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As macrófitas aquáticas são vegetais amplamente distribuídos em diversos
ecossistemas do planeta. Nos ambientes em que ocorrem apresentam muitas vezes
grande importância pois exercem papel fundamental na ciclagem de nutrientes e na
produtividade primária (Bianchini Jr. et al., 2002; Thomaz & Cunha, 2010). Também
contribuem para maior diversidade de espécies animais e grande quantidade de
nichos ecológicos uma vez que podem servir tanto de abrigo quanto fonte de
alimentação para grande variedade de organismos.
As macrófitas aquáticas têm a capacidade de colonizar ambientes com
características muito diferentes como rios, lagos, reservatórios, ambientes marinhos,
etc. Essa capacidade de colonização se deve às estratégias adaptativas desenvolvidas
ao longo do tempo, que permitiram o desenvolvimento desses vegetais nesses
ambientes (Thomaz & Cunha, 2010). Em vista disso, a realização de estudos que
forneçam informações a respeito da distribuição destes vegetais é crucial para o
estudo dos ecossistemas. Além disso, compreender os mecanismos que atuam nesta
distribuição espacial pode servir como ferramenta em ações de monitoramento e
controle das macrófitas aquáticas, pois a proliferação indesejada destes vegetais,

acarreta em prejuízos às atividades de recreação, a navegação e geração de energia
elétrica (Mitchell et al., 1980).
A modelagem de distribuição geográfica potencial de espécies é uma técnica
relativamente recente e que tem se tornado uma ferramenta amplamente utilizada em
estudos ecológicos e programas de conservação de espécies (Peterson et al., 2007).
Muitas vezes os protocolos de modelagem envolvem a utilização de ferramentas de
Sistemas de Informações Geográficas (SIGs), softwares e algoritmos de modelagem.
SIGs são softwares que permitem além do armazenamento, o processamento e
gerenciamento de dados espacializados e de processos e fenômenos que ocorrem no
espaço. Tais dados e processos podem ser utilizados de diversas maneiras através de
consultas, visualização e análises, gerando produtos como tabelas e gráficos, assim
como mapas e outros produtos (Becker, 2002) O SIG oferece ao usuário um grande
número de recursos possibilitando a criação de bancos de dados digitais, que é
composto basicamente por funções de gerenciamento, tratamento de imagens digitais,
análises estatísticas além de possuir compatibilidade com ferramentas de
sensoriamento remoto e de sistema de posicionamento global (GPS). Nos bancos de
dados é possível armazenar uma grande quantidade de informações a respeito de
determinada área geográfica, de uma determinada espécie ou processo de interesse
(Remillard & Welch, 1992). Além disso, possibilita a criação de modelos de
distribuição potencial de espécies quando utilizado em conjunto com algoritmos e
softwares de modelagem. A Figura 1 resume as etapas da modelagem da distribuição
potencial das espécies.

Figura 1. Esquema resumido das etapas de modelagem de distribuição
potencial de espécies.

Dentre os modelos ecológicos, os modelos preditivos têm sido freqüentemente
utilizados em trabalhos que avaliam a distribuição de espécies. Esses modelos
apresentam diferenças em relação aos modelos matemáticos pelo fato de não se
basearem apenas em cálculos. Os modelos preditivos também diferem dos modelos
explanatórios que visam o reconhecimento de padrões, pelo fato de oferecerem ao
operador relações estatísticas entre as variáveis preditora e resposta. Sendo assim,
através do uso destes modelos é possível predizer quais variáveis estão relacionadas à
distribuição e abundância de espécies e ainda fazer previsões em relação à alteração
das variáveis ambientais (Ferraz, 2004).

Para a elaboração de modelos preditivos podem ser utilizados diferentes
algoritmos, sendo os mais comuns a regressão logística (LM), os modelos aditivos
generalizados (GAM) (Lehmannn, 1998), modelos lineares generalizados (GLM)
(Sánchez-Flores, 2007), as redes neurais artificiais e os algoritmos genéticos (GA)
sendo os dois últimos, métodos alternativos em relação aos modelos tradicionais
(Ferraz, 2004).
Além dos métodos mencionados acima, softwares específicos para modelagem
de distribuição potencial de espécies têm sido amplamente utilizados, principalmente
para espécies animais. Dentre esses softwares, podemos citar, por exemplo, o
MAXENT, software de modelagem que opera com o algoritmo de mesmo nome, e o
software OpenModeller que opera com diversos algoritmos de modelagem como
Bioclim, Suported Vector Machines (SVM), e o Algoritmo Genético para Regras de
Predição (GARP).
MAXENT é um algoritmo de modelagem baseado na máxima entropia, ou seja,
que busca encontrar a distribuição mais próxima da distribuição uniforme baseado
nas restrições que as variáveis disponíveis relacionadas à observação de uma espécie
e as condições ambientais de determinada área geográfica oferecem ao modelo.
Como resultado da modelagem o MAXENT atribui um valor de adequabilidade
ambiental para a espécie. O algoritmo MAXENT tem sido amplamente utilizado em
modelagem de distribuição de espécies por apresentar resultados extremamente
robustos quando comparado a outros algoritmos de modelagem, mesmo quando
utilizado com um número reduzido de dados de ocorrência da(s) espécie(s)
estudada(s).
Devido à complexidade do habitat das espécies, entender como os organismos
atuam na paisagem exige a abordagem em escalas e níveis hierárquicos diferentes.

Thomaz & Cunha (2010) demonstraram que a adoção de diferentes escalas
hierárquicas devem ser utilizadas de acordo com o objetivo do estudo a ser realizado.
Nas últimas décadas têm sido desenvolvidos estudos que avaliaram a relação
entre a distribuição espacial das espécies de macrófitas aquáticas e determinadas
variáveis ambientais ou associação de variáveis que influenciam esta distribuição
(Barendregt & Bio, 2003; Heegaard et al., 2001). Verificou-se que uma série de
variáveis como, por exemplo, características hidrológicas, tipo de sedimento e a
concentração de nutrientes apresentam uma forte relação com a distribuição espacial
desses vegetais.
As variáveis ambientais são, portanto classificadas em diferentes escalas na
paisagem (Figura 2). As três principais escalas utilizadas em estudos de distribuição
espacial de macrófitas são: escala regional, a escala local, e as condições pontuais
onde ocorrem os bancos de macrófitas aquáticas (Barendregt & Bio, 2003).
A escala regional reflete características do ecossistema, como o tipo de solo, a
geologia, hidrologia, a morfologia dos rios e determinadas características químicas da
água.
A escala local é caracterizada pela quantidade de nutrientes nos rios, turbidez
e alcalinidade da água e características locais dos rios como a morfologia do canal e
velocidade de corrente. Além disso, na escala local podem ser incluídas as alterações
antrópicas como a descarga de esgotos nos corpos d’água que acarretam maior
concentração de nutrientes na água.

Figura 2. Exemplo de escala regional, local e pontual e algumas de suas respectivas
variáveis.
As condições pontuais retratam as características físicas e químicas do banco
de macrófitas que afetam seu crescimento e distribuição. Nesta escala inclui-se, por
exemplo, a concentração de nutrientes e de oxigênio dissolvido, A intensidade
luminosa e o valor de pH da água no banco de macrófitas. Barendregt & Bio (2003)
ressaltam que nas condições pontuais se incluem crescimento algal, competição entre
espécies e referentes à presença de fauna predadora de macrófitas aquáticas, uma vez
que a presença desses fatores pode influenciar na dinâmica do banco desses vegetais.

Estudos de distribuição de macrófitas aquáticas utilizando o sistema de
informação geográfica (SIG) são relativamente recentes. O uso desta tecnologia em
estudos de monitoramento de macrófitas e de distribuição desses vegetais surgiu na
literatura com mais intensidade a partir do final da década de 70 (Remillard & Welch,
1993). Ao longo do tempo os SIGs têm se tornado uma ferramenta de grande
importância no monitoramento da distribuição de macrófitas aquáticas e no manejo
das comunidades desses vegetais em grandes áreas geográficas (Becker, 2002; Jensen
et al., 1992; Welch et al., 1991), e têm sido utilizados em alguns estudos referentes às
comunidades de macrófitas nos ambientes aquáticos (Baart et al., 2010; Davranche et
al., 2010; Jensen et al., 1992; Bogucki et al., 1980; Brown, 1978).
É importante ressaltar que grande parte desses estudos foi conduzida em
ambientes lênticos (Vis et al., 2003; Remillard & Welch, 1993; Remillard & Welch,
1992). Nesses ambientes as variáveis que influenciam a distribuição espacial da
comunidade de macrófitas estão mais relacionadas às características físico-químicas
da água, profundidade e concentração de nutrientes. Para ambientes lóticos a
distribuição espacial da comunidade de macrófitas depende também de variáveis
externas ao ambiente aquático. De fato os ambientes lóticos têm maior dependência
do ambiente terrestre adjacente do que os ambientes lênticos. Assim, para se entender
como se dá a distribuição de macrófitas aquáticas em ambientes de água corrente é
importante analisar também as variáveis da paisagem do entorno. Além disso, apesar
da grande quantidade de recursos oferecidos pelo SIG e da sua aplicabilidade na área
ambiental, utilização de SIGs e técnicas de modelagem em estudos de distribuição
geográfica potencial de espécies de macrófitas ainda é muito escassa, principalmente
quando se trata de rios em ecossistemas tropicais devido, em parte, à falta de um

banco de dados consolidado referente às espécies que ocorrem nos ambientes
tropicais.
Vale ressaltar, portanto, que técnicas de SIG e de modelagem de distribuição
de espécies são de fundamental importância para o entendimento do funcionamento
desses ecossistemas e seus componentes, proporcionando informações e ferramentas
de grande importância para programas de conservação de biodiversidade nos
ambientes aquáticos e ações de desenvolvimento sustentável.
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