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RESUMO --- Este artigo apresenta um estudo de adaptação do modelo de “tableaux de bord de 
suivi des SDAGE” (TBSS), amplamente usado pelas agências de bacia francesas, à realidade 
brasileira. Para tanto, são necessários instrumentos ou ferramentas que facilitem a atuação da 
sociedade civil no sistema de gestão participativa. Assim, são considerados 5 (cinco) tableaux 
franceses, a partir dos quais é realizada adaptação para um modelo adequado à realidade da gestão 
dos recursos hídricos no Brasil. Conclui-se que é imprescindível considerar as diferenças sócio-
espaciais na elaboração de instrumentos que potencializem a participação da sociedade civil na 
gestão ambiental, já que tais instrumentos, quando extremamente técnicos, podem distanciar a 
sociedade da gestão dos recursos hídricos. Como resultado, são apresentados, portanto, um modelo 
gráfico para o Atlas e outro modelo de indicadores ambientais, os quais foram extraídos de Leis 
Federais e nas Resoluções dos órgãos, autarquias e conselhos nacionais, estaduais e municipais 
competentes, enquanto os indicadores específicos à área foram arbitrariamente definidos. O modelo 
foi aplicado na geração de um Atlas de indicadores ambientais para a bacia do Rio São Miguel, SW 
de Minas Gerais. 

ABSTRACT --- This paper presents an adaptation of the tableaux de bord de survi dês SDAGE’s 
model (TBSS) - which is widely spread on France by its watershed agencies - to Brazilian reality. In 
support of that, for the watershed management to be actually participative and to succeed, the right 
tools must be used, like those TBSS. So, five TBSS have been analysed and a synthesis was made. 
By this synthesis, a model was developed to be applied to Brazilian watershed management reality. 
It can be said that the social-spatial specificities must be considered when developing tools to 
enhance people’s participation in the water resources management. As results, a visual model for 
the Atlas has been developed and other one for the environmental indicators basis. In this study, the 
main indicators were selected from Brazilian Code Law, in turn the specific ones were selected 
from previous studies. This adaptation has been applied on São Miguel River Watershed, Minas 
Gerais southwest region. 
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1 - INTRODUÇÃO 

Em países de economia periférica (mesmo que dinâmica), a escassez de investimento dirigidos 

para a gestão de recursos hídricos se contrapõe à recente importância dada a tais recursos pelo 

Estado e pela sociedade civil, em razão da adoção de princípios e políticas definidas por organismos 

internacionais. Se por um lado a criação de novos comitês de bacia é estimulada, por outro, eles já 

nascem de “mãos atadas”. Embora haja pressão de alguns atores sociais para que a gestão dos 

recursos hídricos se consolide, geralmente a sociedade civil não se identifica com a conservação 

destes recursos. Uma das possibilidades é criar veículos de comunicação como cartilhas e jornais 

que aproximem a gestão dos recursos hídricos da vida cotidiana dos cidadãos, ou desenvolver 

ferramentas que efetivem a participação popular nos processos decisórios de gestão, o que pode ser 

feito por meio da cartografia como ocorre na França. 

Nos comitês de bacia franceses, o uso de indicadores espacializados na forma dos Tableaux de 

Bord de Suivi des SDADE (TBSS) – compostos por série de mapas, gráficos, tabelas e textos – é 

amplamente difundido e utilizado. As informações são representadas por indicadores de diferentes 

dimensões que refletem a realidade ambiental das bacias, dependendo da disponibilidade de dados. 

Sua eficiência como veiculo divulgador e transmissor de conhecimento depende da linguagem e da 

expressão gráfica utilizada, bem como da capacidade interpretativa dos usuários dos diferentes 

setores. Assim, os decisores e demais interessados são munidos de informações que orientam e 

facilitam o processo de gestão. Nos TBSS, a informação é apresentada na forma de mapas que são 

associados a outras linguagens gráficas, como textos, gráficos e tabelas, fazendo com que nesse 

consórcio de linguagens, o usuário tenha sua capacidade interpretativa aguçada. O contexto 

brasileiro não facilita a geração e utilização dos TBSS como no caso do sistema francês, já que os 

dados agregados por bacia hidrográfica, no Brasil, são escassos e concentrados nos rios principais, 

além da extensão geográfica brasileira ser quase 16 vezes superior ao tamanho da França. Os 

indicadores dependem de dados em escalas adequadas para serem gerados. Também cabe ressaltar 

que ainda não há iniciativas sistemáticas de aplicação de indicadores nos processos de gestão de 

recursos hídricos no país.  

A gestão colegiada, na qual é fundada a gestão dos recursos hídricos, engendra uma certa 

equidade na participação dos setores interessados. Entretanto, para a gestão se consolidar como 

participativa, a sociedade civil deve ser munida de ferramentas que potencializem as informações, 

como é o caso dos mapas e indicadores, os quais podem facilitar a capacitação de cidadãos  para um 

processo ativo e transformador. Devido aos princípios e fundamentos da Política Nacional de 

Recursos Hídricos (Lei 9.433/97) serem inspirados na experiência francesa de gestão participativa 

iniciada em 1964, parece apropriado buscar nos instrumentos de gestão desenvolvidos naquele pais, 
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exemplos potenciais para aplicação no Brasil. Mesmo considerando as significativas diferencias 

entre os dois paises, em termos econômicos, físicos, sociais e culturais, os indicadores ambientais e 

os Atlas de indicadores em nível de bacias hidrográficas podem representar ferramentas eficientes 

nos processos de gestão participativa nos Comitês de Bacia Hidrográfica (Magalhães Jr., 2002). 

Desta forma, este trabalho visa apresentar os resultados de uma experiência de adaptação do modelo 

de Tableaux de Bord de Suivi des SDADE (TBSS), amplamente usado pelas agencias de bacia 

francesas desde a década de 70, à realidade brasileira. Os TBSS são desenvolvidos pelas Agencias 

de Água na França para serem utilizados como documentos de auxilio no processo decisório e no 

monitoramento das metas estabelecidas nos planos diretores de gestão de bacias, conhecidos como 

SDAGE – Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux. 

É importante salientar que para ser, de fato, adequado a realidade brasileira, uma proposta de 

Atlas para a gestão de recursos hídricos deve representar informações espacializadas (indicadores) 

cuja obtenção seja viável na realidade atual, não requerendo pesados investimentos financeiros e 

tecnológicos em sua coleta e sistematização. Deve-se também considerar a necessidade dos dados 

serem acessíveis, relevantes e inteligíveis aos potenciais usuários de todos os setores, incluindo a 

sociedade civil. Os mapas, atlas e indicadores devem ser, neste contexto de operacionalização da 

Política Nacional de Recursos Hídricos e, por conseqüência, dos Comitês de Bacia Hidrográfica, 

meios de informação, conscientização e educação de decisores e cidadãos na busca da proteção e 

melhoria da qualidade ambiental de bacias e outras unidades espaciais.  

Para tanto, o artigo é dividido em duas partes, sendo o primeiro o ensaio de adaptação do 

modelo e o segundo a concepção dos indicadores ambientais selecionados para o estudo de caso 

escolhido: a bacia hidrográfica do Rio São Miguel, pertencente à bacia do Rio São Francisco, 

porção sudoeste de Minas Gerais. Para os objetivos deste trabalho, o estudo de caso foi escolhido 

para ilustrar as potencialidades metodológicas de adaptação do modelo dos TBSS na gestão de 

recursos hídricos no Brasil, a partir de indicadores ambientais representados por meio de mapas 

temáticos. Para a concepção dos indicadores, foi aplicada a metodologia desenvolvida por Cherem 

& Magalhães Jr. (2006b). 

 

2 – REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 – Os Atlas cartográficos desenvolvidos para a gestão espacial 

O uso de Atlas cartográficos para a gestão do espaço, discutido em Cherem & Magalhães Jr. 

(2007), vem sendo notoriamente difundido dentro de paises de economia central, enquanto em 

paises de economia periférica (mesmo que dinâmica), como o Brasil e o México, a restrita 
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disponibilização de dados pertinentes a tal gestão propicia o desenvolvimento de Atlas nos moldes 

tradicionais. Os mapas tornam-se, deste modo, apenas cartas temáticas do estado ambiental de uma 

unidade espacial. Mesmo em países de economia central, os Atlas não seguem a mesma linha, 

conforme apresentam os autores (2007, p.15):  

 
O cenário mundial da divulgação de informação geográfica por meio de Atlas 
cartográficos tem, em grandes proporções, sua representação feita por países 
desenvolvidos (de economia central), o que não faz com que haja homogeneidade no tipo 
de informação apresentada e no estilo de apresentação.  
 

 

Os Atlas podem seguir moldes tradicionais, apresentando apenas indicadores de estado, como é o 

caso do National Atlas of the USA, ou indicadores de pressão e resposta, como o The Atlas of 

Canada. Nestes casos, as dimensões de Pressão, Estado ou Resposta seguem o modelo de 

dimensões de indicadores da OECD (1993). Esses Atlas apresentam excelente qualidade técnica 

dentro de suas propostas, e a realidade espacial é percebida de forma diferente em cada um dos 

Atlas. 

Essa distinção também pode ser feita quando a unidade espacial é de outra natureza, como no 

caso de bacias hidrográficas. Os modelos de Atlas podem conter apenas uma coleção de mapas 

temáticos, ou serem enriquecidos por gráficos, tabelas, textos e fotografias. Os tableaux de bord dos 

comitês de bacia franceses são exemplos pertinentes para exemplificar o segundo modelo, já que, 

como apresenta a figura a seguir, o mapa é enriquecido por outras formas de representação gráfica 

(Figura 1). 

 

Figura 1 – Modelo gráfico adaptado de um tableau de bord (MAGALHÃES JÚNIOR, 2002). 

 

Essa proposta foi discutida por Cherem & Magalhães Jr. (2006a) que reiteram a importância 

dos Atlas enquanto meio mais adequado para a comunicação de dados espaciais, já que fazem a 

tradução do conhecimento teórico e técnico (representado em um certo código) à sociedade civil. 

Embora haja uma intrínseca perda de informação na “tradução” feita por meio de Atlas, esse é um 
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tipo de mídia que tende a aproximar a sociedade civil do processo decisório dos comitês, enquanto 

os relatórios técnicos tendem a afastar por sua complexidade e pouca atratividade. 

Além da tradução feita na apresentação gráfica feita por meio dos Atlas, é imprescindível 

reconhecer a importância do tipo de indicadores representados nos mapas, já que estes devem ser 

inteligíveis. Dito de outra maneira, os indicadores ambientais, quando representados por valores 

quantitativos podem não ser entendidos, já que os padrões definidos pelos técnicos não fazem parte 

do cotidiano dos potenciais usuários. Assim, os valores podem ser relativizados em uma escala de 0 

a 1, e os indicadores devem ser divididos em classes temáticas (qualitativas) como as de 

enquadramento de corpos d’água. Cherem & Magalhães Jr. (2006a) ressaltam a necessidade de não 

se considerar os critérios de quantidade e qualidade em oposição, mas sim considerá-los como 

meios diferentes de medição da realidade ambiental. A diferença é de grau e não de tipo, isto é, a 

apresentação de estudos que se sustentam em valores qualitativos (muito, médio, poucos) não perde 

seu caráter cientifico e não são menos importantes que aqueles sustentados em quantitativos. Abler 

et. al. (1971) ressalta que a teorética (theory of measurement) percorreu um longo caminho no 

século XX e, possibilitou, a muitas áreas das ciências, respostas para questões importantes e 

imaginativas que podem ser obtidas sem a aplicação de técnicas de quantificação. 

2.2 – Os uso de indicadores na gestão ambiental 

São considerados como indicadores quaisquer dados que representem os atributos dos 

elementos, as relações entre esses elementos, e a entrada e a saída de matéria e energia da bacia 

hidrográfica. Essa abordagem sistêmica é fortalecida pela metodologia proposta pela OECD (1993) 

ao dividir os indicadores em indicadores de estado, de pressão e de resposta. Os indicadores têm 

vinculado um valor de outra natureza, isto é, além de um indicador representar os atributos de um 

dado elemento, esse atributo pode também ser entendido como um indicador de pressão, de estado, 

de resposta ou pode ser, ao mesmo tempo, mais de uma destas categorias. Nessa perspectiva, os 

indicadores são potencializados e transmitem mais informação. 

Essa riqueza não tem valor intrínseco aos dados, estando condicionada à interpretação dos 

usuários do Atlas. Tal perspectiva retira todo o status de verdade absoluta dos indicadores e os 

relativiza, demonstrando a relevância da apresentação de outros tipos de linguagem não dentro de 

um mapa, concorrendo com os indicadores, mas fora dele, para complementá-los. Quando a 

complementaridade dos indicadores com informações de outra natureza gráfica – textos, tabelas, 

gráficos, fluxogramas e figuras – se faz necessária, observa-se que inerentemente recorre-se ao 

conceito de Atlas e também a uma demarcação conceitual referente à gestão de bacias 

hidrográficas. 
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O estudo dos indicadores geográficos orientados para a gestão ambiental (indicadores 

ambientais) é relativamente recente em termos mundiais, posterior aos anos 80, ao contrário dos 

indicadores sociais, que já eram adotados sistematicamente nos anos 70. Na década de 90, a 

tendência global de busca do desenvolvimento sustentável motivou a multiplicação de iniciativas 

sobre indicadores voltados à gestão sustentável dos recursos naturais. Os indicadores são 

instrumentos valiosos para a sustentabilidade segundo a Agenda 21, embora até 1997 suas 

iniciativas fossem “tímidas em nível global” (Magalhães Jr, 2005). 

Magalhães Jr (2002) destaca que “os indicadores inserem-se em uma pirâmide de 

informações, cuja base é formada por dados primários e o topo compreende os índices integrados” 

e salienta que “a construção de um índice sintético pode facilitar a ordenação ou comparação 

entre comunidades, mas um índice envolve o problema da ponderação dos indicadores, o que, em 

última instância, envolve algum juízo de valor”. Assim, o autor (2002) conclui que “os riscos da 

simplificação gerados pela agregação de variáveis podem ser minimizados por uma seleção 

criteriosa dos indicadores e uma interpretação comparativa de resultados”. 

A funcionalidade de um indicador depende, portanto, de sua seleção, estruturação e 

organização em uma rede hierárquica. Tem sido aceito que os indicadores devam ser capazes de 

quantificar informações, caso que não comporta as variáveis booleanas devido à sua dificuldade em 

permitir a comparação entre elementos ou unidades diferentes. Pode parecer difícil classificar e 

mensurar fenômenos e processos, mas a escala binária reduz as dificuldades ao simplificar a análise 

sob opções de SIM/NÃO, PRESENTE/AUSENTE, ZERO/UM. Com esse tipo de escala quase todo 

fenômeno ou processo pode ser mensurado. Assim, é comumente aceitável dicotomizar qualquer 

coisa que varie na superfície terrestre (Abler et. at., 1971). 

Santos (1978) diz que a quantificação “representa apenas um instrumento ou, no máximo, o 

instrumento. Seria chamar a atenção sobre os aspectos mais teóricos ou conceituais, quer dizer, 

sobre os próprios paradigmas (...) não existe oposição real entre quantitativo e qualitativo”. 

Mesmo que alguns desejem fazer disto um assunto de discussão, a realidade dificilmente autoriza 

esta disputa, pois tudo o que é apresentado sob uma forma quantitativa representa a transcrição 

numérica de um fato. 

Em síntese, os indicadores devem possuir certas qualidades que justifiquem sua escolha: 

simplicidade, nível de acessibilidade social (compreensão por diferentes setores da sociedade), 

objetividade, flexibilidade, relevância, base técnico-científica, condições analíticas, 

mensurabilidade (dados facialmente disponíveis, em escalas temporais e custos aceitáveis), 

qualidade dos dados, e comparabilidade com os outros indicadores, essa sendo especialmente útil na 

busca de referenciais para a determinação de metas (Hamilton, 1996 apud Magalhães, 2002). 
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Essas qualidades devem ser consideradas em seu conjunto na construção e/ou escolha de um 

indicador visando potencializar e demonstrar: 1) O passado, o estado atual e as tendências da saúde 

ambiental em curto, médio e longo prazo; 2 )A relevância espacial em função dos objetivos (local, 

regional, nacional e internacional); 3) O caráter do indicador quanto aos seus objetivos: problemas 

(pressões/estado) ou soluções (respostas), metas, meios ou resultados; e 4) O nível de satisfação, 

aceitabilidade e atração do indicador para a sociedade, incluindo a mídia (Magalhães Jr., 2002). 

 

3 – MATERIAIS E MÉTODOS 

Para desenvolver um modelo de Atlas cartográfico para a gestão da bacia do São Miguel, a 

partir do modelo TBSS franceses, foi avaliada a existência dos seguintes tipos de linguagem em 

cada um dos TBSS selecionados: mapas, gráficos, tabelas, textos, figuras, fluxogramas e 

fotografias. Os TBSS considerados foram os desenvolvidos pelas Agências de Água (Agences de 

L’Eau) das seguintes bacias francesas: 1) Seine-Normandie; 2) Rhin-Meuse; 3) Artois-Picardie; 4) 

Loire-Bretagne; e  5) Adour-Garonne. 

Na etapa de definição dos indicadores ambientais, foi aplicada a metodologia desenvolvida em 

Cherem & Magalhães Jr. (2006b). Nessa, os indicadores principais foram extraídos de Leis Federais 

e nas Resoluções de órgãos, autarquias e conselhos nacionais, estaduais e municipais competentes, 

enquanto os indicadores específicos à área foram arbitrariamente definidos de acordo com as 

especificidades locais. Foram considerados os seguintes aparatos legais: 1) Resolução CONAMA 

303/2002 que define as áreas de preservação permanente; 2) Resolução CNRH 12/2000 que define 

o enquadramento de corpos d’água; e 3) Decreto Federal 4.297/ 2002, que institui o Zoneamento 

Ecológico Econômico. 

Nestes aparatos, os autores (2006b) verificaram a possibilidade de espacialização de cada um 

dos itens que os compõem e verificaram a possibilidade de gerar indicadores ambientais a partir 

destes. Além disso, os indicadores gerados foram ponderados de acordo com seus graus de 

representatividade e reprodutibilidade (variando entre 0 e 3), isto é, o quanto o indicador representa 

o fenômeno o qual ele se propõe a fazê-lo e qual o nível de dificuldade na geração desses 

indicadores, respectivamente. Dos trinta e três indicadores testados, vinte e três foram aprovados 

(Tabela 1) e, conforme apresentado na Figura 2, as notas dos indicadores aprovados foram elevadas. 

Assim, tais aparatos legais se mostram pertinentes na geração de indicadores ambientais para a 

gestão dos recursos hídricos. 
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Tabela 1 – Indicadores testados e aprovados 

Lei Nome do posto Testados Aprovados 

APP (Áreas de Preservação 
Permanente) 

Surubim 4 4 

Diagnóstico 8 8 
ZEE (Zoneamento Ecológico-

Econômico) Diretrizes Gerais e 
específicas 

7 3 

Diagnóstico 7 6 Enquadramento de Corpos 
d’água em Classes de Uso Prognóstico 7 3 

Total 33 22 

 

 
4 – CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO: A BACIA DO RIO SÃO MIGUEL 
 

A bacia do rio São Miguel faz parte do alto curso do rio São Francisco em Minas Gerais e tem seu 

retângulo envolvente enquadrado pelos pontos de coordenadas -45° 44' 30" e -20° 30' 10" e -45° 28' 

36", -20° 8' 21". (Figura3). A extensão do seu curso principal é de aproximadamente 40 quilômetros 

e tem a direção S-N. A riqueza ambiental da bacia tem sua origem primeira na configuração do 

relevo cárstico, o qual demandou a combinação de aspectos litológicos, tectônicos e climáticos. Tal 

riqueza é indissociável de sua fragilidade morfológica, ecológica e hidrológica. A primeira das 

fragilidades diz respeito estritamente ao relevo cárstico e aquilo que lhe é relativo (ex. aspectos 

espeleológicos e arqueológicos), a segunda, à comunidade biológica e a terceira, ao aqüífero 

cárstico. Devido à presença de rochas carbonáticas, a bacia do São Miguel tem suas atividades 

econômicas direcionadas para a indústria do calcário, desde o uso do solo para cultivo de eucalipto 

até industrias produtoras de insumos agrícolas e cimento. Para potencializar a gestão ambiental de 

tal bacia, com usos que podem ser conflitantes, caso geridos separadamente, o modelo de Atlas 

desenvolvido foi aplicado. 

Figura 2 - Distribuição dos indicadores geográficos por nota final
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Figura 3 – Mapa de localização da bacia do rio São Miguel 

 
 
5 – RESULTADOS E DISCUSSÕES 

5.1 – O Modelo de Atlas desenvolvido a partir dos TBSS 

Os TBSS foram avaliados booleanamente quanto à presença, ou não, dos tipos de linguagem 

apresentados na metodologia, a saber: mapas, gráficos, tabelas, textos, figuras, fluxogramas e 

fotografias. A linguagem mais utilizada (uma ou duas) nos TBSS foi destacada conforme resumido 

na Tabela 2. O TBSS da bacia Seine-Normandie, diferentemente dos demais, utiliza-se 

majoritariamente da linguagem escrita para representar as informações relativas à gestão da bacia, 

enquanto os gráficos e tabelas são pouco utilizados. Os mapas são de boa qualidade gráfica e 

Belo Horizonte 
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respeitam os princípios da Cartografia Temática, o que faz com que o usuário interprete-os com 

clareza. Entretanto, os gráficos, muito importantes para fazer uma leitura não espacial dos dados 

quantitativos não são utilizados. Visualmente, esse TBSS aproxima-se mais dos relatórios técnicos 

do que dos Atlas. Seguindo uma linha diferente, o TBSS Rhin-Meuse é composto principalmente 

pelas outras linguagens que não a textual. Para todos os indicadores, são utilizados mapas e tabelas, 

os quais são complementados por pequenos textos e alguns apresentam gráficos. A organização da 

informação nas páginas nas quais está representado cada indicador é muito boa, pois os mapas estão 

sempre nas páginas à direita e os textos, gráficos e tabelas, à esquerda. Esse TBSS, assim como o da 

bacia Adour-Garonne, se aproxima muito da adaptação feita para o contexto brasileiro.  

O TBSS da bacia Artois-Picardie é composto mapas, gráficos, tabelas e textos de maneira bem 

distribuída, entretanto os mapas não são associados aos outros três tipos de linguagem, ficando à 

parte e estando incluídos nos Anexos. Os mapas respeitam a regras da Cartografia Temática, 

entretanto são empobrecidos pelo seu isolamento visual. O TBSS da bacia Loire-Bretagne é 

composto principalmente por mapas, entretanto, alguns têm sua legibilidade comprometida pela 

escala utilizada, isto é, os elementos representados são pequenos para a o tamanho do mapa. O uso 

de textos e tabelas fica restrito a mapas nos quais acrescenta algum tipo de interpretação, o que 

dificulta a compreensão do objetivo de cada mapa.1  

 

Tabela 2 – Avaliação booleana das linguagens utilizadas nos TBSS considerados 

TBSS Mapas Gráficos Tabelas Textos Figuras Fluxogramas Fotografias 

01 x x x X    

02 X x X x x   

03 X x x x    

04 X x  x    

05 X x x x    

01 –  Bacia Seine-Normandie; 02 – Bacia Rhin-Meuse; 03 – Bacia Artois-Picardie; 4 – Bacia Loire-

Bretagne; e 05 – Bacia Adour-Garonne. 

 

O TBSS da bacia Adour-Garonne é o que mais se aproxima do esperado para um Atlas 

cartográfico, pois faz o uso de todas as linguagens principais (como os outros TBSS) e estas são 

organizadas segundo o indicador, isto é, cada indicador tem todas suas informações relativas 

integradas em uma carta, o que deixa a leitura e a interpretação da informação mais completa. Os 

indicadores são agrupados por cor segundo sua classe temática. Pode ser dito, portanto, que este 

                                                 
1 Os objetivos são apresentados em outro volume da publicação. 
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TBSS é o que mais se aproxima do modelo desenvolvido, tanto por sua estruturação lógica quanto 

por sua diagramação visual. 

Foi elaborado um modelo de representações visuais, de cada indicador, em duas paginas lado 

a lado, no formato A4 em modo vertical (Figura 4). Outro par de páginas foi concebido uma acima 

da outra, em modo horizontal, também no formato A4, compondo os layout adotados na 

apresentação de todas as informações relativas aos indicadores produzidos. A diagramação desse 

modelo seguiu a maneira tradicional de leitura, isto é, da esquerda para a direita e de cima para 

baixo. 

O primeiro esforço para a composição gráfica do Atlas foi dado na formatação de um modelo 

(Figuras 4 e 5) que orienta a produção dos demais mapas, tanto em forma quanto em cores e estilos 

de apresentação da informação. A informação auxiliar na interpretação do indicador corresponde ao 

quadrante superior esquerdo do esquema e foi dividida em tipos: 1) numérica temporal; 2) numérica 

espacial; 3) visual; e 4) explicativa. A primeira deve ser sempre apresentada na forma de gráficos de 

barra ou linhas para facilitar o entendimento, enquanto a segunda deve ser apresentada na forma de 

tabelas ou em gráficos de pizza – pois se toma o espaço como 100 % e cada classe do indicador 

corresponde a um “pedaço”. A terceira, diz respeito às figuras que facilitam a visualização de algum 

aspecto apresentado no corpo do texto ou no próprio mapa. Na última, os textos, devem, ao mesmo 

tempo, resumir e acrescentar algo à interpretação do mapa, sintetizando o que foi apresentado. 

A inclusão de um sumário constando os mapas que tratem de indicadores relativos ao 

representado em um dado mapa é um novo elemento do modelo. Seu uso é indispensável por 

possibilitar um maior trânsito do usuário entre os mapas, ao invés de ser obrigado a recorrer 

constantemente a um sumário no início do Atlas. Os mapas que devem constar nesse sumário não 

necessitam ser da mesma dimensão temática e nem todos os mapas da dimensão temática da qual o 

indicador em questão pertença. Assim, esse sumário cumpre o papel de conectar as idéias presentes 

no Atlas facilitando seu manuseio e compreensão. 
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Figura 4 – Modelo de Atlas para bacias de orientação Norte/Sul  
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 Figura 5 – Modelo de Atlas para bacias de orientação Leste/Oeste  
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5.2 – Indicadores ambientais selecionados para compor o modelo 

A seleção dos indicadores que compõem o modelo de Atlas foi feita com base em Cherem & 

Magalhães Jr. (2006b), onde é testada a “espaciabilidade” (capacidade de ser espacializável) dos 

tópicos dos artigos das Resoluções do CONAMA (303/2002) e CNRH (12/2000), bem como do 

Decreto Federal nº 4.297/2002. Nessa seção, é apresentado um quadro resumo que sintetiza quais 

linhas devem ser seguidas para desenvolver os indicadores ambientais gerais. Considerando a 

obrigatoriedade do respeito à lei, é importante avaliar como ela vem sendo cumprida e 

implementada nas bacias que já tenham seus respectivos comitês de bacia organizados. (Tabela 3). 

Tabela 3 – Avaliação da potencialidade de geração de indicares ambientais 

 
V = viável 
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5.3 – O Atlas de indicadores ambientais para a bacia do rio São Miguel, Minas Gerais 

O principal produto dessa pesquisa é o Atlas de indicadores ambientais para a bacia do rio São 

Miguel, quando todos os esforços convergem para a materialização de um Atlas socialmente 

apropriado e que deve auxiliar a gestão dos recursos hídricos. A bacia é intensamente ocupada por 

mineradoras de calcários e indústrias calcinadoras e tem uma fragilidade natural intrínseca a zonas 

cársticas. Foram gerados 15 mapas primários, de acordo com o apresentado na Figura 4. Esses 

permitirão a geração de outros mapas a partir do cruzamento de suas informações.  

É apresentados a seguir um dos mapas desenvolvidos para a bacia do rio São Miguel para 

exemplificar claramente como pode ser materializada a adaptação dos TBSS para a realidade 

brasileira (Figura 6). Neles, observa-se que o uso das linguagens visuais, que não os textos, é 

bastante explorado. As dimensões temáticas nas quais os indicadores são organizados (Ambiente 

Institucional, Ambiente Natural, Ambiente  Social, Ambiente Econômico e Síntese Ambiental), 

assim como o uso de textos contendo aspectos positivos e negativos ao uso do indicador em questão 

e o uso de notas para de cada indicador (área central inferior do mapa) possibilitam avaliar o 

desempenho do indicador em representar o fenômeno, representando, portanto, a metodologia que 

baseia este trabalho (Cherem & Magalhães, 2006b). Deve ser destacado, que embora nenhum dos 

TBSS tenha utilizado imagens (fotos, esquemas de paisagem) ou fluxogramas, o uso destes é muito 

relevante já que eles possibilitam uma identificação inicial do leitor com a paisagem, no caso a 

bacia, que está sendo lida. 

 
Figura 6 – Modelo de Atlas para bacias de orientação Leste/Oeste 
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5 – CONCLUSÕES 

À medida que a Política Nacional de Recursos Hídricos e o Sistema Nacional de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos avançam em seu processo de operacionalização, como eh o 

caso dos Comitês de Bacia Hidrográfica, verifica-se a necessidade de mais instrumentos que  

viabilizem e facilitem os processos de gestão. Nessa perspectiva, o uso de indicadores ambientais e 

sua espacialização em mapas cartográficos surge como uma ferramenta importante no Brasil, a 

exemplo de outros paises nos quais os indicadores vêm sendo utilizados na gestão de bacias 

hidrográficas há décadas. Os indicadores ambientais são capazes de refletir a conformidade ou 

inconformidade em relação à legislação ambiental, e podem ser utilizados como instrumentos de 

monitoramento da aplicação dos textos legais. Além disso, quando o uso desses indicadores é 

balizado pela redução de custos operacionais de geração, eles têm sua utilidade consolidada, pois os 

comitês deixam de ser onerados em momentos que correspondem à produção, à organização e à 

sistematização de informações, focando na etapa de interpretação. Assim, os capitais humanos, 

intelectuais e financeiros são potencializados. 

A elaboração de técnicas alternativas para a geração de mapas e atlas que visem munir a 

sociedade de informações orientadas á gestão ambiental de determinado território é uma tarefa que 

requer esforços teóricos e metodológicos. Deve-se tentar responder as necessidades espaciais 

mantendo em seu corpo um padrão que possibilite, além da gestão isolada de uma bacia, a 

comparação qualitativa entre bacias. Seria ingênuo esquivar de questionamentos relativos aos 

porquês da seleção e elaboração de um Atlas, pois são nas respostas a estas questões que se 

encontra a sustentação da pesquisa: é nesse momento que o objetivo da elaboração de um Atlas para 

uma bacia é expresso. 

Mesmo que indicadores, mapas e atlas sejam propostos e desenvolvidos como ferramentas de 

gestão de bacias e/ou recursos hídricos, sua eficiência e potencialidades dependem dos interesses e 

habilidades dos usuários, ou seja, os atores sociais que representem todos os setores interessados. 

Neste sentido, qualquer proposta pode ser ineficiente se não for acompanhada da capacitação destes 

usuários em acessar e compreender as informações. 
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