy sustained by the hydroelectric sector, 

and high water demand in low availability areas. This paper aimed to assess the experiences of these 

countries as support to the improvement of water governance. The São Paulo State and the Ontario 

Province were used as national representative samples. It was evaluated the implementation of the 

tools cited on the current water legislation and national documents in effect in both countries. The 

Canadian experience indicates that local strategies and actions can be satisfactory for solutions of 

water problems in countries with high heterogeneity as Brazil.   
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 1-INTRODUÇÃO 

 

O desenvolvimento sustentável e provimento de água em quantidade e qualidades adequadas 

dependem do estabelecimento de estratégias que promovam o gerenciamento integrado das esferas 

econômica, social e ambiental. Em consequência deste cenário, diversificadas políticas visando o 

planejamento eficiente dos recursos hídricos têm sido desenvolvidas e implantadas em vários países.  

Brasil e Canadá, que apresentam confortável situação hídrica, têm enfrentado dificuldades na 

gestão de seus recursos, associada a complexidade da divisão de seus poderes. Durante anos, em 

ambos os países as águas estiveram sob interesses e domínio, principalmente do setor de geração de 

energia. No Brasil, a Política Nacional de Recursos Hídricos foi instaurada pela Lei Federal nº 9.433 

de 1997 que utiliza abordagem descentralizada e participativa, tendo a bacia hidrográfica como 

unidade territorial de gestão. No Canadá, a gestão acontece por meio da aprovação da Lei das Águas 

de 1970 (Water Act) e da elaboração da Política Federal da Água de 1987 (Federal Water Policy), 

que tratam prioritariamente o controle da poluição e à gestão cooperativa (LEITÃO; 

MCCALLISTER, 2010). 

É relevante analisar as experiências da gestão de recursos hídricos do Brasil e do Canadá, 

embora haja diferentes contextos políticos e administrativos, ambos os países apresentam expressivas 

similaridades na relação entre disponibilidade e demanda de seus recursos. Outro ponto em comum 

é a utilização da água como insumo principal para a geração de energia. Face à eminente problemática 

hídrica global, este trabalho oportuniza a compreensão das experiências do Brasil e Canadá, como 

suporte ao aprimoramento da gestão de recursos hídricos. 

 

2- METODOLOGIA 

 

A caracterização da gestão dos recursos hídricos no Brasil e no Canadá foi realizada por meio 

de pesquisa descritiva (VOLPATO, 2015).  Desta forma, utilizamos a abordagem qualitativa 

(DENZIN; LINCOLN, 2005) dos instrumentos expressos nas legislações e documentos relativos à 

gestão hídrica para a análise comparativa do Brasil e Canadá. Foram adotadas duas subdivisões 

representativas dos governos federais, com o objetivo de identificar de maneira aplicada a conduta de 

cada país.  

O estado de São Paulo foi selecionado para o estudo de caso da gestão das águas brasileiras, 

pois sua política de recursos hídricos influenciou o contexto nacional. O estado de São Paulo é um 

dos estados brasileiros mais desenvolvidos economicamente, e consequentemente em gestão hídrica, 

devido a alta demanda por água em quantidade e qualidade adequadas. O estado é compreendido, em 
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sua maior parte, na Bacia do Rio Paraná sendo subdividido em 22 bacias hidrográficas (TUNDISI; 

TUNDISI, 2011). Possui cerca de 248 mil km² de extensão e contém o maior parque industrial e 

contingente populacional brasileiro, superior a 43 milhões de habitantes (SÃO PAULO, 2015). 

Como unidade representativa do Canadá foi escolhida a província de Ontário, por apresenta 

grande desenvolvimento econômico e destaque em relação a gestão de seus recursos hídricos. Ontário 

é a província canadense mais populosa e economicamente desenvolvida, assim como o estado 

brasileiro selecionado, São Paulo. Ontário possui área superior a 1 milhão de km² e população de 13,8 

milhões (STATISTICS CANADA, 2015). Foram consultados artigos científicos internacionais, 

relatórios técnicos e sítios governamentais, além das legislações vigentes para ambos os casos. 

3- RESULTADOS E DISCUSSÕES 

3.1-A Gestão de Recursos Hídricos no Brasil 

A Lei Federal 9.433/1997, principal dispositivo legal que trata os recursos hídricos no Brasil, 

tem por base o modelo francês de gestão de recursos hídricos. A Lei considera a bacia hidrográfica 

como unidade territorial básica de gerenciamento. A divisão de poderes é descentralizada em Poder 

Público, usuários e comunidades, além de proporcionar os usos múltiplos da água. São definidos 

instrumentos para alcançar os objetivos traçados e assegurar os fundamentos da política de recursos 

hídricos brasileira. Os instrumentos são: os planos de recursos hídricos; o enquadramento dos corpos 

de água em classes, segundo os usos preponderantes da água; a outorga dos direitos de uso de recursos 

hídricos; a cobrança pelo uso de recursos hídricos; o Sistema de Informações sobre Recursos 

Hídricos.  

De acordo com Castro (2012) o estabelecimento da Política de Recursos Hídricos definiu o 

início da proposta de gestão moderna. O ponto crucial foi o compartilhamento das responsabilidades 

entre diversos atores nas tomadas de decisões, desvinculando alguns setores privilegiados da 

exclusividade na administração. O Estado adquiriu a competência de formulação de normativos e a 

administração das águas sob seu domínio territorial. O mesmo autor relata que coube aos municípios 

a responsabilidade de gerenciamento do abastecimento de água, saneamento e drenagem urbana. 

Além de questões referentes à gestão ambiental que estão diretamente relacionadas a proteção dos 

recursos hídricos como o ordenamento do uso e ocupação do solo. 

 Apesar de ser participativo, o sistema sofre complexidade burocrática, como resultado da alta 

fragmentação do poder decisório e interesses conflitantes dos diversos atores. O Sistema de 

gerenciamento de recursos hídricos estadual necessita de fortalecimento institucional e 
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desenvolvimento das capacidades dos atores envolvidos, como descrito por Almeida et al. (2013), no 

estudo de caso de Mato Grosso do Sul.  

A gestão descentralizada, apesar de ser adequada para o atendimento das divergências nas 

condições e necessidades locais, também é desafio para a coordenação eficaz no contexto de 

governança em vários níveis. Segundo a Organization for Economic Co-operation and Development. 

- OECD (2015), a ampla diversidade relacionada não somente as características hidrográficas como 

também econômicas e sociais, encontrada nas regiões brasileiras, indica que não há solução única 

para a gestão de recursos hídricos do país. Os recursos hídricos brasileiros estão sendo geridos por 

diversos órgãos deliberativos, porém com baixa capacidade de implementar as decisões. 

 

3.2- A gestão de recursos hídricos em São Paulo 

 

A Lei Estadual nº 7.663 de 1991, ou Lei Paulista das Águas, instituiu a Política Estadual de 

Recursos Hídricos do Estado de São Paulo, estabelecendo normas de orientação ao sistema e adoção 

da bacia hidrográfica como recorte territorial de planejamento, além do reconhecimento da água como 

bem econômico.  

O primeiro Plano de Recursos Hídricos do Estado de São Paulo foi elaborado em 1990, e se 

encontra em sua sexta atualização relativo ao horizonte de 2012 à 2015 (SÃO PAULO, 2014). Neste 

documento são encontrados vasta lista de metas, as quais são pouco concretizadas. Mas esta não é 

uma característica apenas de São Paulo. De acordo com a OECD (2015) os planos estaduais e de 

bacia hidrográfica apresentam sua implementação limitada, devido à falta de interesse dos atores 

envolvidos, deficiência na alocação de recursos e medidas executáveis. Assim os planos permanecem 

no universo das “boas intenções”, repleto de metas que carecem de coerência com a realidade local e 

prática. 

O Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos do Estado de São Paulo - SigRH-

SP, previsto na Lei 7.663/1991, encontra-se ativo. O sistema auxilia a implementação do Plano 

Estadual de Recursos Hídricos – PERH (SÃO PAULO, 2015). O enquadramento dos corpos hídricos, 

apesar de regulamentado como primeiro sistema de classificação do país, em 1955, ainda apresenta 

baixa implementação e necessidade de atualização. Assim como em todo território nacional, sofre 

dificuldades devido principalmente à necessidade de constante monitoramento e a urgência de 

priorização de outros instrumentos (ANA, 2015).  

São Paulo tem como órgão gestor e outorgante, o Departamento de Águas e Energia Elétrica – 

DAEE, que nas últimas décadas produziu um importante acervo de informações e programas 
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(JUNQUEIRA et al., 2011). No DAEE estão cadastrados número superior a 35.400 pontos de uso, 

desde 1992, correspondentes a captações, lançamentos, obras hidráulicas, serviços, extração de 

minério e outros usos (DAEE, 2017).  

A cobrança pelo uso da água já é realizada nas bacias paulistas do rio Sorocaba - Médio Tietê, 

Alto Tietê, Baixo Tietê e Baixada Santista e afluentes do rio Paraíba do Sul, Piracicaba, Capivari e 

Jundiaí (ANA, 2015). Evidencia-se estágio avançado da implementação da cobrança em relação a 

maior parte do país, porém atraso quando comparada aos estados do Ceará e Rio de Janeiro onde está 

implementada em todo território. 

 

3.3- A Gestão de Recursos Hídricos no Canadá 

 

Vigente no Canadá como legislação de instância superior, a Lei das Águas de 1970, detalha 

formalmente normas e poderes do Ministro do Meio Ambiente para criação de acordos com as 

províncias. O objetivo é promover a gestão dos recursos hídricos através do desenvolvimento de 

programas e pesquisas para levantamento de informações. Visa também a criação de comitês e 

agências de qualidade da água quando julgados necessários. A legislação também prevê a formulação 

anual de um relatório de operação ao Parlamento e a adoção de penalidade para descarga de efluentes 

não condizente com as legislações locais.  

O governo canadense foi pressionado a estabelecer política hídrica mais adequada sob 

propagação das preocupações ambientais. Desta forma, foi elaborada em 1987, a Política Federal da 

Água voltada em especial ao incentivo do uso eficiente e equitativo da água e garantia de sua 

qualidade. Resultado do consumo alarmante e indiscriminado dos recursos hídricos pelos canadenses, 

citados entre os maiores consumidores per capita de água no mundo (CANADA, 1987).  

Motivado pela emergência do conceito de desenvolvimento sustentável, o Parlamento decidiu 

que a água não deveria ser tratada separadamente e sim incluída como os demais recursos naturais 

nas legislações de proteção ambiental. Pearse e Quinn (1996), destacam que a Política Federal da 

Água nunca foi de fato aprovada como lei, não estando vigente, apesar de ser um dos principais 

documentos de orientação à gestão dos recursos hídricos, juntamente com a Lei das Águas. A 

estrutura da Política de Recursos hídricos do Canadá está definida basicamente nesses dois 

documentos. Embora apresente características regionais na gestão e gerenciamento da água, 

concordando com as necessidades de cada província. 

A Política Federal da Água de 1987 adota cinco estratégias (Tabela 1) como formas de 

promover o uso racional dos recursos hídricos e proteção de sua qualidade. A tarifação busca aplicar 
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valor monetário justo aos recursos hídricos como forma de encorajar seu uso consciente e racional 

(CANADA, 1987). A liderança científica é baseada na coleta e levantamento de dados científicos e 

desenvolvimento tecnológico. O planejamento integrado é caracterizado pelo gerenciamento 

participativo e a utilização preferível, porém não obrigatória, da bacia hidrográfica como unidade 

territorial de gestão. A produção de legislações tem o objetivo de criar dispositivos preventivos em 

contraste com o caráter remediativo da legislação vigente. Por fim, a conscientização pública é 

reconhecida como necessidade primária para se promover a gestão participativa. 

 

Tabela 1 – Estruturação da Política de Recursos Hídricos - Canadá 

Lei das Águas – Canadá, 1970 

Instrumentos 

Criação de acordos federais-provinciais 

Controle de lançamento de substâncias e penalidades 

Elaboração de relatório anual pelo ministro do meio ambiente 

Política Federal da Água – Canadá, 1987 

Estratégias 

Tarifação da Água 

Liderança Científica 

Planejamento Integrado 

Produção Legislativa 

Conscientização Pública 
 

Leitão e Mccallister (2010) afirmam que gestão hídrica canadense se torna complexa, pois é 

fragmentada nos órgãos federativos e não é previsto modelo de estrutura de gerenciamento, 

acrescentado o fato de que as províncias apresentam acentuadas autonomia e diversidade. De acordo 

com Teodoro et al. (2016), o envolvimento de tantos órgãos na gestão hídrica gera críticas pela 

sobreposição de iniciativas e decisões, como consequência os procedimentos ficam mais lentos e 

defasados. 

O modelo de gestão dos recursos hídricos do Canadá tem sido questionado. Há propostas para 

promover a interação entre os diversos setores governamentais, sociais e econômico, além das 

questões indígenas, presentes no país (TEODORO et al., 2016). Assim como ocorreu no Brasil, há 

um direcionamento para a política participativa dentro de um cenário com forte participação do 

Estado (OECD, 2015). 

 

3.4- A gestão hídrica de Ontário 
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Na província de Ontário a evolução de significativas e recentes mudanças na governança da 

água são decorrentes predominantemente da tragédia relacionada ao surto de Escherichia coli. 

Ocorrida na cidade de Walkerton em 2000, o surto funcionou como alerta e referência para todo o 

país quanto a urgência do desenvolvimento de legislações e da gestão dos recursos hídricos. Segundo 

Hill (2008), Ontário, assim como Quebec e Alberta, tem delegado poderes à entidades locais. O 

mesmo autor menciona que ações são realizadas geralmente em nível de bacias hidrográficas, e são 

tratados assuntos específicos como controle da qualidade da água e proteção de fontes.  

Outras províncias como Terra Nova e Labrador, e Saskatchewan, direcionaram esforços para a 

proteção ao nível de bacia hidrográfica. Contudo, Ontário apresentou grande envolvimento em ações 

nas bacias, com evolução rápida em relação aos termos do Acordo sobre Qualidade da Água dos 

Grandes Lagos e a promulgação da Lei de Água Limpa de 2006 (HILL, 2008). A abordagem de bacia 

hidrográfica resultou na formação de Autoridades de Conservação (Conservation Authorities - CA). 

Segundo Conservation Ontario (2015), tais autoridades proporcionam maior envolvimento e 

conscientização da população na gestão das bacias hidrográficas por meio do desenvolvimento de 

novas ferramentas. Ainda, o mesmo, relata que as CA promovem a participação da sociedade civil 

nas discussões de assuntos de relevância hídrica e na elaboração dos planos de proteção as fontes. 

A lei de Proteção Ambiental (Environmental Protection Act) é a legislação primária de controle 

a poluição em Ontário. Funciona em conjunto com as legislações como a Lei da Água Potável (Safe 

Drinking Water Act), Lei da Água Limpa (Clean Water Act) e Lei da Gestão de Nutrientes (Nutrient 

Management Act) (NORTH BAY-MATTAWA SOURCE PROTECTION, 2016). 

Em função do Acordo dos Grandes Lagos (Canada – Ontario Great Lakes Agreement on Water 

Quality and Ecosystem Health) o Governo de Ontário e o Governo do Canadá buscam a proteção e 

restauração da Bacia dos Grandes Lagos. O Acordo promove o desenvolvimento da saúde e bem-

estar da população e ecossistema por meio da redução e eliminação de poluentes. Ontário tem se 

destacado em pesquisas científicas relacionadas principalmente a qualidade da água e sistemas de 

eficiência hídrica, nos últimos 10 anos foram concedidos cerca de 59,5 milhões de dólares em 1.225 

projetos de pesquisas relacionados à água (WATER TAP ONTARIO, 2015).  

O governo canadense está em processo de adoção de estratégias para a cobrança da água e 

debates quanto ao fornecimento de subsídios. Barlow (2012) aponta o baixo valor cobrado pelo 

consumo da água no Canadá, sendo cobrados $0,31 pelo metro cúbico de água, enquanto os franceses 

pagam $1,35 e o alemães $2,16. A escolha e adoção de critérios para chegar a um valor justo a todos 

os setores é difícil.  

 



      
 

XIV Simpósio de Recursos Hídricos do Nordeste 
  

8 

3.5- Análise Comparativa 

 

Brasil e Canadá se diferem primordialmente no modo como a temática da água foi tratada. No 

Brasil, os domínios sob recursos hídricos foram descritos constitucionalmente e desta forma a água 

foi endereçada como tema específico e merecedor de política nacional, que caracteriza as 

competências de cada instância. No Canadá o gerenciamento dos recursos hídricos ocorreu de forma 

desconcertada entre os diversos departamentos governamentais. É notada que a falta de política e 

estabelecimento de sistema de gerenciamento de recursos hídricos bem definidos dificulta a gestão e 

o monitoramento, pois gera obstáculos como duplicidade de funções, falta de integração de dados ou 

falta de comprometimento. A alta fragmentação pode causar atrasos na implementação de ações 

efetivas em prol dos recursos hídricos.  

O Canadá, em face da adoção de baixos valores na cobrança da água não representa estímulo 

para o controle do consumo hídrico, porém demonstra bom desenvolvimento na qualidade da água, 

como apresentado em Ontário. Isso indica que o Canadá tem atuação eficiente na solução de 

problemas pontuais e em escala local. Por outro lado, o Brasil, como exemplificado pelo estado de 

São Paulo, está em evolução na implementação dos instrumentos de gestão dos recursos hídricos. O 

estado tem dificuldades de controle à poluição e eventos críticos de escassez, como a crise 

evidenciada nos anos de 2014 e 2015. Segundo Morengo et al. (2015), dentre as causas da crise de 

água destacam-se a combinação dos baixos índices pluviométricos, crescimento da demanda por água 

e ineficiente gerenciamento desse recurso.  

 

4- CONCLUSÃO 

 

O Canadá, apesar de nação de alto desenvolvimento, necessita de definição na sua política da 

água. A experiência canadense mostra que ações locais resultam na solução eficaz de problemas 

hídricos em países com heterogeneidade acentuada. O Brasil possui política nacional de recursos 

hídricos bem definida que descreve instrumentos para o alcance de seus objetivos. Seu sistema de 

gerenciamento é nítido e há maior integração de informações, quando comparado ao Canadá. 

Entretanto, existem dificuldades na efetiva execução de ações e na consolidação institucional do 

Sistema de Gerenciamento de Recursos hídricos. 

No Brasil, houve a adoção do modelo francês de gestão sem análise criteriosa dos aspectos 

inerentes a realidade local. Ao contrário do Canadá, a gestão brasileira apresenta robustez de metas, 

o que provavelmente traz dificuldades na concretização de ações focadas e integradas, diante das 
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diferentes políticas setoriais. Desta forma, a efetiva implementação dos instrumentos permanece 

comprometida. Assim, novas possibilidade de adequações do modelo adotado no país devem ser 

avaliadas. É preciso considerar, contudo, que não há solução única para todos os estados brasileiros 

na questão hídrica, diante as características regionais que devem ser respeitadas. O Brasil precisa 

investir esforços na efetivação dos instrumentos de gestão propostos.  A extensa área territorial e a 

distribuição desuniforme da demanda e disponibilidade hídricas do país, indicam que ponderar as 

necessidades e problemas locais é primordial para garantir a consolidação da gestão hídrica.   
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