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Resumo – As áreas úmidas são ecossistemas únicos, constituídos de uma complexa interação entre 
solo, recursos hídricos, fauna e flora, sendo a água um elemento fundamental. A distribuição e 
diversidade de espécies neste ambiente variam conforme os diferentes habitats dispostos ao longo 
do gradiente de inundação. Durante o século passado, mais de 50% das áreas úmidas mundiais 
foram perdidas como resultado das atividades humanas, através de drenagens, urbanização e 
agricultura, reduzindo a biodiversidade desses ecossistemas e alterando também os seus processos 
hidrológicos. Tradicionalmente, o processo de gestão dos recursos hídricos nesse tipo de 
ecossistema tem sido baseado em análises puramente hidrológicas, sem considerar a interface com 
os organismos vivos. Assim, faz-se necessária uma mudança de paradigmas para que espécies 
bioindicadoras sejam igualmente consideradas no processo de gestão. Neste sentido, este artigo 
apresenta o conceito de índices de adequabilidade do habitat, e a possibilidade de sua utilização 
para esse fim. Os índices refletem a adequabilidade do habitat frente às diferentes condições 
hidrológicas, e permitem avaliar o impacto de diferentes práticas de gestão dos recursos hídricos 
sobre espécies chaves do ecossistema, contribuindo para a resolução de conflitos sobre o uso de 
água para diferentes fins.  
 
Palavras-Chave – índice de adequabilidade; áreas úmidas; gestão. 
 

HABITAT SUITABILITY INDEX AS A TOOL FOR WATER 
RESOURCES MANAGEMENT IN WETLANDS 

 

Abstract – Wetlands are singular ecosystems, formed a complex interaction between soil, water, 
flora and fauna, and water is an essential element. Diversity and distribution of species in this 
environment vary according to the different habitats arranged along the flooding. Over the last 
century, more than 50% of the global wetlands have been lost as a result of human activities, 
through drainage, urbanization and agriculture, reducing the biodiversity and also changing their 
hydrological processes of these ecosystems. The process of water resources management 
traditionally in this type of ecosystem has been based on merely hydrological analyzes, without 
considering the interface with living organisms. Thus, are necessary change paradigms and include 
bioindicators in management processes. This sense, the article introduces the concept of habitat 
suitability indices and the possibility to use for this purpose. Indices reflect the habitat suitability on 
different hydrological conditions, and allow evaluating the impact of several management practices 
of water resources on key species in the ecosystem, contributing to the resolution of conflicts over 
water use for different purposes. 
 
Keywords – suitability index; wetlands; management. 
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INTRODUÇÃO  

A disponibilidade hídrica e sua qualidade são de fundamental importância para a 
sobrevivência dos seres vivos, bem como para o funcionamento adequado de ecossistemas. 
Entretanto, a integridade dos recursos hídricos mundiais está sob crescente ameaça, à medida que 
aumentam as populações humanas e se expandem as atividades industriais e agrícolas, em um 
cenário onde mudanças climáticas poderão provocar grandes alterações no ciclo hidrológico (ANA, 
2011). 

A degradação de habitats é considerada como uma consequência não intencional da gestão 
dos recursos hídricos, resultante de uma falta de compreensão dos fluxos de água necessários para 
sustentar os ecossistemas de água doce. A prevenção e mitigação da degradação ambiental, bem 
como a reabilitação de ambientes degradados, têm sido cada vez mais incorporadas aos planos de 
gestão ambiental para garantir a integridade dessas áreas (Richter et al., 2003).  

Nesse contexto estão inseridas as áreas úmidas, ou áreas alagadas, as quais fornecem serviços 
ecológicos cruciais para espécies de fauna e flora e para o bem-estar de populações humanas. As 
áreas úmidas agem como fonte de biodiversidade em todos os níveis, exercem relevantes funções de 
caráter econômico, cultural e recreativo (Prates et al., 2010). Elas são igualmente eficazes na 
regulação do regime hidrológico, efetuam o controle de inundações, a recarga de aquíferos, a 
melhoria da qualidade da água e o seqüestro de carbono (Mitsch e Gosselink, 2007).  

Os padrões e processos dos ecossistemas de áreas alagadas são regulados pelo ciclo anual de 
inundações e secas. A distribuição das espécies e a diversidade variam entre os diferentes habitats 
dispostos ao longo do gradiente de inundação, em razão da intensidade, sazonalidade e permanência 
das inundações (Fernandes et al., 2010), sendo que estas componentes caracterizam o hidroperíodo 
da área úmida. Durante o século passado, mais de 50% das áreas úmidas mundiais foram perdidas 
como resultado das atividades humanas, através de drenagens, urbanização e agricultura, reduzindo 
a biodiversidade desses ecossistemas e alterando também os seus processos hidrológicos (IUCN, 
2000). 

Com o objetivo de instigar a conservação e o uso racional de áreas úmidas, em 1971 na cidade 
Iraniana de Ramsar foi realizada a Convenção sobre Áreas Úmidas, conhecida como Convenção de 
Ramsar, sendo esse um tratado intergovernamental que estabelece marcos para ações nacionais e 
para a cooperação entre países. As nações participantes do tratado compreendem todas as regiões 
geográficas do planeta, incluindo o Brasil. 

 A Convenção de Ramsar é o único tratado ambiental global que trata de um ecossistema em 
particular (RAMSAR, 2013). Conforme o tratado, áreas alagadas compreendem toda a extensão de 
pântanos, charcos e turfas, ou superfícies cobertas de água, de regime natural ou artificial, 
permanentes ou temporárias, contendo água parada ou corrente, doce, salobra ou salgada (incluindo 
áreas marinhas com profundidade até seis metros em maré baixa) (Prates, et al., 2010). 

Assegurar a qualidade, conservação e proteção dos recursos hídricos através de medidas e 
instrumentos adequados de gestão são essenciais para dar suporte a todos os aspectos da vida 
humana e aos ecossistemas terrestres e aquáticos associados. Conforme prevê a Lei Federal 9433, 
de 8 de janeiro de 1997 (Lei das Águas), a gestão dos recursos hídricos deve proporcionar o uso 
múltiplo das águas, e a sua utilização deve ser racional e integrada, visando sempre o 
desenvolvimento sustentável.  

Como as flutuações do nível de água e os padrões de fluxo desempenham um papel definitivo 
na criação e na manutenção dos diferentes habitats em áreas alagadas, qualquer atividade que altere 
o hidroperíodo ao qual a área alagada está submetida, pode ocasionar mudanças ao ecossistema 
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(Zedler e Kercher, 2005). Dessa forma, surge como uma alternativa de gestão dos recursos hídricos 
o uso de espécies bioindicadoras. Estudos realizados com bioindicadores podem demonstrar se 
perturbações ambientais provocam algum impacto biótico, e fornecem informações relevantes para 
a conservação do táxon ou grupo indicador, principalmente no caso de espécies raras ou ameaçadas 
(Butterfield et al., 1995). 

Uma prática que vem sendo utilizada neste sentido é a utilização de índices de adequabilidade 
do habitat (Luz, 2002; Tarboton et al., 2004; Tassi, 2008), conforme discutido a seguir.  

 

ÍNDICE DE ADEQUABILIDADE DO HABITAT  

O Índice de Adequabilidade de Habitat (IAH) foi desenvolvido na década de 80 pela 
instituição “U.S. Fish and Wildlife Service”, e baseia-se nas relações funcionais entre a biota e as 
variáveis abióticas de um ecossistema, admitindo que a qualidade e a quantidade de um habitat 
podem ser descritas numericamente, permitindo a avaliação de impactos sobre as espécies 
(USFWS, 1980).  

Sabe-se que as distribuições das populações no ambiente retratam a abrangência das 
condições físicas que asseguram a sobrevivência e a reprodução dos indivíduos. Usualmente, 
quanto mais adequadas forem as condições para uma espécie, mais densa será a sua população e 
maior a sua produtividade. A importante relação entre distribuição e o ambiente permite pressupor 
as distribuições reais ou potenciais das espécies (Ricklefs, 2010). 

A modelagem do habitat adequado inicia através da escolha de espécies bioindicadoras do 
ambiente. Fatores ambientais podem afetar diferentes espécies de formas distintas, desta forma, a 
escolha de uma espécie indicadora é uma tarefa determinante, pois deve cumprir requisitos como a 
representação da comunidade, sensibilidade ao estresse, importância ecológica, valor para a 
sociedade humana, e disponibilidade de informações para efetuar a modelagem (Luz, 2002). 

Geralmente, grupos pertencentes à comunidade aquática, como espécies de plantas, peixes, 
anfíbios, répteis, aves e mamíferos aquáticos são utilizados como bioindicadores ambientais de 
áreas úmidas (Allen, 1983; Armbruster, 1987; Graves e Anderson, 1987; Lo Galbo et al., 2013; 
Luz, 2002; Mora et al., 2011; Tarboton et al., 2004; Tassi, 2008). 

O IAH aplicado para a gestão de recursos hídricos é considerado como a medida da 
capacidade que uma determinada condição hidrológica tem de conservar a espécie na área úmida. 
Na realidade é um modelo conceitual, usado para estabelecer o quanto uma determinada espécie 
depende da água, ou de características da paisagem.  

Assim, após definidas as espécies bioindicadoras, é necessário definir as condições ecológicas 
que influenciam a espécie indicadora e o ambiente, como o comportamento hidrológico. Os 
modelos matemáticos são uma técnica eficaz para avaliar as características hidrológicas e seus 
impactos em áreas úmidas (Demissie et al., 1997). Podem ser utilizados como parâmetros de 
condições hidroecológicos a quantidade e qualidade da água, flutuações nos nível de água, 
magnitude da inundação, frequência e duração das inundações, topografia local, distribuição e 
cobertura vegetal (Luz, 2002; Mora et al., 2011; Tarboton et al., 2004), entre outros.  

Uma vez selecionadas as espécies indicadoras e as variáveis hidrológicas que afetam essas 
espécies, são estabelecidas funções dessas variáveis hidrológicas com os IAHs. Essas funções 
variam em um faixa de 0 (insuficiente) a 1 (ótimo), e indicam a condição da espécie indicadora 
relativamente ao valor da variável hidrológica. Por exemplo, na Figura 1(a) é apresentado o gráfico 
que representa o IAH de uma espécie hipotética em função da lâmina de água.  
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Figura 1 - Exemplo de índice de adequabilidade para uma espécie bioindicadora hipotética, relacionado à altura da 
lâmina d’água (a) e avaliação de qualidade de habitat em uma determinada região, ao longo de um período de análise 

(b). Adaptado de Tassi (2008). 
 

Com base no IAH apresentado na Figura 1(a), é possível identificar, para cada lâmina de água 
potencial, a qualidade do habitat gerado. Por exemplo, para essa espécie hipotética, lâminas de água 
mantidas entre 30 e 40 cm gerariam condições ótimas.  

Uma vez definidas essas funções, elas podem ser combinadas com uma política de 
gerenciamento da água, que pode ser obtida a partir das informações levantadas na caracterização 
hidrológica, ou ainda ser proveniente de uma regra totalmente nova para o gerenciamento dos 
recursos hídricos ao longo do tempo. O resultado dessa combinação fornece uma estimativa da 
qualidade do habitat resultante ao longo do período analisado (Figura 1(b)), permitindo avaliar as 
condições de manutenção do habitat frente a diferentes práticas de gestão (Tassi, 2008). 

Em alguns casos, pode ser necessário que para uma mesma espécie seja definida mais de uma 
função de IAH, as quais podem ser combinadas de forma a compor um único valor. Por exemplo, o 
IAH composto pode ser determinado a partir de um índice que avalia se o habitat é adequado ou 
não, em função da temperatura da água, combinado com o índice que considera a lâmina de água do 
local. Nesses casos, podem ser utilizados ponderadores da importância para cada tipo de índice de 
adequabilidade.  

A utilização de mais de um IAH para avaliar a qualidade do habitat é uma tentativa de 
reproduzir, de forma mais fiel, as condições ambientais, que são o resultado de diferentes atributos 
locais. No entanto, é extremamente difícil elaborar índices compostos, em função da necessidade de 
amplo conhecimento da espécie e sua dependência dos fenômenos complexos que ocorrem entre as 
variáveis.  

Posteriormente, pode ser realizado o mapeamento geográfico da ocorrência da espécie 
determinada junto à combinação das condições analisadas (Scott et al., 1993) identificando-se áreas 
passíveis de apresentar as mesmas condições e prever uma ocorrência mais ampla da espécie em 
uma região (Ricklefs, 2010). Essa situação é exemplificada na Figura 2, que mostra o mapeamento 
do IAH de uma área úmida frente a duas condições hidrológicas diferenciadas. Para facilitar as 
análises espaciais, é possível utilizar também fotografias aéreas de cada área úmida e sua paisagem 
circundante (Mora et al., 2011; Mushet et al., 2012).  
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Figura 2 – Exemplo de mapeamento de IAH em duas diferentes condições hidrológicas para uma mesma espécie 
(Fonte: Tassi, 2008) 

 

Os modelos do habitat adequado obtidos para cada espécie bioindicadora (baseado nas 
condições atuais) devem ser testados com os dados de campo, ponderando-se as mais distintas 
situações (O’Neil et al. 1988). Esses dados poderão ser reexecutados sob uma variedade de 
previsões de cenários futuros de mudanças no ambiente, com a finalidade de estimar a 
vulnerabilidade ecológica do local (Lopez e Heggem, 2001).  

Como exemplo de aplicação de IAH, é possível citar o estudo realizado por Muchet e outros 
(2012), em uma área alagada localizada no estado de Dakota do Norte, Estados Unidos, onde foi 
possível constatar através da análise de índices de adequabilidade gerados para espécies de anfíbios, 
que modificações na paisagem possuem forte influência sobre as espécies indicadoras. Sendo, 
portanto fundamental a conservação dessas áreas, impondo limitações ao uso do solo para 
urbanização ou atividades agrícolas. 

Lo Galbo et al.  (2013) em um estudo de caso realizado nos Everglades (Flórida, Estados 
Unidos), sugerem a utilização da adequabilidade hidrológica e do habitat, para a vegetação nativa. 
Os autores avaliaram os efeitos de restauração do ambiente criando situações através da 
modelagem. Foram criados modelos para simular as condições existentes, condições anteriores às 
drenagens na área alagada e condições futuras, levando em consideração a restauração do ambiente. 
Os resultados indicam que a restauração dos Everglades irá trazer maiores benefícios para a 
vegetação nativa do que a situação atual proporciona, e que devido à ação antrópica sofrida na 
região, houve grandes mudanças na dinâmica do ambiente, assim como em sua biodiversidade. 

No Brasil pode ser citada a utilização de bioindicadores como macrófitas, aves, répteis e 
mamífero aquático, para a composição de IAHs, utilizados para a definição de limites aceitáveis 
para flutuações do hidroperíodo do Banhado do Taim, permitindo a criação de propostas para o uso 
associado dos recursos hídricos (Tassi, 2008), já que o local possui um histórico de conflitos pelos 
recursos hídricos, incluindo a conservação do ecossistema, retiradas de água para o cultivo de arroz, 
a pecuária, a pesca e a caça (NEMA, 2002).  

COMENTÁRIOS FINAIS 

As áreas úmidas são ecossistemas singulares, que fornecem serviços ecológicos fundamentais 
para as espécies de fauna, flora e para o bem-estar de populações humanas, constituindo uma 
importe fonte de recursos hídricos. Ao garantir a conservação dessas áreas, asseguram-se também a 
preservação das espécies locais e das condições ecológicas do ambiente, incluindo a dinâmica 
hidrológica e disponibilidade hídrica, elementos primordiais para esses ecossistemas. 
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Neste artigo foi apresentada uma proposição para a utilização de indicadores biológicos na 
definição de critérios para a gestão de recursos hídricos de áreas úmidas, através da aplicação de 
índices de adequabilidade do habitat. Esses índices permitem identificar áreas apropriadas para a 
distribuição das espécies utilizadas como bioindicadoras, a previsão de mudanças nestas 
distribuições frente a alterações no ambiente, auxiliar nas decisões quanto a retirada de água destes 
locais, podendo também contribuir na resolução de questões ambientais e sociais sobre o uso da 
terra. 

A vantagem do uso de IAHs é que eles permitem avaliar o impacto de alternativas de 
gerenciamento da água na conservação da biodiversidade, sem necessariamente modelar o 
comportamento dessas espécies. Não é preciso, por exemplo, modelar o comportamento diário de 
determinada espécie (descanso, alimentação, etc.), mas sabendo quais os elementos necessários 
regularmente para a espécie (água, vegetação, etc.), é possível modelar as condições do habitat 
correspondentes à espécie e verificar se durante o intervalo de tempo em análise elas são adequadas 
ou não.  

É evidente que a definição do IAH envolve certo grau de subjetividade. Neste sentido, a 
opinião de pesquisadores e de experts no assunto, é fundamental para reduzir a incerteza associada à 
elaboração do IAH. Por outro lado, a opinião discordante de diferentes pesquisadores pode ser uma 
importante fonte de incerteza. Para contornar este problema, é possível, nesta circunstância, a 
utilização de uma banda de incerteza, associada à definição do índice de adequabilidade. 

O conhecimento do histórico da qualidade ambiental para a espécie fornece mais um subsídio 
para o gerenciamento hidrológico. A partir da mesma, é possível decidir, por exemplo, a tolerância 
de cada espécie a uma situação crítica. Principalmente no caso da vegetação, o histórico da 
qualidade ambiental pode ser confrontado com imagens de satélite do período, a fim de identificar a 
sua condição. Uma seqüência de imagens, com a maior freqüência possível, pode ser utilizada para 
definir os intervalos de condições hidrológicas que foram críticas, mas que não geraram impactos 
para a espécie, bem como aquelas impactantes. Essas informações podem ser úteis, para decidir se 
um hidroperíodo é realmente crítico para certa espécie. Pode-se chegar à conclusão, de que a 
situação não é crítica, caso seja verificado que o período anterior possuiu alta qualidade ambiental.  

As funções determinadas durante essa etapa não definem, necessariamente, um IAH 
específico, mas podem ser utilizadas como alternativa durante a implementação de uma política de 
gerenciamento dos recursos hídricos. Desse modo, essas funções têm caráter adaptativo, podendo 
ser alteradas, à medida que mais conhecimento acerca do assunto seja obtido. 

Os índices de adequabilidade de habitat constituem uma importante ferramenta para a tomada 
de decisões em regiões de áreas úmidas. Pois geram informações significativas sobre esses 
ecossistemas, colaborando para a revisão e aprimoramento das estratégias de gestão dos recursos 
hídricos e conservação da biodiversidade.  
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