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Introdu�c~ao

Na literatura cient���ca atual da ciência da computa�c~ao o termo Racioc��nio Quali-
tativo (RQ) tem sido empregado para denotar uma sub-�area da Inteligência Arti�cal,
cujo objetivo principal �e a gera�c~ao de modelos computacionais capazes de represen-
tar o conhecimento e a forma de racioc��nio empregados pelos engenheiros, t�ecnicos
e especialistas de diversas �areas do conhecimento [5].

De uma maneira geral, as t�ecnicas de racioc��nio qualitativo tem sido empregadas
de forma satisfat�oria para descrever o comportamento de processos e sistemas f��sicos
particularmente quando, as leis que regem um sistema n~ao s~ao conhecidas ou s~ao
conhecidas de forma incompleta, quando o custo computacional para tratamento
das informa�c~oes sobre o sistema �e muito elevado, quando a natureza do problema
a ser tratado �e intrinsecamente qualitativa ou mesmo quando os m�etodos adotados
pela matem�atica cl�assica n~ao s~ao adequados.

Um dos maiores interesses do RQ �e considerar e tratar a informa�c~ao incompleta,
imprecisa e qualitativa de um sistema complexo, sem ter necessariamente que apelar
para uma informa�c~ao num�erica ou m�etodos matem�aticos cl�assicos, que tomam por
base fundamentalmente equa�c~oes diferenciais e sistemas dinâmicos.

Por exemplo, o RQ tenta combinar valores qualitativos como \grande", \cres-
cente", \menor" ou \normal", em vez de usar valores puramente num�ericos. Desta
forma, esta t�ecnica possibilita um meio para o desenvolvimento de modelos de sis-
temas complexos que s~ao pouco conhecidos, como �e o caso dos sistemas ecol�ogicos
e do meio ambiente, em geral.

Ecologia �e uma �area onde os problemas apresentam um elevado grau de complexi-
dade, onde o gerenciamento de um sistema involve etapas como percep�c~ao, cogni�c~ao
e a�c~ao. Esta complexidade faz com que o conhecimento sobre o processo ecol�ogico
possua uma natureza qualitativa [1] e muitas vezes imprecisa. Por isto, o tratamento
dos problemas tem sido, em sua maioria, realizados verbal e diagramaticamente.

A relevância da utiliza�c~ao de t�ecnicas de racioc��nio qualitativo para ecologia
est�a na possibilidade de tornar operacional o conhecimento emp��rico dos processos
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ecol�ogicos, permitindo-se a tomada de inferências e uma estimativa de tendências
do comportamento dinâmico do sistema ecol�ogico.

Sistema �IGMA

O controle da qualidade do meio ambiente tornou-se uma preocupa�c~ao universal
devido ao esgotamento das fontes de recursos, das formas de seus manuseios e do
elevado grau de entropia que se introduziu no mundo moderno. Em raz~ao destes
fatos tem havido uma crescente demanda pela preserva�c~ao e utiliza�c~ao racional de
sistemas naturais. Uma das formas encontradas para tratar os problemas �e atrav�es
do constante monitoramento do meio ambiente, o que produz resultados efetivos
para as tomadas de decis~ao pelos organismos competentes.

O controle e monitoramento do meio ambiente n~ao s~ao tarefas f�aceis, particu-
larmente quando se trata de sistemas de larga escala com um potencial de recur-
sos contabilizados na forma de capital. Por isto, a utiliza�c~ao do computador e de
sistemas computacionais para auxiliar na execu�c~ao destas tarefas tornou-se ent~ao
imperativa [3].

Uma proposta de trabalho nesta dire�c~ao est�a sendo conduzida pelos autores,
dentro de um programa de coopera�c~ao internacional, buscando a integra�c~ao de v�arios
enfoques fundamentais do RQ:

� Constru�c~ao de modelos

� Interpreta�c~ao e Monitoramento

� Diagn�ostico

� Simula�c~ao

Tais enfoques constituem a base de sustenta�c~ao do desenvolvimento de um Sis-

tema Integrado de Gerenciamento do Meio Ambiente - �IGMA, o qual tem como
objetivo o apoio �a tomada de decis~ao de medidas de gerenciamento do meio ambi-
ente, atrav�es da avalia�c~ao do seu impacto sobre o mesmo.

A Figura 1 apresenta a concep�c~ao gr�a�ca do sistema �IGMA, ilustrando os
chamados �-modulos: constru�c~ao de modelos, avalia�c~ao de situa�c~oes/monitoramen-
to, diagn�ostico e planejamento de terapias.

A arquitetura do sistema �IGMA apresenta uma modularidade e uniformidade
na sua concep�c~ao, atrav�es dos �-modulos, permitindo assim uma maior exibilidade
e reutiliza�c~ao. A �gura 2 ilustra a arquitetura b�asica dos �-modulos.

Neste modulo o modelo simulado gera predi�c~oes que comparadas com as ob-
serva�c~oes sobre o sistema permitem uma medida de afastamento entre o estado
simulado e o atual, permitindo assim uma revis~ao do cen�ario de trabalho sobre o
ecosistema.
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Figura 1: Representa�c~ao diagram�atica da arquitetura do sistema �IGMA.

Modelamento e simula�c~ao

A constru�c~ao de modelos para descrever o comportamento de um fenn̂omemo
�e uma das mais importantes etapas para sua compreens~ao. Como os modelos s~ao
abstra�c~oes da realidade, neste sentido um mesmo sistema pode ser descrito por
modelos distintos conforme o ponto de vista e interesses adotados.

O modelamento de um sistema consiste na escolha de parâmetros (vari�aveis)
relevantes para a sua descri�c~ao e de rela�c~oes funcionais entre as mesmas, dentro
do quadro das tarefas a serem desempenhadas (avalia�c~ao de situa�c~oes, diagn�ostico,
etc.).

Com base num modelo para um sistema �e possivel investigar-se a sua evolu�c~ao
atrav�es do c�alculo de novos valores dos parâmetros e dos novos estados do sistema
no decorrer do tempo.

O re�namento de um modelo �e uma etapa relevante quando deseja-se obter uma
maior e melhor precis~ao na descri�c~ao de um sistema, i.e, quando pretendemos dar
um tratamento mais realista para o fenômeno investigado. Portanto, a simula�c~ao de
novos estados do sistema e a sua an�alise auxiliam na constru�c~ao de novos modelos
que por sua vez possibilitam uma melhor compreens~ao sobre o comportamento do
sistema.
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Figura 2: Princ��pio b�asico dos �-modulos.

Interpreta�c~ao e monitoramento

O gerenciamento interno de ecosistemas �e conhecido apenas pelas medidas e
observa�c~oes feitas no quadro do monitoramento rotineiro e espec���co. Al�em da
veri�ca�c~ao de que os valores obtidos encontram-se dentro do quadro de padr~oes nor-
mativos (quando estes existem) ou esperados, uma interpreta�c~ao de mais alto n��vel
pode ser efetuada para avaliar o estado das vari�aveis desconhecidas (i.e., sobre as
quais n~ao dispomos de medidas ou observa�c~oes diretas) levando-se em considera�c~ao
as poss��veis rela�c~oes entre as vari�aveis, entre as medidas dispon��veis e entre ambas.

Por exemplo, no caso de um ecosistema aqu�atico, uma transparência fraca e
uma cor verde escura da �agua denota uma abundância muita acima do normal de
�toplâncton. Esta tem uma incidência decrescente sobre o teor de oxigênio dis-
solvido por meio do processo de respira�c~ao �toplanctonica, o que por sua vêz afeta
a sobrevivência dos peixes (riscos de as�xia). Desta forma, pode ser estimado o
\estado atual" do ecosistema, expresso n~ao apenas em termos do cumprimento de
padr~oes, mas sim de parâmetros ecol�ogicos ou de parâmetros representativos dos
usos poss��veis do ecosistema (e.g. adequa�c~ao para capta�c~ao de �agua, balneabilidade,
piscicultura de uma esp�ecie, etc).

A descri�c~ao do estado atual gerado pelo modelo de interpreta�c~ao, com base
num conhecimento incompleto, deve levar tamb�em em considera�c~ao os \perigos"
alheios ao ecosistema (tais como polui�c~ao causadas por acidentes, a�c~oes humanas
imprevistas, etc.). Sobretudo, as explica�c~oes relevantes das v�arias interpreta�c~oes
geradas pelo modelo devem ser descritas explicitamente.
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Modelo de diagn�ostico

Al�em do estado atual gerado pelo modelo de interpreta�c~ao, os dirigentes hu-
manos do sistema de�nem objetivos de gerenciamento (e.g. preserva�c~ao de uma
certa esp�ecie de peixes, melhoramento da qualidade da �agua para cumprir uma de-
terminada especi�ca�c~ao de uso, etc.), de�nindo assim um \estado desejado" para o
ecosistema.

Um modelo geral de diagn�ostico [7] ser�a capaz de proporcionar alternativas de
gerenciamento, auxiliando nas seguintes fun�c~oes:

� Detectar \falhas" com rela�c~ao a padr~oes e estados esperados

� Diagn�ostico das causas respons�aveis pelo afastamento observado.

� Identi�ca�c~ao do n��vel de afastamento entre os estados atual e desejado.

O modulo de diagn�ostico servir�a tamb�em para checar consistência do modelo
empregado, realimentando o processo de modelamento (model building).

Planejamento de terapias

O planejamento de terapias para corrigir as causas dos problemas diagnosti-
cados �e uma importante tarefa uma vez que a sua correta aplica�c~ao permitir�a o
planejamento de a�c~oes de curto, m�edio e longo prazos. Este �-modulo tem como
�nalidades:

� A identi�ca�c~ao das medidas de tratamento eventuais capazes de modi�car as
causas diagnosticadas, visando minimizar a distancia entre o estado atual e o
estado desejado.

� O planejamento de medidas a serem aplicadas no decorrer do tempo.

Tendo em vista a existência de v�arias combina�c~oes de medidas eventuais de
gerenciamento e levando-se em conta que estas foram de�nidas atrav�es de uma
an�alise do sistema, obtida do modelo de interpreta�c~ao, �e preciso avaliar o impacto
destas se forem aplicadas.

Neste sentido a simula�c~ao [2] permitir�a a avalia�c~ao de impactos virtuais, causados
pela ado�c~ao de medidas de gerenciamento e dos parâmetros inferidos, dentro de uma
escala de a�c~ao a curto, m�edio e longo prazos, gerando assim, em cada caso, um estado
simulado.

Comparando-se o estado atual e o estado simulado, por um lado, e o estado
simulado com o estado desejado, por outro, pode-se avaliar graus de melhoramento
(re�namento) e de afastamento (distanciamento).
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Por interm�edio de m�etodos de otimiza�c~ao, tendo como crit�erios a maximiza�c~ao do
melhoramento e a minimiza�c~ao do afastamento, podemos ajustar as a�c~oes de geren-
ciamento eventuais, para atingir os objetivos de gerenciamento dentro de um limite
de condicionamento, buscando alcan�car o estado simulado de menor afastamento
poss��vel do desejado.

Tomada de decis~ao: a�c~oes

O planejamento de a�c~oes e a itera�c~ao do processo descrito conduzir�a a um re�-
namento para encontrar as medidas de gerenciamento mais adequadas. Finalmente,
propostas de a�c~oes ser~ao oferecidas pelo sistema, o que facilitar�a os dirigentes �a
tomada de decis~ao a ser aplicada sobre sistema real.

As a�c~oes podem ser de car�ater puramente t�ecnico, de car�ater socio-econômico ou
de um conjunto delas.

Perspectivas

N~ao h�a d�uvida de que o computador e t�ecnicas computacionais podem trazer
grandes benef��cios �a ciência do meio ambiente. As t�ecnicas de modelamento e
racioc��nio qualitativo tem se mostrado potencialmente adequadas para o tratamento
de problemas nesta �area. Alguns exemplos do sucesso da utiliza�c~ao destas t�ecnicas
podem ser vistos em aplica�c~oes pr�aticas em diferentes �areas [6, 4].

O projeto de desenvolvimento do sistema �IGMA encontra-se numa fase inicial.
No entanto, estamos atualmente discutindo algumas aplica�c~oes como o gerencia-
mento da qualidade da �agua de sistemas h��dricos, atrav�es da interpreta�c~ao dos dados,
do diagn�ostico, da simula�c~ao e monitoramento. Por interm�edio do monitoramento
pode-se fazer o controle da qualidade e o diagn�ostico indicar�a os fatores a serem
controlados para cumprir os padr~oes estabelecidos pela legisla�c~ao ou as condi�c~oes
necess�arias para a manuten�c~ao e prote�c~ao do sistema ecol�ogico.

Estas tarefas, quando atuando de forma integrada, podem auxiliar na identi-
�ca�c~ao das causas da anormalidade do sistema, como a presen�ca e o tipo de fontes
poluidoras ou outras adversidades. Aliando-se a isto a capacidade de racioc��nio do
sistema, o mesmo dar�a suporte a an�alise de consequências, como prejuizos causa-
dos, terapias a serem aplicadas e o impacto sobre o sistema ecol�ogico que est�a sendo
tratado.

Atualmente, alguns trabalhos de pesquisa est~ao em andamento dentro do con-
texto do modelamento qualitativo de sistemas ecol�ogicos. Particularmente, uma
investiga�c~ao no dom��nio de ecosistemas aqu�aticos est�a sendo conduzida com o obje-
tivo de detec�c~ao de instabilidades que propiciam �a ocorrência de ora�c~oes de algas
(algal blooms).
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Ainda neste contexto, utilizando-se t�ecnicas de racioc��nio espacial (spatial rea-
soning), dinâmico e modela�c~ao com abstra�c~ao temporal (temporal abstraction rea-

soning), desejamos desenvolver, numa primeira etapa, um modelo de simula�c~ao inte-
grado ao quadro geral do sistema �IGMA, visando predizer a iminência de ora�c~oes
de algas.

A proposta do projeto �e extremamente rica e ambiciosa, por�em nos parece vi�avel
e com grande potencial de aplicabilidade.
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