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APLICAÇÃO DO RACIOCÍNIO QUALITATIVO NO PROCESSO DE 

ALOCAÇÃO AMBIENTAL DE ÁGUAS 
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Dantas Pinto Medeiros4 & Paulo Salles5 

RESUMO --- Este trabalho discute uma nova abordagem para o processo de alocação de águas em 
bacias hidrográficas, de forma a contemplar os múltiplos usos da água, inclusive as demandas 
ecológicas. A escassez dos recursos hídricos disponíveis atualmente, provocada por séculos de mau 
uso, apresenta cenários cada vez mais preocupantes do ponto de vista ambiental e de sobrevivência 
do biota. Esses cenários incluem conflitos entre usuários pelo acesso à água, devido à 
disponibilidade cada vez mais limitada, tanto no aspecto qualitativo como no quantitativo. Nesse 
sentido, nosso objetivo é proporcionar um referencial que sirva de apoio para novas práticas de 
alocação de água em bacias hidrográficas, que levem em consideração aspectos qualitativos e 
quantitativos da disponibilidade hídrica, itens fundamentais para a saúde dos ecossistemas 
aquáticos, bem como as necessidades humanas. Utiliza-se uma abordagem (Raciocínio Qualitativo) 
que trata de aspectos relevantes para solução de problemas de forma acessível para pessoas que não 
são especialistas, e que permite a formulação de inferências e a produção de explicações a partir de 
relações de causa e efeito. 

ABSTRACT --- This paper discuss a new approach to water allocation in watersheds, that keeps 
focus on the multiple uses of the water, including the ecological requirements. The scarcity of water 
resources, provoked by a long history of inadequate practices, leads to scenarios of increasing 
difficulties with respect to environmental aspects and to the survival of the biota. These scenarios 
include conflicts between users of water due to the decreasing water availability, both in the 
qualitative and the quantitative aspect. Our objective is to provide a framework for water allocation 
in watersheds that takes into account qualitative and quantitative aspects of the water availability, 
fundamental aspects of the health of aquatic ecosystems, as well as the human needs.  The approach 
taken (Qualitative Reasoning) deals with relevant aspects for problem solving in a way that is 
accessible to non experts, and that allows for formulation of inferences and production of 
explanations based on cause and effect relationships. 
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1 - INTRODUÇÃO 

A forma como se dá a distribuição das chuvas no tempo e no espaço, além dos vários tipos de 

regimes de chuvas que ocorrem sobre a Terra, é decorrente de características geográficas e 

climatológicas de cada região do planeta. Aliado a isso é oportuno ressaltar a atual influência da 

mudança do clima sobre eventos dessa natureza. Devido a essa variabilidade hidrológico-

climatológica e à influência humana sobre fenômenos naturais, observa-se escassez de recursos 

hídricos em determinadas regiões e épocas do ano e abundância em outras épocas e regiões. 

A diversificação do uso da água e o conseqüente aumento da demanda fizeram surgir o 

problema de demandas conflitantes. De acordo com Lanna (1997), esses conflitos podem ser: 

� conflitos de destinação de uso: ocorrem quando a água é utilizada para atender a outro tipo 

de uso que não os estabelecidos em projeto; 

� conflitos de disponibilidade qualitativa: ocorrem quando há a deterioração da qualidade da 

água devido ao lançamento de poluentes tornando a água inadequada para o consumo; 

� conflitos de disponibilidade quantitativa: ocorrem devido ao uso intensivo da água 

ocasionando, em alguns casos, o esgotamento dos recursos hídricos. 

O propósito deste trabalho é demonstrar a forte relação entre disponibilidade qualitativa e 

quantitativa dos recursos hídricos, alertando para sua importância e estreita relação com quadros de 

escassez de água. Para isso, parte-se de uma grande conquista da gestão de recursos hídricos no 

país: a eleição da bacia hidrográfica como unidade de planejamento e gestão. 

A Política Nacional de Recursos Hídricos - PNRH, instituída pela Lei nº. 9 433/97 elegeu a 

bacia hidrográfica como unidade territorial para atuação do Sistema Nacional de Gerenciamento de 

Recursos Hídricos e, além disso, como unidade de planejamento dos recursos hídricos. Moraes et 

al. (2005) observam que a poluição e o uso da água por um usuário a montante de um rio impactam 

a satisfação do usuário a jusante. Desse modo, o usuário à montante do rio impõe ao usuário à 

jusante uma externalidade. 

Em conformidade com esse fato, a disponibilidade de água em uma bacia hidrográfica deve 

atender aos diversos usos em toda sua extensão, sendo eles, entre outros: abastecimento para 

população, abastecimento de indústrias, conservação do ecossistema, criação de animais, diluição 

de águas residuais, calado para navegação, irrigação de áreas agrícolas, aqüicultura, produção de 

energia por meio de hidrelétricas, recreação e turismo. 

O processo que define as quantidades de água ou vazões a serem alocadas espacialmente e os 

tipos de uso favorecidos para atender aos consumos atuais e futuros de água, e que, desse modo, 
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estabelece limites e define critérios e prioridades de outorga, é a alocação dos recursos hídricos 

(PBHSF, 2004). 

Por ser a alocação de águas uma atividade complexa, é de fundamental importância a 

definição e o esclarecimento de conceitos que podem dar apoio ao ato decisório de alocar os 

recursos hídricos disponíveis. O planejamento e a gestão dos recursos hídricos envolvem diversos 

condicionantes que adicionam complexidade ao desenvolvimento dos trabalhos nos comitês de 

bacia (órgãos colegiados que contam com a participação dos usuários, da sociedade civil e de 

representantes dos governos – estadual, municipal e federal). Esse aspecto pode ser minimizado à 

medida em que novas soluções para problemas clássicos, como o caso da alocação de águas, sejam 

desenvolvidas e utilizadas. 

Este trabalho discute uma nova abordagem para o processo de alocação de águas em bacias 

hidrográficas, tomando como base o conceito de vazão ecológica. A alocação aqui proposta, 

‘alocação ambiental’, é aquela que, além de contemplar o atendimento dos múltiplos usos da água, 

busca atender às necessidades dos ecossistemas aquáticos e terrestres que se beneficiam das 

variações hidrológicas sazonais. 

Diante disso, indica-se a necessidade do aprofundamento em estudos de metodologias para 

adoção de vazões ecológicas que levem em consideração a variabilidade dos fluxos, o sincronismo 

com ciclos de vida de espécies aquática-terrestres e os usos múltiplos da água. O objetivo desses 

estudos é avaliar aspectos ligados à qualidade dos recursos hídricos, ponto fundamental para 

garantir a ‘alocação ambiental’, que se preocupa muito com a integração entre quantidade e 

qualidade dos recursos hídricos.  

Para tanto, a Política Nacional de Recursos Hídricos estabeleceu o enquadramento de corpos 

d’água como um dos seus instrumentos. Nele se estabelece o nível de qualidade a ser alcançado 

e/ou mantido em um segmento de corpo d’água ao longo do tempo. Sendo assim, é um instrumento 

fundamental para a gestão dos recursos hídricos, na integração entre quantidade e qualidade da água 

e no processo de alocação, principalmente quando associado à outorga.  

A Figura 1 traz a relação entre a avaliação qualitativa e quantitativa em um processo de 

alocação ambiental. 
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Figura 1: Fases do processo de alocação ambiental.  

Fonte: Adaptado da Secretaria do Planejamento e Meio Ambiente - SEPLAN (2004). 

 

Acredita-se que, a partir dessas etapas, juntamente com o apoio de outras ações que visem 

melhorar aspectos quantitativos e qualitativos dos recursos hídricos, seja possível enquadrar os 

corpos d’água de forma mais coerente. O enquadramento de corpos d’água também vem subsidiar a 

prática da alocação aqui proposta, já que por meio deste é viável estabelecer a qualidade desejável e 

possível para certo trecho de um rio e assim definir as possibilidades e limitações em atender 

determinada demanda de água. Além disso, promove a proteção e recuperação dos mananciais em 

bacias hidrográficas onde existem conflitos de uso ou que apresentem-se na iminência de sofrer 

degradação. Sua aplicação acarreta conseqüências econômicas, sociais e ambientais, propiciando 

aos gestores de água uma ferramenta para assegurar a disponibilidade quantitativa e qualitativa da 

água em uma bacia. Nesse sentido, é importante enfatizar a estreita e dependente relação entre 

alocação e enquadramento de corpos d’água. 

Este trabalho é parte da monografia “Alocação de águas em bacias hidrográficas: uma 

abordagem ambiental” apresentada ao Curso de Especialização à Distância em Gerenciamento de 

Recursos Hídricos da Universidade Federal da Bahia, uma das exigências para obtenção do grau de 
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Especialista. Constitui também atividade desenvolvida no âmbito dos Projetos: “Abordagem 

Multiobjetivo para Decisão de Outorga – AMODOUTOR”, e “Proposta Metodológica para 

Enquadramento de Corpos d'água em Regiões Semi-áridas – PROENQUA”, conduzidos pelas 

Universidades Federais da Bahia e de Brasília, projetos financiados pelo Ministério da Ciência e 

Tecnologia/CNPQ/CTHIDRO.  

A justificativa para a escolha deste tema consiste no fato de que a atual limitação de 

disponibilidade de recursos hídricos favorece o surgimento de cenários de conflitos de uso e entre 

usuários da água. Esses conflitos podem ser classificados tanto pela destinação de uso da água, 

quanto pela disponibilidade, seja no aspecto qualitativo ou quantitativo. Nesse sentido, o trabalho 

apresentado a seguir deve proporcionar um referencial que sirva de apoio a uma nova prática de 

alocação de águas em bacias hidrográficas que considere aspectos qualitativos e quantitativos da 

disponibilidade hídrica, itens fundamentais para qualidade do atendimento proporcionado pela 

alocação dos recursos hídricos. 

2 – REFERENCIAL TEÓRICO 

Alocar água entre os diversos usos e usuários de uma bacia não é tarefa elementar, pois essa 

distribuição deve considerar vários critérios no processo decisório, contar com a participação dos 

usuários, do Poder Público e das comunidades e, além disso, atentar sempre para os aspectos 

qualitativos e quatitativos dos recursos hídricos disponíveis para uso, práticas ainda incipientes no 

atual quadro de gestão dos recursos hídricos no país. 

Uma vez que o processo de uso da água é dinâmico, durante o qual demandas surgem e se 

extinguem, ou crescem e decrescem com o tempo, a alocação de água de uma bacia terá que ser 

também, inevitavelmente, um processo dinâmico. É possível que a alocação inicial absorva as 

variações temporais das demandas por longos anos. Portanto, o tempo de validade de uma alocação 

deve refletir os usos potenciais de água que possam ocorrer na região de estudo (PBHSF, 2004). 

Além da preocupação em relação à quantidade de água disponível para os usos da água que 

possam ocorrer em determinada região, é importante abordar a qualidade dos corpos d’água como 

forma de tratar da alocação dos recursos hídricos em sua plenitude, considerando-se sempre 

aspectos qualitativos e quantitativos, que são indissociáveis. É nesse sentido que a relação entre o 

enquadramento de corpos d’água e a alocação da água devem ser sempre considerados e, sugere-se, 

que façam parte de uma ampla revisão do processo atual de alocação de águas no país. 

2.1 – Metodologias para determinação de vazões ecológicas em rios 

O glossário de termos hidrológicos empregados na gestão de recursos hídricos da 

SEPLANTEC/SRH/SERGIPE (2006) define vazão ecológica como sendo a vazão mínima 



XVII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos 6 

necessária em um curso d’água para garantir a preservação do equilíbrio natural e a sustentabilidade 

dos ecossistemas aquáticos. Segundo Barbosa e outros (2005), mais alguns termos são utilizados 

para definir vazão ecológica, entre eles: vazão de referência biológica, vazão remanescente e vazão 

mínima garantida. 

A vazão ecológica é geralmente adotada como um percentual fixo da vazão referencial que é 

estabelecida como o limite para o total das outorgas. Verifica-se que as vazões que permanecem no 

leito do rio são superiores à vazão necessária para manter as funções ecológicas do ecossistema 

aquático em um determinado período do ano, fornecendo a falsa impressão que o ecossistema está 

preservado (Lanna, 1999). 

A construção de barramentos e o excesso de retirada de água alteram a dinâmica natural do 

rio permitindo a ocorrência de magnitudes, períodos e freqüências das vazões diferentes das que 

ocorriam naturalmente. No leito dos rios deve haver uma determinada vazão que satisfaça a todos 

os usos preponderantes na bacia hidrográfica, inclusive as demandas ambientais satisfeitas pela 

vazão ecológica que deve ser mantida ao longo do seu trecho para fornecer ao ecossistema aquático 

condições de sobrevivência (Pelissari e Sarmento, 2001).  

As metodologias tradicionais de determinação de vazões ecológicas dão subsídios para a 

alocação de águas em uma bacia hidrográfica, porém precisam ser reformuladas de modo a atender 

realmente as necessidades ambientais das bacias hidrográficas. É nesse sentido que se apresenta a 

seguir um levantamento de metodologias utilizadas para determinação da vazão ecológica, a partir 

do qual demonstra-se a necessidade de uma revisão em tais metodologias. 

Os métodos utilizados para a determinação da vazão ecológica podem ser classificados em 

diversos grupos. O Quadro 1 apresenta alguns desses grupos, de acordo com diferentes autores: 

Quadro 1: Classificação de métodos e técnicas para determinação de vazão ecológica segundo 
alguns autores. 

McMahon (1992) Stalnaker et al. (1995) Tharme (1998) 

Métodos das descargas históricas Técnicas de fixação de padrões Métodos hidráulicos de classificação 

Métodos de limites mínimos de 
sobrevivência 

Técnicas intermediárias 

 
Métodos de classificação de habitats 

Métodos hidrológicos 
Métodos de simulação de habitats Técnicas incrementais 

Métodos holísticos 

 

Benetti e outros (2003) subdividiram os grupos de métodos desenvolvidos por diversos 

autores em seis categorias, acrescentando as categorias que utilizam regressões múltiplas e métodos 

informais (Quadro 2). 
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Quadro 2 - Grupos de métodos para determinação de vazão ecológica (apud Benetti et al., 2003). 

Métodos 
hidrológicos 

Métodos de 
classificação 
hidráulica 

Métodos 
utilizando 
regressões 
múltiplas 

Métodos de 
classificação de 

habitats 

Métodos 
holísticos 

Métodos 
informais 

Método Q7,10 

Curva de 
permanência de 

vazões 

Vazões anuais 
mínimas de 7 

dias 

Método de 
Tennant 

(Montana) 

Building Blocks 
Methodology – 

BBM 

Método da vazão 
aquática de base 

Método da 
mediana das 

vazões mensais 

Método da área 
de drenagem 

Método do 
Perímetro 
Molhado 

Correlacionam 
variáveis 

ambientais com o 
tamanho das 

populações de 
peixes e 

invertebrados 

Instream Flow 
Incremental 

Methodology 
(IFIM) 

Ecologically 
Sustainable 

Water 
Management – 

ESWM 

Negociação 
entre grupos 

com interesses 
conflitantes em 
relação ao uso 

da água, 
pesquisa de 

opinião entre 
usuários etc. 

 

Os métodos mais utilizados são: Instream Flow Incremental Methodology (IFIM), Tennant, 

Perímetro Molhado, Q7,10 e Fluxo aquático de base (Benetti et al., 2003).  De acordo com Stalnaker 

et al. (1995), as vazões definidas pelo método Q7,10 são inferiores às demandas ecológicas e o 

Método do Perímetro Molhado oferece melhores resultados quando aplicado em rios que possuem 

seções transversais largas, retangulares e pouco profundas.  

No Chile, utilizam-se métodos hidrológicos com estimativas de vazões mínimas constantes ao 

longo do tempo. Dentre as dificuldades encontradas na aplicação de uma vazão ecológica observa-

se que: (a) não há regulamentação do termo “vazão ecológica”, o que torna frágil o marco legal 

criado para sua implementação efetiva; (b) há dificuldades para uma gestão integrada dos recursos 

hídricos; e (c) falta uma definição consistente do nível de conservação do ecossistema que se deseja 

(Domínguez e Finotti, 2005). 

Estudos específicos vêm sendo desenvolvidos em regiões semi-áridas do Sul de Portugal, 

visto que os métodos tradicionalmente usados em cursos de água perenes não se aplicam a rios 

intermitentes que possuem grande variabilidade do regime hidrológico durante o ano. Os objetivos 

ambientais, nestes estudos, visam assegurar, entre outras questões, a mimetização do regime 

hidrológico natural e a manutenção das características geomorfológicas do leito, da zona ripária e 

da vegetação ripícola. Para atender a estes objetivos, a metodologia para vazão ecológica proposta 
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utiliza a combinação de vários métodos, tais como os métodos hidráulicos e os de classificação de 

habitats, em cada etapa, para cada objetivo (Alves e Bernardo, 2000). 

Na África do Sul é adotado o método Building Blocks Methodology (BBM) e, para análises 

preliminares, são utilizados métodos hidrológicos (King e Louw, 1998). Na Austrália e na Nova 

Zelândia, a estratégia de gerenciamento da qualidade da água segue etapas bem definidas, depois de 

realizado o levantamento de informações técnicas sobre o corpo hídrico em estudo. As etapas 

apresentadas levam em consideração a complexidade e a variabilidade das relações entre os 

processos ecológicos e a hidrologia (ANZECC e ARMCANZ, 2000): 

1. definição de objetivos preliminares para o manejo; 

2. determinação de metas de qualidade de água; 

3. monitoramento e programas de avaliação; 

4. resultados preliminares. 

Além do método IFIM, na Nova Zelândia e na Austrália são utilizados métodos informais, 

como o processo de negociação entre grupos de irrigantes e recreação para um rio (Scott e Shirvell, 

1987). Além desses, têm sido utilizados métodos que se valem de workshops e opiniões de 

especialistas. 

Observou-se em diversos trabalhos que atualmente existe interesse na aplicação de métodos 

holísticos e informais, que permitem a participação dos usuários e negociação entre grupos com 

interesses conflitantes em relação ao uso da água. Além disso, a utilização de mais de um método 

de forma complementar vem sendo prática adotada para a obtenção de melhores resultados.  

Vários estados brasileiros utilizam métodos hidrológicos para determinar vazões com algum 

objetivo ecológico. Porém, essa determinação é indireta, não existindo nenhuma abordagem 

ecológica em essência. A definição é feita por meio do critério de outorga de direitos de uso de 

água. Na Bahia é adotada como vazão referencial a Q90 diária e os critérios de outorga são até 80% 

ou até 95% desta vazão, de acordo com cada necessidade de uso da água e a verificação de 

intermitência em cada manancial. Isso implica o estabelecimento de vazões ecológicas no mínimo 

iguais a 20% e 5%, respectivamente. Para vazões regularizadas por reservatórios, a vazão 

remanescente é 20% da vazão referencial. Em Minas Gerais, a vazão remanescente não é inferior a 

70% da referencial (Q7,10), a menos que seja de interesse público (Benetti et al., 2003). 

No rio Santa Maria da Vitória, localizado no Estado do Espírito Santo, Pelissari e Sarmento 

(2001) determinaram a demanda ecológica por meio da metodologia “Instream Flow Incremental 

Methodology” (IFIM), levando em conta o habitat utilizado pelas espécies de peixe Geophagus 

brasiliensis (Cará), Astyanax taeniatus (Piaba) e Hypostomus affinis (Cascudo). Foram 

determinados três valores de vazão para atender à demanda ecológica, uma para cada trecho 

analisado. 
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Por todas essas experiências, fica nítida a importância de se promover métodos de 

gerenciamento dos recursos hídricos que tenham metas bem definidas e adequadas sócio-

ambientalmente à região. Acredita-se que tais metodologias devem ser utilizadas de forma 

complementar e que cada trecho de um rio deve ser abordado a partir de suas peculiaridades e 

necessidades, de modo a atender realmente às necessidades ambientais das comunidades ribeirinhas 

e a recuperar trechos de rios que estão em via de degradação.      

2.2 – Raciocínio qualitativo no processo de alocação ambiental 

O problema da alocação de água para usos diversos em uma bacia é complexo, pois envolve 

diversos atores e múltiplos interesses, entre os quais se podem destacar os diferentes interesses dos 

usuários e, no caso de bacias federais, os de cada unidade da federação integrante da bacia. 

Acredita-se que o processo de alocação de águas, tratando-se aqui da alocação ambiental, pode ser 

beneficiado pelo uso de abordagens que dêem suporte à decisão de forma clara e eficaz. É nesse 

sentido que apresentam-se a seguir fundamentos da abordagem escolhida e discutem-se possíveis 

contribuições para o processo de alocação dos recursos hídricos, dada a possibilidade de demonstrar 

efeitos e implicações de determinadas decisões no âmbito da bacia hidrográfica.  

O Raciocínio Qualitativo (RQ) é uma área da Inteligência Artificial que cria representações 

simbólicas para variáveis contínuas e, desse modo, permite raciocínio com informações incompletas 

(Forbus, 1996). O RQ cria representações para propriedades dinâmicas do sistema de interesse, 

mesmo quando os conhecimentos disponíveis são incompletos. 

A abordagem centrada em processos, estabelecida por Forbus (1984) e descrita pela Teoria 

Qualitativa dos Processos (TQP), é uma das ontologias mais desenvolvidas em RQ. Nessa 

abordagem, o mundo representado no modelo consiste de objetos cujas propriedades são descritas 

por quantidades. Mudanças no sistema decorrem dos efeitos de processos sobre determinadas 

quantidades, que depois se propagam para outras quantidades. As quantidades podem ser 

classificadas, respectivamente, em três grupos: taxas (variáveis que mostram a ação dos processos 

ao longo do tempo), variáveis de estado (variáveis diretamente influenciadas por processos) e 

variáveis indiretamente influenciadas pela propagação dos efeitos de processos. 

Segundo Salles e outros (2006), a TQP distingue dois tipos de influências: influências diretas 

colocadas por processos e proporcionalidades qualitativas, influências indiretas que propagam os 

efeitos dos processos. As primeiras são representações qualitativas de equações diferenciais e são 

representadas por I±(A,B). Isso significa que o valor da taxa (B) deve ser adicionado (I+) ou 

subtraído (I–) da variável de estado (A). Por exemplo, a taxa de emissão de efluentes em um corpo 

d’água indica a quantidade de efluentes adicionada ao estoque de poluentes ali presentes durante 
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certo intervalo de tempo. Essa relação é descrita como I+(estoque de poluentes, taxa de emissão de 

efluentes). 

As proporcionalidades qualitativas representam relações matemáticas monotônicas e são 

modeladas por P±(C,D). Usa-se P+ para descrever relações em que, quando D está mudando, C 

muda na mesma direção. O símbolo P– é usado em situações na qual a mudança em uma variável 

faz com que a outra mude na direção oposta. Por exemplo, para capturar a noção de que o estoque 

de poluentes faz diminuir a qualidade da água e aumentar o mau cheiro, devem-se utilizar as 

seguintes relações: P–(qualidade da água, estoque de poluentes) e P+(mau cheiro, estoque de 

poluentes) (Salles et al., 2006). 

Influências diretas (I) e proporcionalidades (P) expressam relações de causalidade (Forbus, 

1984), nas quais processos dão início à cadeia de causas e efeitos representada no modelo 

qualitativo. Dessa forma, a cadeia de causalidade permite inferências do tipo ‘se a emissão de 

poluentes aumenta, piora o mau cheiro’. 

A elaboração de uma estratégia para revisão do processo de alocação de águas requer o 

estabelecimento da estreita relação entre quantidade e qualidade das águas da bacia, cerne deste 

trabalho, e da forma como se dá a distribuição das demandas na bacia. Além disso, é necessário 

avaliar os impactos gerados pela distribuição das águas em aspectos como saúde e educação da 

população, melhoras no rio etc. Como forma de avaliação desses impactos, apresenta-se um modelo 

qualitativo (modelo causal) implantado em “papel e lápis”, que busca retratar conseqüências 

relacionadas à alocação de água para o regime de vazão ecológica em rios, tratando de aspectos 

como os relacionados acima. O objetivo é demonstrar o potencial da técnica para fornecer subsídios 

para a discussão de questões importantes no âmbito de bacias hidrográficas.   

Neste trabalho utiliza-se apenas uma técnica que é parte do processo de construção de 

modelos qualitativos, conhecida como ‘modelo causal’, pois expressa as relações de causalidade 

entre as variáveis. Segundo Salles e outros (2006), ainda que sob a forma de diagramas de 

influências construídos em papel ao invés de serem implementados em software como modelos de 

simulação, modelos qualitativos contribuem para o processo de tomada de decisão nas etapas da 

negociação.  

O processo de modelagem é concebido como um dos primeiros passos na construção de 

ferramenta permanente de planejamento e gestão, no âmbito de uma bacia hidrográfica. É 

interessante que essa ferramenta tenha estrutura que permita aperfeiçoamentos progressivos, à 

medida que novas informações e conhecimentos sejam obtidos (Araújo, 2005). Entre outras 

vantagens, os modelos qualitativos: (a) oferecem a possibilidade de criar um vocabulário que 

facilita a comunicação entre os pesquisadores e o público interessado na gestão da água, porque 

contêm representações explícitas das relações de dependência e do significado de cada elemento da 
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estrutura do sistema; (b) permitem combinar modelos mais simples para aumentar a escala para 

problemas mais complexos e (c) oferecem respostas cientificamente válidas mesmo em condições 

de dados escassos, e conhecimentos incompletos sobre determinados problemas (Forbus, 1984). 

Nesse sentido, propõe-se a utilização do RQ como uma maneira de formalizar conhecimentos 

relevantes, para a prática da alocação ambiental, constituindo-se em uma importante ferramenta 

para avaliar conseqüências, através de cadeias de causalidade, de decisões sobre a alocação dos 

recursos hídricos em bacias hidrográficas. 

3 - METODOLOGIA 

As diretrizes que apoiam a prática da alocação ambiental foram baseadas em revisão 

bibliográfica sobre os temas “vazão ecológica” e “raciocínio qualitativo”. As análises sobre as 

metodologias para determinação de vazão ecológica tiveram o objetivo de avaliar os métodos mais 

utilizados e sua aplicabilidade, além de fornecer subsídio para a proposição de um regime de vazão 

que garanta a manutenção da biodiversidade dos ambientes fluviais. Ainda nessa etapa buscou-se 

avaliar as possibilidades do Raciocínio Qualitativo como ferramenta de apoio na fase de negociação 

para decisão. Um modelo causal foi elaborado e discutido para avaliar as possibilidades de 

contribuição da referida técnica para o problema tratado aqui. 

4 - APLICAÇÃO DO RACIOCÍNIO QUALITATIVO NA ALOCAÇÃO 

AMBIENTAL 

4.1 - Discussão do modelo 

De acordo com depoimentos de moradores ribeirinhos do baixo trecho do rio São Francisco, 

apresentados no trabalho desenvolvido por Rieper (2001), há algum tempo praticava-se nessa região 

a agricultura de subsistência baseada no cultivo de arroz em várzeas e em lagoas marginais ao rio. O 

regime sazonal da vazão possibilitava o plantio em áreas férteis deixadas pelas águas em épocas de 

vazante. Além da agricultura, a renda era complementada com a pesca na entressafra.  

Após a implantação de barramentos em cascata nos trechos sub-médio e baixo e a 

conseqüente regularização do rio, a economia ribeirinha foi impactada negativamente. Atualmente o 

pescado está em extinção devido à falta de inundações sazonais das lagoas marginais que serviam 

de locais para desova de peixes, além de aspectos relacionados com a qualidade das águas. 

Entende-se, neste trabalho, que uma ‘abordagem ambiental’ da alocação de águas poderia 

contribuir para minimizar os impactos causados, por exemplo, na economia e na cultura das 

comunidades ribeirinhas do baixo trecho do rio São Francisco. Essa abordagem incluiria a idéia de 

regime de vazão ecológica como forma de inundar planícies e conectar lagoas sazonalmente. 
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Propõe-se o uso do RQ como ferramenta de suporte à proposta de alocação ambiental.  A 

seguir, apresenta-se um modelo qualitativo construído com o intuito de demonstrar a relação entre a 

alocação de água para um regime de vazão ecológica e a garantia de atividades importantes para a 

população. O objetivo desse modelo é demonstrar como a garantia da vazão ecológica pode 

contribuir para manter a renda e para a saúde da população. No entanto, é importante notar que o 

modelo individualmente não esgota o assunto. 

O modelo utilizado neste trabalho pode ser descrito como segue: o processo representado pela 

‘taxa de vazão destinada para vazão ecológica’ dá inicio á cadeia de causalidade. Nota-se que 

quanto maior a quantidade de água alocada para vazão ecológica, menor será a quantidade de água 

disponível para os demais usos. Observa-se, no entanto, que quanto maior a quantidade de água 

disponibilizada para um regime de vazão ecológica, maior será a quantidade de ‘água no rio’. E um 

aumento na quantidade de ‘água no rio’ aumentará também a ‘capacidade de autodepuração do rio’ 

e a ‘vazão para inundar planícies e conectar lagoas sazonalmente’.  

Se aumentar a capacidade de autodepuração, ocorrerá também um aumento na ‘qualidade da 

água’ da bacia. Com a qualidade da água aumentando, espera-se que aumentem a ‘manutenção de 

valores culturais e recreacionais’, a ‘saúde da população’ e a ‘pesca’. Um aumento na vazão para 

inundar planícies e conectar lagoas sazonalmente leva a um aumento da ‘preservação de locais de 

desova de peixes’, da ‘biodiversidade da vida aquática’ e do ‘cultivo em várzea’. Um aumento na 

‘preservação de locais de desova de peixes’ leva a aumento na ‘pesca’ e um crescimento do ‘cultivo 

em várzea’ e da ‘pesca’ leva ao aumento da ‘fonte de renda da população ribeirinha’. Além disso, a 

‘biodiversidade da vida aquática’ aumenta a ‘manutenção de valores culturais e recreacionais’. Por 

fim, a ‘fonte de renda da população ribeirinha’ e a ‘manutenção de valores culturais e recreacionais’ 

levam a um aumento da saúde da população. 
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Figura 2: Modelo causal representando as conseqüências da alocação de água para vazão ecológica. 

  

Os Quadros 3, 4 e 5 apresentam descrições de cada uma das quantidades utilizadas no 

modelo: taxas, quantidades diretamente influenciadas (variáveis de estado) e quantidades 

indiretamente influenciadas pelos processos, respectivamente. 

 

Quadro 3: Taxas dos processos utilizadas no modelo 
Quantidades Descrição 

Taxa de vazão alocada para 
vazão ecológica 

Atividade de reserva de determinada quantidade de água por unidade 
de tempo, para um regime de vazão ecológica no rio. 

 

Quadro 4: Variáveis de estado utilizadas no modelo 
Quantidades Descrição 

Água no rio Quantidade de água disponível no rio. 

Vazão para outros usos Quantidade de água destinada para o atendimento de outros usos, 
descontada a destinada para o regime de vazão ecológica. 

 

Quadro 5: Outras variáveis utilizadas no modelo 
Quantidades Descrição 

Capacidade de 
autodepuração do rio 

Quantidade de oxigênio dissolvido na água, influenciada pelo volume de 
água disponível no rio para diluição de matéria orgânica. 

Vazão para inundar 
planícies e conectar 

Vazão que influencia as áreas de reprodução e a biodiversidade aquática 
por meio da transferência de água e nutrientes do leito do rio para as 
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lagoas sazonalmente planícies. 

Cultivo em várzea Cultivo beneficiado pelo solo fértil de locais inundado próximos às margens 
do rio. 

Preservação dos locais de 
desova de peixes 

Locais propícios à reprodução e refúgio, considerados “berçários naturais” e 
mantidos pela inundação sazonal, influenciando a pesca. 

Biodiversidade da vida 
aquática 

Variedade de espécies no meio aquático relacionada com a variabilidade 
sazonal das inundações de planícies. 

Pesca Extração de peixes disponíveis na água para alimentação e comercialização 
e que influencia no aumento de renda da população. 

Manutenção de valores 
culturais e recreacionais 

Conhecimento, crenças, arte e costumes adquiridos e aprendidos em uma 
comunidade contribuindo para a saúde de uma população. 

Fonte de renda da 
população ribeirinha Situação financeira da população influenciada pela agricultura e pela pesca. 

Saúde população 
Um estado de completo bem-estar físico, mental e social, de acordo com a 

Organização Mundial de Saúde que é influenciada pelas condições 
financeiras, qualidade da água e pela manutenção dos hábitos culturais. 

Qualidade da água Condição físico-química e biológica relacionada com a capacidade de 
autodepuração do corpo hídrico. 

 

4.2 - Discussão dos resultados 

O modelo causal apresentado aqui é apenas um exemplo de aplicação de uma das técnicas 

disponíveis em RQ. Nesse modelo foi possível demonstrar, por meio de uma cadeia de causalidade, 

as conseqüências de determinadas ações sobre o sistema representado.  

Acredita-se que o uso dessa técnica pode contribuir para minimizar conflitos na fase de 

negociação em processos decisórios, além de ser uma forma bastante didática de lidar com questões 

muitas vezes complexas para determinado grupo de atores envolvido em processos de decisão. 

No modelo foi possível observar, por exemplo, que quanto maior a quantidade de ‘água no 

rio’, melhor será a ‘qualidade da água’, considerando-se, é claro, que não está acontecendo poluição 

por esgotos domésticos ou industriais. E a melhor qualidade da água do rio será refletida na melhora 

da saúde da população que utiliza aquela água. Observa-se que é fácil fazer inferências a partir do 

modelo, e que também é simples produzir explicações a partir dele. Com efeito, o modelo foi 

utilizado neste trabalho para demonstrar as potencialidades da técnica e para fazer a análise quanto 

à alocação de água para um regime de vazão ecológica e benefícios para o rio e a população 

ribeirinha.  

O processo de tomada de decisão em questões relacionadas ao uso de recursos hídricos 

necessita de técnicas que possibilitem a criação de uma linguagem comum, visando facilitar a 

apropriação de conhecimento e reduzir as incoerências coletivas, que evidencie as opções 

estratégicas possíveis (Godet, 1997). Essas técnicas auxiliam a estruturação e a organização do 

processo de reflexão participativa, identificando e hierarquizando soluções alternativas de 

problemas em função de critérios e políticas múltiplas (Srdjevic et al., 2004). 
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Os métodos baseados em RQ permitem a representação do conhecimento integrado das 

características e comportamentos relevantes dos sistemas, preservando características da 

modelagem tradicional, sem, entretanto, requerer descrições analíticas detalhadas ou informações 

numéricas completas sobre as funções (Brajnik e Line, 1998; apud Salles et al., 2006). Nesse 

sentido, o RQ foi utilizado nesse trabalho para explicar como se pode garantir um regime de vazão 

ecológica no contexto de uma abordagem voltada para a “alocação ambiental”. 

5 - CONCLUSÃO 

É um desafio para os gestores de recursos hídricos a inserção da participação dos diversos 

atores no processo decisório, integrando as demandas qualitativas e quantitativas, pois existe um 

histórico de desequilíbrio no gerenciamento que, muitas vezes, favorece interesses particulares.  

A utilização dos instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos tem conseqüências 

marcantes em aspectos sócio-econômicos e ecológicos da bacia hidrográfica. Diante disso, os 

instrumentos de gestão devem ser integrados ao conjunto de atividades envolvidas no planejamento 

ambiental. A alocação de águas e o enquadramento de corpos d’água podem ser subsidiados pela 

adoção de um regime de vazões ecológicas nas calhas fluviais. Porém, as metodologias tradicionais 

adotadas para uso desses instrumentos necessitam ser continuamente atualizadas, para que se possa 

atender as verdadeiras necessidades de cada bacia hidrográfica.  

O fornecimento de vazões ecológicas em um corpo hídrico não garante uma condição idêntica 

à condição natural do ambiente, pois não reproduz todos os aspectos biogeoquímicos do fluxo 

natural ao mesmo tempo em que atende todos os usos pretendidos na bacia hidrográfica. Uma das 

dificuldades no estudo de vazões ecológicas é identificar os aspectos do regime hidrológico natural 

mais importantes para o ecossistema, culminando na relação entre a hidrologia e o biota. 

Ainda existem muitas dificuldades para a adoção de um regime de vazão ecológica, ao invés 

de uma vazão mínima única ao longo do ano e em todos os segmentos do rio.  Além da carência de 

estudos da ecologia dos rios das bacias hidrográficas brasileiras, Collischonn et al. (2005) apontam 

algumas dificuldades, tais como: 

� algumas licenças ambientais são especificadas com duração de décadas, e as suas 

modificações antes do término podem ser legalmente problemáticas; 

� a ausência de estruturas que permitam modificar as vazões que são liberadas por obras 

hidráulicas já existentes, como barragens antigas.  

É pertinente que a definição do regime de vazão ecológica seja realizada por trecho do rio, o 

qual tenha sido selecionado para o estudo do enquadramento dos corpos d’água, e em concordância 

com o processo de alocação de água entre os usos identificados na bacia. Dessa forma, será possível 
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estabelecer as disponibilidades qualitativas e quantitativas, a fim de prover melhores condições 

sócio-ambientais e econômicas para a sociedade em geral.  

Recomenda-se aqui o aprofundamento de estudos voltados para a determinação de regimes de 

vazão ecológica nos rios, além da necessidade da prática da participação dos decisores nas etapas de 

negociação para elaboração e implementação da proposta de alocação ambiental de modo que esta 

reflita as reais necessidades e particularidades de cada bacia. 
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