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RESUMO. O regime hidrológico possui grande importância no funcionamento de um rio e nos
serviços prestados para os ecossistemas locais e para o homem. O reconhecimento da vazão como
um fator chave de modulação de determinados ecossistemas e na qualidade de vida de populações
humanas orientou para o desenvolvimento do conceito de vazão ambiental. Esse estudo avalia os
impactos socioeconômicos decorrentes da implantação da barragem de Xingó, no Baixo Rio São
Francisco, e a hipotética proposta de implantação de um regime de vazão ambiental, através do
estudo da modificação dos serviços ecossistêmicos e da relativa distribuição e perda de benefícios
entre usuários. A avaliação visa identificar a existência de custos-oportunidades na geração e
modificação dos serviços ecossistêmicos e as relações de compensação entre o atendimento às
necessidades humanas (geração de energia, irrigação, etc.) e de preservação dos ecossistemas.

A pressão da demanda por água resulta em modificações nos sistemas fluviais. Em
particular, as barragens afetam profundamente a hidrologia dos rios, inicialmente
através de mudanças no tempo de ocorrência, na magnitude e frequência das
vazões máximas e mínimas, produzindo um regime hidrológico significativamente
diferente daquele natural. O regime hidrológico possui grande importância no
funcionamento de um rio e nos serviços prestados para os ecossistemas locais e
para o homem. O reconhecimento da vazão como um fator chave de modulação de
determinados ecossistemas e na qualidade de vida de populações humanas
orientou para o desenvolvimento do conceito de vazão ambiental. A determinação
de um regime de vazão ambiental consiste na individualização do fluxo hídrico, em
termos de quantidade de água e características temporais, que deve ser mantida no
rio para que atinja uma condição ambiental desejada. Esse estado desejado do rio,
segundo uma visão holística, leva em consideração as demais esferas científicas
tradicionalmente investigadas, junto com a dimensão social, observando a realidade
de uma perspectiva mais ampla que reconhece também a importância
socioeconômica que tem o recurso água em prover subsistência às comunidades
ribeirinhas.
O rio é analisado com uma abordagem ecológica e ecossistêmica, em busca de
compreensão transversal da problemática. Essa compreensão da relação entre
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degradação ecológica de um rio e comprometimento de disponibilidade de recursos
naturais para usos diversos pode ser alcançada através do estudo da relação de
processos e produtos da natureza. Os processos naturais podem ser compreendidos
como funções ecossistêmicas, e seus benefícios diretos e indiretos obtidos pelo
homem a partir dos ecossistemas podem ser chamados de serviços ecossistêmicos.
A disputa entre os usos da água para a geração de energia, a agricultura, a pesca, o
turismo, a navegação, a conservação do ecossistema aquático, entre outros, impõe
que o estabelecimento de um regime de vazão ambiental seja um processo de
negociação entre atores sociais em conflito. Para tal fim, é necessária uma analise
aprofundada sobre a provisão ou oferta de serviços, juntamente com seus relativos
usos, ou seja, a demanda de serviços. É importante estudar os benefícios que
podem advir da prática de um regime de vazões ambientais antes do
estabelecimento das regras de operação do reservatório e entender como diferentes
opções de operação podem afetar na distribuição dos serviços oferecidos pelo rio.
Por esta razão, esse projeto avaliou os impactos socioeconômicos decorrentes da
implantação da barragem de Xingó, no Baixo Rio São Francisco, e uma hipotética
proposta de implantação de um regime de vazão ambiental. Isso foi realizado
através do estudo da modificação dos serviços ecossistêmicos e da relativa
distribuição e perda de benefícios entre usuários.
Os objetivos específicos do projeto foram a reavaliação de resultados de
pesquisas anteriores sobre Vazão Ecológica/Ambiental no Baixo São Francisco, ao
fim de identificar as ligações de causa-efeito entre funções ecossistêmicas e a
provisão de serviços ecossistêmicos; foram identificadas as ligações entre serviços
ecossistêmicos providenciados pelo rio e relativos beneficiários; foram avaliados
cenários de regime de vazão e as possíveis consequências socioambientais; foram
estudadas as relações de compensação entre às necessidades humanas (geração
de energia, irrigação, etc.) e de preservação dos ecossistemas, através de analise
multicriterial; foram identificados
indicadores que representam os serviços
ambientais impactados pela alteração do regime hidrológico do rio. O objetivo final
do projeto foi a geração de conhecimento sobre o uso sustentável de recursos
hídricos para a proteção dos ecossistemas e as necessidades humanas e a
disseminação de conhecimentos técnicos e científicos sobre as metodologias para
determinação de um regime de avaliação ambiental e sobre a gestão integrada de
recursos hídricos.
A metodologia de estudo foi fundamentada na instauração de processos
participativos entre atores sociais, usuários e pesquisadores, ao fim de aumentar a
aprendizagem dos cientistas e dos atores sociais, permitindo assim que novas
opiniões possam ser expressas, que o conhecimento técnico seja compartilhado, e
que possam ser encontrados acordos e soluções de compromisso entro do processo
de estabelecimento de um regime de vazão ambiental. Para a realização das
atividades, foram utilizados diferentes métodos participativos e técnicas de
pesquisas qualitativas: grupos focais, técnica da bola de neve, analise da rede
social, questionários, entrevistas semiestruturadas e mapas cognitivos. Para poder a
analisar mudanças de serviços dos ecossistemas ao longo do tempo, em termos
quantitativos foram utilizados indicadores qualitativos socioeconômicos,
representativos de cada serviço. Os indicadores foram utilizados para elaborar uma
matriz de analise, analisada e processada através de Análise Multicritério
(MCDA), ao fim de comparar diferentes regimes de vazão e estudar a distribuição de
custos-beneficios entre beneficiários.
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