
 
 
XVIII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVALIAÇÃO INTEGRADA DA SUSTENTABILIDADE DE QUATRO 
BACIAS HIDROGRÁFICAS LATINOAMERICANAS 

Henrique M. L. Chaves1 

 

RESUMO - Em resposta à necessidade um indicador integrativo que pudesse representar a 
sustentabilidade de bacias hidrográficas, foi desenvolvido recentemente o Índice de 
Sustentabilidade de Bacias-WSI. Este índice utiliza quatro indicadores, representando a hidrologia, 
o ambiente, a vida humana e as políticas públicas de gestão, e o enfoque de pressão-estado-resposta, 
em uma matriz bi-dimensional. O índice WSI varia entre 0 (não sustentável) a 1 (altamente 
sustentável), permitindo a comparação da sustentabilidade entre bacias e a sua evolução ao longo do 
tempo. Este trabalho apresenta os resultados da aplicação do WSI para duas bacias brasileiras (dos 
rios S. Francisco Verdadeiro-PR e Pipiripau-DF), e duas bacias da América Latina (Bacia do Canal 
do Panamá-Panamá, e rio Antequera-Bolívia), no período compreendido entre 1996 e 2007. 
Obtiveram-se os seguintes valores para o WSI: 0,65 (S.F. Verdadeiro), 0,60 (Pipiripau), Antequera 
(0,47), e do Canal do Panamá (0,75). Além desses valores globais, foram identificados os gargalos 
que contribuiram para a redução da sustentabilidade nas bacias, facilitando as ações de 
planejamento e gestão de bacias hidrográficas por parte de decisores, usuários e stakeholers.  

Palavras-chave: Sustentabilidade, hidrologia, gestão de recursos hídricos. 

ABSTRACT – In order to meet the necessity of an integrative indicator to assess watershed 
sustainability, the Watershed Sustainability Index-WSI was recently developed. This index uses 
four indicators, such as hydrology, environment, life and policy, as well as the concept of pressure, 
state and response, integrated in a spreadsheet. The WSI varies between 0 (non-sustainable) and 1 
(highly sustainable), allowing for the comparison among different river basins, and the dynamics of 
sustainability along time. This work presents the results of the application of the WSI to two 
Brazilian basins (S.F. Verdadeiro-PR and Pipiripau-DF), and two Latin American basins 
(Antaquera-Bolívia and Panamá Canal-Panamá), in the period between 1996 and 2007. The 
following results were obtained for WSI: 0,65 (S.F. Verdadeiro), 0,60 (Pipiripau), 0,47 (Antaquera) 
and 0,75 (Panama Canal). In addition to these global scores, the bottlenecks which contributed to 
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the lowering of the global sustainability were identified, allowing for managers and stakeholders to 
improve global watershed sustainability in the future. 

Keywords: Sustainability, hydrology, water resources management. 

1. INTRODUÇÃO 

Indicadores podem comunicar ou informar acerca do progresso em direção a uma determinada 

meta como, por exemplo, o desenvolvimento sustentável, mas também podem ser entendidos como 

um recurso que deixa mais perceptível uma tendência ou fenômeno que não seja imediatamente 

detectável (OECD, 2003).  

Para que sejam úteis e representativos, os indicadores devem ter seus dados facilmente 

disponíveis, serem compreensíveis, críveis, relevantes e integrativos (HTCF, 2003). Apesar de 

existirem alguns indicadores de sustentabilidade na literatura (Esty & Nevy, 2004) eles não tem a 

bacia hidrográfica como unidade de aplicação ou são muito complexos para utilização em países em 

desenvolvimento.  

Apesar de haver alguns indicadores de sustentabilidade na literatura, não havia, até há pouco, 

um que fosse específico para bacias hidrográficas, nem que permitisse relações causa-efeito entre 

gestão e resposta. 

Buscando um indicador pudesse representar a sustentabilidade de bacias hidrográficas, bem 

como a inter-relação entre as pressões ao sistema e as respostas de gestão, e que pudesse ser de fácil 

aplicação, Chaves & Alipaz (2007) desenvolveram o Índice de Sustentabilidade de Bacias-WSI2.    

O objetivo do presente trabalho foi o de aplicar o WSI para quatro bacias latino-americanas, de 

forma a se obter o seu grau de sustentabilidade, e compará-las entre si.  

2. METODOLOGIA 

2.1. Índice de Sustentabilidade de Bacias-WSI 

O Índice de Sustentabilidade de Bacias-WSI (Chaves & Alipaz, 2007) foi desenvolvido 

atendendo aos seguintes critérios: i) estrutura simples e aplicação universal; ii) incorporar relações 

causa-efeito, facilitando seu entendimento e aplicação; iii) parâmetros  preferencialmente 

quantitativos e de fácil obtenção;  iv) incorporar os efeitos de variabilidade ou mudança climática; 

v) matematicamente robusto. 

Nesse sentido, a sustentabilidade das bacias hidrográficas é dada pela seguinte equação 

(Chaves & Alipaz, 2007): 

                                                 
2 Do inglês “Watershed Sustainability Index”. 
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Onde: WSI (0-1) é o índice de sustentabilidade da bacia;  H (0-1) é o indicador de hidrologia; E (0-

1) é o indicador de meio ambiente; L (0-1) é o indicador de vida humana; e P (0-1) é o indicador de 

políticas públicas. Vale ressaltar que todos os indicadores do WSI têm o mesmo peso, uma vez que 

desconhece qual é a relativa importância de cada um deles para a sustentabilidade.  

Além dos quatro indicadores acima, o WSI usa o conceito de Pressão-Estado-Resposta (OECD, 

2000), captando, assim, a dinâmica do processo de gestão. Nesse caso, não apenas o “estado” atual 

da bacia é indicador de sua sustentabilidade, mas também as pressões a que ela é submetida, além 

as respostas resultantes.  

O WSI é obtido através de uma planilha, onde as linhas são os indicadores e as colunas 

representam a pressão, o estado, e a resposta (Tabela 1).  

Tabela 1. Matriz de indicadores e PSR para o cálculo do WSI. 

 
* No caso de outro parâmetro ser mais crítico que a DBO na bacia, escolhe-se esse parâmetro. 

Sugere-se que o WSI seja aplicado a bacias com áreas inferiores a 2.500 km2, uma vez que, a 

partir dessa dimensão, as relações causa-efeito entre gestão e resposta são pouco perceptíveis 

(Schueler, 1998). Neste caso, bacias maiores que este valor limite podem ser subdivididas em sub-

bacias e ter o WSI calculado de forma ponderada.  

P(olíticas) 
 

- Variação do IDH-
Educ. no período 
 

- Capacidade legal e 
institucional em GIRH  
na bacia 
 

- Evolução dos 
gastos em GIRH na 
bacia no período 
 

    Pressão  Estado 
 

 Resposta 

Indicador              Parâmetros 

  
H(idrologia) 
 

- Variação da 
disponibilidade de 
água per capita no 
período estudado 

- Variação da DBO5* 
no período 

- Disponibilidade per 
capita de água na bacia 
no período 

 - DBO5 da bacia (média 
de longo prazo) 

 

- - Evolução na 
eficiência do uso da 
água no período;  

  
  - Evolução no 

tratamento de esgotos 
no período 

E(ambiente) 
 

- EPI da bacia no 
período  
  
 

- % da bacia com 
vegetação natural 
 

- Evolução nas 
protegidas da bacia 
(reservas, BPMs) 
 

L (vida) 
 

- Variação no PIB 
per capita na bacia, 
no período 

- IDH da bacia  
(ponderado por área 
municipal) 
 

- Evolução do IDH 
da bacia no período 
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 Para facilitar o cálculo do WSI, as três colunas da Tabela 1 são sub-divididas em 3 Tabelas, 

correspondendo aos indicadores de Pressão (Tabela 2), Estado (Tabela 3), e Resposta (Tabela 4), 

respectivamente. Estas Tabelas são apresentadas abaixo. 

 
Tabela 2. Parâmetros de Pressão do WSI.  

 
 

 O EPI da Tabela acima é o indicador de pressão ambiental, e é dado pela seguinte equação:  
 

2

)Vu%Va(%
EPI

+=                                                       [2] 

 
Onde: %Va = percentual de variação de áreas agrícolas na bacia no período estudado; %Vu = 

percentual de variação de áreas urbanas na bacia, no período estudado. O valor de EPI pode ser 

positivo (aumento do impacto ambiental) ou negativo (diminuição do impacto). A Tabela 3 

apresenta os parâmetros de Estado do WSI.  

 

  

Indicador Parâmetro Nível Escore 

  
 
 
Hidrologia 

 

∆1- Variação da disponibilidade 
de agua per capita, no período 
(m3/hab.ano)  
 

∆1< -20% 
-20%< ∆1 <  -10% 

 -10%<∆1< 0% 
0 < ∆1< +10% 
∆1 > +10% 

 

0.00 
0.25 
0.50 
0.75 
1.00 

 

∆2- Variação da DBO5 da bacia 
no período (média) 

∆2>20% 
20%> ∆2 > 10% 

0 < ∆2 < 10% 
-10%<∆2 < 0% 
∆2 <  -10% 

 

0.00 
0.25 
0.50 
0.75 
1.00 

 E(ambiente) 
 

  
 EPI da bacia no período   
 

EPI >20% 
20% > EPI > 10% 
10% < EPI <5% 
5% <EPI <0% 

EPI <0% 
 

0.00 
0.25 
0.50 
0.75 
1.00 

 
L (vida) 

 
Variação no IDH-renda per 
capita na bacia, no periodo 
 

∆ < -20% 
-20% < ∆ < - 10% 

-10%<∆< 0% 
0 < ∆< +10% 
∆ >+10% 

 

0.00 
0.25 
0.50 
0.75 
1.00 

 
 Politicas 

 
Variação do IDH-Educ. no  
periodo 

 ∆ < -20% 
-10% < ∆ < -20% 
-10% < ∆ < 0% 
0 < ∆ < +10% 
∆ > +10% 

 

0.00 
0.25 
0.50 
0.75 
1.00 

 



 
 
XVIII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos  

 
 

Tabela 3. Parâmetros de Estado do WSI. 

 
 

A Tabela 4 abaixo apresenta os parâmetros de Resposta do WSI, refletindo a resposta na gestão 

de recursos hídricos na bacia.  

 

  

Indicador 
 

Parámetros de Estado 
 

Parâmetro Nivel 

 
Nivel Escore 

 
Escore 

  
 
 
Hidrologia 

 

Wa – Disponibilidade per capita 
de agua na bacia 
(superf.+subterr), em  
m3/hab.ano 
 

Wa < 1700 
1700 < Wa < 3400 
 3400 < Wa < 5100 
5100 < Wa < 6800 

Wa > 6800 
 

0.00 
0.25 
0.50 
0.75 
1.00 

 

DBO5 -  Média da DBO5 da 
bacia (longo prazo), em mg/l 

DBO > 10 
10 < DBO < 5 
5 < DBO < 3 
3 < DBO < 1 

DBO < 1 

0.00 
0.25 
0.50 
0.75 
1.00 

 E(ambiente) 
 

  
% de vegetação natural 

remanescente na bacia (Av)   
 

Av < 5 
5 < Av < 10 
10 < Av < 25 
25 < Av < 40 

Av > 40 
 

0.00 
0.25 
0.50 
0.75 
1.00 

 
L (vida) 

 
IDH ponderado da bacia 
(ponderado) 

IDH<0.5 
0.5 < IDH < 0.6 
0.6 < IDH < 0.75 
0.75 < IDH < 0.9 

IDH > 0.9 
 

0.00 
0.25 
0.50 
0.75 
1.00 

 
 Politicas 

 
Capacidade legal e institucional 
em GIRH na bacia 

 Muito Pobre 
Pobre 

Regular 
Boa 

Excelente 
 

0.00 
0.25 
0.50 
0.75 
1.00 
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Tabela 4. Parâmetros de Resposta do WSI. 

 
 

A evolução em áreas protegidas e em áreas com boas práticas de manejo (BPM) representa a 

variação percentual em termos de área, semelhantemente ao EPI (Equação 2). Conforme as Tabelas 

acima, o indicador de Hidrologia tem 2 conjuntos de parâmetros: quantidade (Hidro-Quant) e 

qualidade (Hidro-quali).   

Uma vez selecionados os níveis e os escores para cada um dos parâmetros das Tabelas 2, 3 e 4, 

o WSI é calculado através da média global (média das colunas P,E,R e linhas H,E,L,P). O resultado 

do WSI para a bacia é classificado semelhantemente ao valor do IDH (Tabela 5): 

Tabela 5. Classificação do WSI, de acordo com o resultado da Equação 1. 

Faixa WSI < 0,5 0,5 < WSI < 0,8 WSI > 0,8 

Classificação Baixo Médio Alto 

 

2.2. Aplicação do WSI às Bacias Estudadas 

O WSI conforme desenvolvido por Chaves & Alipaz (2007) foi aplicado a cada uma das quatro 

bacias selecionadas, e os resultados comparados entre si, sendo também identificados os gargalos 

Indicador 
 

Parámetros de Pression  
 

Parâmetro Nivel  

 
Nivel Escore  

 
Escore 

  
 
 
Hidrologia 

 

Evolução na eficiência de uso 
de água na bacia no período 
 

Muito Pobre 
Pobre 

 Regular 
Boa 

Excelente 
 

0.00 
0.25 
0.50 
0.75 
1.00 

 
Evolução no tratamento e 
disposição de esgotos na bacia, 
no período  

Muito Pobre 
Pobre 

 Regular 
Boa 

Excelente 
 

0.00 
0.25 
0.50 
0.75 
1.00 

 E(ambiente) 
 

  Evolução nas áreas protegidas 
(reservas e BPMs) na bacia, no 
periodo 

 

∆ < -10% 
-10% < ∆ < 0% 
0% < ∆ < 10% 
10% < ∆< 20% 
∆ > 20% 

 

0.00 
0.25 
0.50 
0.75 
1.00 

 
L (vida) 

 
Variação no IDH da bacia, no 
periodo (ponderado) 
 

∆ < -10% 
-10% < ∆ < 0% 
0% < ∆ < 10% 
10 < ∆ < 20% 
∆ > 20% 

 

0.00 
0.25 
0.50 
0.75 
1.00 

 
 Politicas 

 
Evolução nos gastos em GIRH 
na bacia, no periodo 

 ∆ < -10% 
-10% < ∆ < 0% 
0% < ∆ < 10% 
10 < ∆ < 20% 
∆ > 20% 

 

0.00 
0.25 
0.50 
0.75 
1.00 
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em cada uma das bacias. As principais características das bacias selecionadas são apresentadas nos 

itens a seguir. 

2.2.1. Bacia do Rio São Francisco Verdadeiro 

A bacia do Rio São Francisco Verdadeiro está localizada no sudoeste do Estado do Paraná, 

tendo uma total de 2.200 km2. Seus solos são principalmente latossolos argilosos, com relevo plano 

a suave ondulado. O uso dominante do solo é a agricultura (grãos), sendo sua população de 

aproximadamente 150 mil habitantes.  

O clima da bacia é subtropical, com uma precipitação média de 1.700 mm/ano, tendo o rio uma 

vazão média de longo termo de 39 m3/s em seu exutório. A DBO5 média na bacia no período 

estudado foi de 1,3 mg/L.  

A bacia possui cerca de 20% de vegetação nativa remanescente.  Apesar de apresentar avanços 

recentes relativos a implementação de boas práticas de manejo do solo, a bacia ainda tem limitações 

em termos de gestão de recursos hídricos. 

Dentre os impactos sofridos pela bacia estão a sedimentação e a poluição por dejetos de aves e 

suínos, com o conseqüente assoreamento e eutrofização do rio e do reservatório de Itaipu, situado a 

jusante (Chaves & Alipaz, 2007). O WSI desta bacia foi avaliado no período compreendido ente 

1996 e 2000. 

2.2.2. Bacia do Ribeirão Pipiripau 

A bacia do rib. Pipiripau, com uma área total de 235 km2, está localizada na região nordeste do 

Distrito Federal. A declividade média de suas vertentes é de 5% (relevo suave-ondulado) e os solos 

dominantes são latossolos argilosos. O principal uso do solo é agricultura e pecuária, sendo 22% da 

área cobertos por vegetação natural (cerrado). A bacia possui uma população de 15.000 habitantes, 

dominantemente rural e peri-urbana. A precipitação média anual da bacia é de 1.400 mm. A vazão 

média de longo termo do ribeirão Pipiripau em seu exutório é de 3,0 m3/s, e a DBO5 média é de 1,5 

mg/l (CAESB, 2001). 

Os principais problemas enfrentados na bacia são o conflito de uso de água entre os setores de 

abastecimento humano e de irrigação, além do assoreamento, resultante da erosão nas vertentes e 

estradas vicinais da bacia. Há também problemas sociais, tais como a presença de acampamentos de 

sem-terra, além de crescimento urbano acelerado no terço inferior da bacia. O período estudado foi 

entre 1996 e 2000.  
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2.2.3 Bacia do R. Antaquera (Bolívia)  

A bacia do rio Antaquera, com uma área total de 227 km2, está localizada no Altiplano 

boliviano, nas vertentes do lago Poopo, a uma altitude de 3.500 m. Sua população, eminentemente 

rural, é de 9.600 habitantes, vivendo dominantemente da agricultura, pecuária e extrativismo. A 

precipitação média anual é de 62 mm, e a vazão mínima anual é zero (rio intermitente).  

O principal problema da bacia é a baixa disponibilidade de água. Há também problemas sócio-

econômicos, como a pobreza e a falta de saneamento. A gestão de recursos hídricos é incipiente ou 

inexistente na bacia (Calizaya et al., 2008).  

O estudo da bacia do Rio Antaquera compreendeu o período entre 1997 e 2001.  

2.2.4 Bacia do Canal do Panamá (Panamá)  

O canal do Panamá é formado por duas bacias hidrográficas principais, a dos rios Gatún e 

Alhahuela. Somadas, sua área total é de 3.400 km2. Seu clima é tropical úmido, com precipitação 

anual de 2.000 mm e vazão média anual de 164 m3/s. A população é de 160 mil habitantes, e o uso 

do solo é eminentemente rural, com mais de 30% da bacia ainda cobertos por vegetação natural 

(floresta tropical úmida).  

O principal problema da bacia é sócio-econômico (pobreza). A Autoridade do Canal do 

Panamá, responsável pela gestão da bacia, possui uma boa infraestrutura física de monitoramento e 

controle da água, contribuindo também para a conservação do solo e da água na bacia. O estudo foi 

realizado no período entre 2003 3 2007.  

3.   RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Uma vez levantadas as informações relativas aos indicadores de Hidrologia (H), Ambiente (E), 

Vida Humana (L) e Políticas Públicas (P) para cada uma das quatro bacias estudadas, os valores 

correspondentes as células das Tabelas 2, 3 e 4 foram preenchidos, e o WSI global foi calculado.  

As Tabelas 6, 7, 8 e 9 apresentam os níveis, os escores e o valor global do WSI para cada uma 

das bacias estudadas.  
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Tabela 6. Valores, escores e WSI para a bacia do Rio S. Francisco Verdadeiro. 

  Pressão Estado Resposta Subtot. 
Indicador Nível Escore Nível Escore Nível Escore 

  Hidro - Quant. 5% 0,75     33.600  1,00 Médio 0,50 
Hidro - Qual. 4,6% 0,50 1,3 1,00 Pobre 0,25 0,67 

Ambiente 11,0% 0,25 26% 0,75 2% 0,75 0,58 
Vida 3,4% 0,75 0,81 0,75 5,10% 0,75 0,75 

Políticas 6,30% 0,75 Pobre 0,25 5% 0,75 0,58 
Subtot.   0,59   0,69   0,66 0,65 

Tabela 7. Valores, escores e WSI para a bacia do Rib. Pipiripau. 

  
Indicador 

Pressão Estado Resposta Subtot. 

Nível Escore Nível Escore Nível Escore 

  Hidro - Quant. -49% 0,00 
         

828,0  0,00 Bueno 0,75 
Hidro - Qual. 8,2% 0,50 1,6 0,75 Excel 1,00 0,50 

Ambiente 15,7% 0,25 32% 0,75 20% 0,75 0,58 
Vida 2,1% 0,75 0,72 0,50 1,60% 0,50 0,58 

Políticas 2,90% 0,75 Bueno 0,75 15% 0,75 0,75 
Subtot.   0,50   0,59   0,72 0,60 

Tabela 8. Valores, escores e WSI para a bacia do R. Antaquera. 

  
Indicador 

Pressão Estado Resposta Subtot. 
Nível Escore Nível Escore Nível Escore 

  Hidro - Quant. -5% 0,50  2.000  0,25 Medio 0,50 
Hidro - Qual. 5,0% 0,50 4,8 0,75 Pobre 0,25 0,46 

Ambiente 10,5% 0,25 24% 0,50 5% 0,75 0,50 
Vida 3,5% 0,75 0,52 0,25 4,00% 0,75 0,58 

Políticas -4,0% 0,50 Baixo 0,25 -10% 0,25 0,33 
Subtot.   0,50   0,38   0,53 0,47 

Tabela 9. Valores, escores e WSI para a bacia do Canal do Panamá. 

Indicador 
Pressão Estado Respota Subt. 

Nivel Escore Nivel Escore Nivel Escore 
  Hidro-Quant.  85% 1,00 32.300 1,00 Bueno 0,75 

Hidro-Qual.  0% 0,75 0,39 1,00 Regular 0,50 0,83 
Ambiente 18,0% 0,25 59,9% 1,00 143% 1,00 0,75 

Vida 0,02% 0,75 0,73 0,50 1,52 0,50 0,58 
Políticas 1,52% 0,75 Bueno 0,75 130% 1,00 0,83 

Subtot.   0,66   0,81   0,78 0,75 
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De acordo com as Tabelas 5-8 acima, observa-se que o valor global do WSI (em negrito) 

variou de 0,47 (bacia do Antaquera) a 0,75 (bacia do Canal do Panamá), ficando as bacias do 

Pipiripau e do S. F. Verdadeiro com valores intermediários (0,60 e 0,65, respectivamente). Esses 

resultados indicam que a bacia do Canal do Panamá apresenta a maior sustentabilidade, seguida da 

do Rio S. F. Verdadeiro, rib. Pipiripau e rio Antaquera.  

Pelas mesmas Tabelas, pode-se também observar que os parâmetros que contribuíram para a 

redução do WSI foram diferentes em cada caso. No caso da bacia do rio S.F. Verdadeiro, os escores 

mais baixos (gargalos) foram aqueles relativos às combinações de Ambiente/Pressão e Hidro-

Qual./Resposta (0,25).  

Já no caso da bacia do ribeirão Pipiripau, os gargalos (escores 0,0 ou 0,25) foram Hidro-

Quant./Pressão e Estado, e Ambiente/Pressão.  

No caso da bacia do rio Antaquera, os gargalos (escores de 0,25) foram as combinações de 

Hidro-Quant./Estado, Hidro-Qual./Resposta, Ambiente/Pressão e Políticas/Resposta.  

São exatamente nessas combinações que os gestores e stakeholders devem concentrar seus 

esforços, de forma a aumentar  a sustentabilidade de suas bacias sem, entretanto, esquecer-se dos 

outros parâmetros.  

Em termos das médias dos indicadores H, E, L e P (linhas da Tabela 1), as quatro bacias 

estudadas apresentaram diferenças significativas. Enquanto na bacia do rio S. F. Verdadeiro os 

indicadores de Ambiente e Políticas foram os limitantes (média=0,58), na bacia do Pipiripau as 

limitações se deram em termos de Hidrologia e Políticas. Já no caso da bacia do Antaquera, a maior 

limitação se deu no indicador de Vida Humana.  

Outra informação interessante obtida Tabelas 6-9 acima é que na maior parte dos casos a 

coluna de Pressão apresentou os menores valores parciais de WSI, exceto na bacia do Antaquera, 

onde a coluna Estado foi a de menor média.  

A Figura 1 abaixo apresenta um resumo do valor global de WSI das bacias analisadas no 

presente estudo. 
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Figura 2. Valores globais do WSI para as bacias estudadas.  

4. CONCLUSÕES  

As principais conclusões do estudo foram as seguintes: 

• A bacia do Canal do Panamá apresentou o maior valor de WSI (0,75), seguido da bacia do 

rio S. F. Verdadeiro (0,65), rib. Pipiripau (0,60) e rio Antaquera (0,47); 

• Os indicadores que contribuem para a redução da sustentabilidade nas bacias foram os de 

Ambiente e Políticas para a do S. F. Verdadeiro, de Hidrologia e Políticas para a bacia do 

Pipiripau, e de Vida Humana para a bacia do rio Antaquera; 

• O WSI foi maior nas bacias onde a oferta de água é abundante, onde havia maior vegetação 

original remanescente, onde a qualidade de vida era razoável, e onde as políticas públicas 

são relativamente efetivas, e vice-versa. 
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