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Resumo – Taxas de metabolismo do ecossistema (GPP, R, e NEP) integram a atividade biológica e 

interações ecológicas, respondendo à dinâmica dos fatores que controlam o sistema. A 

hidrodinâmica é de grande importância em lagos rasos, além de controlar o movimento da água e 

distribuição de nutrientes pode estruturar comunidades planctônicas. Neste trabalho mostramos 

como a hidrodinâmica derivada de vento modifica o metabolismo da Lagoa Mangueira, um grande 

lago raso subtropical. Estimativas distribuídas do metabolismo (GPP, R e NEP), baseado em 

processos, foram obtidas usando o modelo IPH-ECO. Cinco cenários de vento foram simulados. 

Cada cenário levou em conta mudanças na direção do vento e / ou magnitude. O lago foi dividido 

em quatro regiões. Os resultados mostraram que o vento pode alterar o metabolismo da Lagoa 

Mangueira. Cada região respondeu de forma diferente às mudanças no regime de ventos. A direção 

foi mais importante que a velocidade do vento como um fator para alterar o metabolismo da lagoa 

(GPP, R, NEP). 
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INFLUENCE OF WIND-DRIVEN HYDRODYNAMICS IN A SHALLOW 

SUBTROPICAL LAKE METABOLISM  
 

Abstract – Rates of ecosystem metabolism (GPP, R, and NEP) integrate biological activity and 

ecological interactions, responding to the dynamics of the factors controlling the system. 

Hydrodynamics is of great importance in shallow lakes, besides controlling the mixing of water and 

nutrients distribution also can modulate biological communities. In this paper we show how the 

hydrodynamics derived from wind modifies the metabolism of Lake Mangueira, a large shallow 

subtropical lake. Distributed estimates of metabolism, process based, were obtained using IPH-ECO 

model. Five wind scenarios were simulated. Each scenario took into account changes in wind 

direction and / or magnitude. The lake was divided into four regions. The results showed that the 

wind can alter Lake Mangueira metabolism. Each region responded differently to changes in wind 

regime. The wind direction was more important than the wind speed as a factor to alter lake 

metabolism (GPP, R, NEP). 
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INTRODUÇÃO 

As taxas de metabolismo de ecossistema integram a atividade biológica e relações ecológicas, 

respondendo à dinâmica dos fatores controladores do sistema. O metabolismo de lagos pode ser 

estimado a partir de uma relação entre a concentração de oxigênio dissolvido na água, a produção 

primária do sistema (GPP, Gross Primary Production) e a Respiração do ecossistema (R) (Odum, 

1956). GPP é definido como o processo de conversão de carbono inorgânico em material 

carbonáceo (biomassa) e a liberação de oxigênio por meio da fotossíntese. R é a liberação de 

dióxido de carbono (CO2) e o consumo de oxigênio (O2) causado pela degradação aeróbia de 

material orgânico por todos os organismos (heterótrofos e autótrofos), e a oxidação de componentes 

reduzidos por meio da Respiração anaeróbia (Staehr e Sand-Jensen, 2007). O balanço entre GPP e 

R, determinado pela razão entre produção primária e Respiração (GPP:R) ou pela produção líquida 

do ecossistema (NEP, Net Ecosystem Production) (NEP = GPP – R) pode ser utilizado como 

indicador do estado trófico de um ecossistema (Odum, 1956). Ecossistemas heterotróficos (NEP 

negativo) são aqueles onde ocorre maior consumo de oxigênio do que produção. Se o NEP é 

positivo o ecossistema é considerado autotrófico. 

O metabolismo em lagos é influenciado por diferentes agentes em diferentes escalas de tempo 

(Hanson et al., 2006; Staehr e Sand-Jensen, 2007) e espaço (Van de Bogert et al., 2007). Diferenças 

diárias nas taxas metabólicas em lagos podem ser influenciadas, principalmente, por alterações na 

luz disponível, temperatura da água e grau de mistura da coluna d’água devido à hidrodinâmica 

(Hanson et al., 2006; Staehr e Sand-Jensen, 2007), por outro lado, diferenças a longo prazo estão 

relacionadas ao total de fósforo disponível, clorofila-a, e carbono orgânico dissolvido na água 

(Sand-Jensen e Staehr, 2007; 2009).  

A heterogeneidade espacial de taxas metabólicas pode variar com a morfologia e 

complexidade espacial do lago (Staehr et al., 2010), sendo sugerido que a mistura na coluna d’água 

promovida pela hidrodinâmica determinando este metabolismo (Van de Bogert et al., 2007; Coloso 

et al., 2011). Em lagos rasos tropicais, estudos de metabolismo aquático são recentes e elaborados 

de maneira concentrada, i.e. sem levar em conta a distribuição espacial (Marotta et al., 2009; 

Roland et al., 2010 e Tonetta, 2012), levando a conclusões pouco substanciais sobre como o 

metabolismo aquático realmente se comporta nestes sistemas.  

O vento é o principal agente controlador da hidrodinâmica da Lagoa Mangueira (Fragoso Jr. 

et al., 2011), um grande lago raso subtropical localizado no litoral sul do Rio Grande do Sul. Neste 

trabalho utilizamos um modelo baseado em processos para estimar as variáveis do metabolismo 

aquático para responder a seguinte pergunta: Como a hidrodinâmica influencia a distribuição 

espacial do metabolismo na Lagoa Mangueira?  

METODOLOGIA 

Área de estudo 

O Sistema Hidrológico do Taim (SHT) é uma extensa área úmida, com aproximadamente 

2254 km², localizada no Sul do Rio Grande do Sul, compreendendo partes dos Municípios de Santa 

Vitória do Palmar e de Rio Grande entre as latitudes 32°20'S e 33°00' S, e pela Lagoa Mirim e o 

Oceano Atlântico sul entre as longitudes 52°20'W e 52°45'W. A Lagoa Mangueira (Figura 1) é 

parte do SHT e possui uma área superficial de 820 km² com profundidade média de 2,6 metros e 

máxima de 6,5 metros. A lagoa recebe água de uma bacia um pouco maior do que a sua área, ou 

seja, a maior parcela de entrada de água se dá por precipitação direta sobre o sistema. As saídas de 

água do sistema ocorrem basicamente por evaporação, demanda para irrigação, com escoamento 

para a Lagoa Mirim (Paz, 2003).O estado trófico varia de oligotrófico para mesotrófico, com 
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concentração anual média de PO4 de 35 mg/m³, variando de 5 a 51 mg/m³ (Fragoso Jr et al., 2011). 

A lagoa é cercada por uma variedade de habitats, como praias, dunas, florestas e banhados.  

  

Figura 1 - Lagoa Mangueira: sub-bacias, estações bombeamento de água para irrigação e as 

estações de monitoramento. (---): separação entre a região Norte (N), a região Central (C) e a região 

Sul (S). 

Estimativa do metabolismo baseada em processos 

A modelagem matemática do metabolismo aquático foi baseada na equação de Odum (1956) 

(Eq. 1). Para a Lagoa Mangueira, o componente “A” da Equação de Odum foi segmentado, com o 

intuito de incluir os diversos processos contribuintes para o consumo e produção de oxigênio. A 

separação dos processos levou em conta os conceitos apresentados em Odum (1956) e Staehr et al. 

(2010b).  

RGPPNEPAFNEP
t

O
2

                                                            (1) 

Os processos utilizados para descrever o balanço de oxigênio dissolvido no modelo IPH-ECO 

são: 

 Balanço de O2 na água = Entrada de O2 na água por rios afluentes – Saída de O2 na água por 

rios efluentes + Reaeração – Mineralização – Nitrificação – Demanda de oxigênio no 

sedimento + Produção algal + Produção pelas macrófitas aquáticas – Respiração algal – 
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Respiração pelas macrófitas aquáticas + Produção de O2 pela assimilação de nitrato pelas 

algas + Produção de O2 pela assimilação de nitrato pelas macrófitas aquáticas – Alteração na 

concentração devido à deposição de sedimentos. 

Este trabalho não levou em conta a simulação de processos associados às macrófitas 

aquáticas. Os processos componentes do balanço de oxigênio dissolvido no modelo IPH-ECO 

foram discretizados nas variáveis representadas pela Equação 1 (Tabela 1). O metabolismo (GPP, 

R, NEP) da Lagoa Mangueira foi estimado baseando-se nos processos que o compõe. 

Tabela 1- Separação dos processos componentes do metabolismo aquático. 

Termo da 

Equação (1) 
Processos no modelo IPH-ECO 

GPP produção algal 

R mineralização, nitrificação, respiração algal 

F Reaeração 

A 

entrada externa de O2 no sistema, saída de O2 no sistema, demanda de 

oxigênio no sedimento, consumo de nitrato pelas algas, alteração na 

concentração devido à deposição de sedimentos 

Modelo IPH-ECO 

O modelo IPH-ECO (Fragoso Jr. et al., 2009) descreve os componentes hidrodinâmicos, 

ecológicos e abióticos, podendo ser utilizado para avaliações isoladas de processos físicos, químicos 

ou biológicos, ou em avaliações onde estes processos interagem simultaneamente entre si. O 

módulo hidrodinâmico é baseado no modelo TRIM (Casulli, 1990), que utiliza uma abordagem 

Euleriana-Lagrangeana para a resolução das equações de momento e continuidade. A dinâmica 

química e biológica na coluna d’água e no sedimento é baseada em grande parte no modelo PC-

Lake (Janse, 2005). O modelo descreve o ciclo completo de nutrientes (e.g. Fósforo, Nitrogênio) e 

oxigênio dissolvido, além disso, fitoplâncton e os peixes são divididos em três grupos funcionais, as 

macrófitas aquáticas são divididas em quatro grupos funcionais e descreve de forma simplificada os 

fluxos bentônicos e a diagênese no sedimento.  

O período estudado foi de 01 janeiro de 2001 a 31 de dezembro de 2006 (totalizando 2191 

dias de simulação). Os dados de entrada do modelo (variáveis meteorológicas e condições de 

contorno) e os dados de qualidade da água e hidrodinâmicos (usados na calibração) são os mesmos 

utilizados por Fragoso Jr. et al. (2011), assim como o passo de tempo de simulação (30 segundos) e 

os parâmetros utilizados pelo modelo. A calibração do modelo foi realizada utilizando dados 

observados nas estações de monitoramento localizadas em cada região da lagoa (Figura 1). Apesar 

das alterações implementadas, não foi necessário calibrar os parâmetros do modelo novamente. A 

simulação foi realizada utilizando uma discretização distribuída, em grade estruturada, onde cada 

célula possui dimensões 500x500 m, totalizando 3167 células. Visando gerar condições iniciais 

estabilizadas, cada cenário foi simulados duas vezes. Ao final da primeira simulação, o campo de 

concentrações (tanto do módulo ecológico quanto do módulo hidrodinâmico) foi salvo e utilizado 

como condição inicial da segunda simulação, que foi a utilizada para analisar os resultados.  

A série de vento apresentou um predomínio de observações a direção nordeste, ocorrendo 

aproximadamente 23% do tempo. Outras direções que podem ser destacadas incluem a direção 

norte e oeste, ocorrendo aproximadamente 15% do tempo. A série apresenta ventos com velocidade 

de 3,6 m/s a 5,7 m/s em 38,4% do tempo, seguido por ventos de 2,1 m/s a 3,6 m/s em 20,9 % do 

tempo e ventos de 0,5 m/s a 2,1 m/s em 22,7 % do tempo.  
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Cenários de simulação 

As séries sintéticas de vento que foram utilizadas nos diferentes cenários foram derivadas da 

série original. Os cenários adotados visaram explorar ao máximo a influencia da direção do vento 

nas estimativas do metabolismo. Os cenários utilizados neste trabalho foram os seguintes:  

 Cenário com vento observado (Cenário 0): Cenário de controle, utilizando a série de ventos 

real; 

 Cenário sem vento (Cenário 1): Simulação da lagoa sem o vento influenciando a 

hidrodinâmica; 

 Cenário com direções opostas (Cenário 2): Troca das direções originais de vento pelas 

direções opostas; 

 Cenário com vento constante (Cenário 3): Regime de vento constante (direção = NE, 

velocidade = 4,65 m/s) até o sistema atingir o regime permanente; 

 Cenário com velocidade dobrada (Cenário 4): Vento com direções originais e intensidade 

igual ao dobro da real. 

  

A escolha da direção nordeste para o cenário 3 se deve ao fato desta direção ser a mais 

freqüentes ocorrendo na lagoa para o período avaliado. A velocidade de 4,65 m/s adotada neste 

cenário (Cenário 3) corresponde a velocidade média para a classe que ocorre com mais freqüência.  

Análise dos resultados 

Os resultados gerados neste trabalho foram separados em regiões. Considerou-se a superfície 

total da Lagoa Mangueira, sendo esta superfície também dividida em três regiões: região Norte, 

região Centro e região Sul levando-se em conta as observações de campo, as quais demonstraram 

variações ao longo da lagoa (Figura 1). O modelo gerou resultados em todas as células 

computacionais que abrangem a lagoa. As análises realizadas utilizaram séries com valores médios 

diários. As séries temporais para os ambientes da Lagoa Mangueira foram obtidas calculando a 

média volumétrica (de cada variável em cada célula) para todas as células que compõem cada 

ambiente. O software MatLab
®
 foi utilizado nas análises estatísticas. A análise de variância 

(ANOVA) foi realizada utilizando um limite de significância de 5%. Para comparar os resultados 

entre cenários foi utilizada a diferença média (Equação 2): 

                                                                                   (2) 

onde X1,i e X2,i são os valores utilizados na comparação e N é o número total de elementos 

utilizados na comparação.  

RESULTADOS 

Os cenários simulados apresentaram diferenças significativas em relação ao cenário atual (p-

value < 0,05). A diferença média encontrada para o GPP (Tabela 2) mostrou valores mais elevados 

na região Norte. Entretanto, apenas em casos isolados as estimativas não apresentaram diferença 

significativa (Região Central – Cenário 0 x Cenário 1, e Região Sul – Cenário 0 x Cenário 4). 
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Tabela 2 – Diferença média entre os valores de GPP estimados para a lagoa Mangueira nos diferentes cenários de 

vento. Valores em mg O2/m³/dia. 

Região 
Cenário 0 x 

Cenário 1 

Cenário 0 x 

Cenário 2 

Cenário 0 x 

Cenário 3 

Cenário 0 x 

Cenário 4 

Norte 2,48*** 3,87*** -1,16** 1,02** 

Centro 0,42 1,61*** -0,81** 0,68** 

Sul 0,92*** 2,15*** -0,80** 0,42 

Lagoa Mangueira 0,91*** 2,15*** 0,86*** 0,67*** 
* p-value < 0,05; ** p-value < 0,01; *** p-value < 0,001;  
Cenário 0=; Cenário 1=; Cenário 2=; Cenário 3=; Cenário 4= (resume aqui as condições) 

A diferença média entre os cenários de vento para as estimativas de R (Tabela 3) também 

apresentaram diferenças significativas (p-value < 0,05) em sua maioria. Apenas a região Central 

apresentou não mostoru uma diferença significativa para R comparando-se os Cenário 0 x Cenário 

1. 

Tabela 3 – Diferença média entre os valores de R estimados para a lagoa Mangueira nos diferentes cenários de vento. 

Valores em mg O2/m³/dia. 

Região 
Cenário 0 x 

Cenário 1 

Cenário 0 x 

Cenário 2 

Cenário 0 x 

Cenário 3 

Cenário 0 x 

Cenário 4 

Norte 2,02*** 3,86*** -1,22*** 1,43*** 

Centro 0,42 1,76*** -1,58*** 0,54** 

Sul 0,85*** 2,20*** -0,83*** 0,60** 

Lagoa Mangueira 0,81*** 2,24*** 1,31*** 0,72*** 
* p-value < 0,05; ** p-value < 0,01; *** p-value < 0,001;  

Cenário 0=; Cenário 1=; Cenário 2=; Cenário 3=; Cenário 4= 

A diferença média entre as estimativas de NEP nos diferentes cenários de vento (Tabela 4) 

seguiu o padrão contrário do encontrado para GPP e R, não-significativas. Apesar de cada região ter 

características diferentes, a Lagoa Mangueira como um todo se destaca por apresentar diferenças 

significativas (p-value < 0,05) em todas as comparações. 

Tabela 4 – Diferença média entre os valores de NEP estimados para a lagoa Mangueira nos diferentes cenários de 

vento. Valores em mg O2/m³/dia. 

Região 
Cenário 0 x 

Cenário 1 

Cenário 0 x 

Cenário 2 

Cenário 0 x 

Cenário 3 

Cenário 0 x 

Cenário 4 

Norte 0,46* 0,01 0,06 -0,40* 

Centro < 0,00 -0,15 0,77*** 0,14 

Sul 0,09 -0,05 0,03 -0,18 

Lagoa Mangueira 0,10*** -0,10** 0,45*** -0,04** 
* p-value < 0,05; ** p-value < 0,01; *** p-value < 0,001;  
Cenário 0=; Cenário 1=; Cenário 2=; Cenário 3=; Cenário 4= 

DISCUSSÃO  

Os valores de GPP, R e NEP apresentaram diferenças entre os cenários de vento avaliados. 

Cada região apresentou diferentes estimativas de GPP, R e NEP, sugerindo que a influência do 

vento possa variar com relação a morfologia da região avaliada e à exposição do vento na forma de 

seu fetch. A região Norte demonstrou ser mais sensível às alterações para as três variáveis 

avaliadas. Isto pode ser atribuído a sua morfologia, que permite ao vento causar maior mistura e 

movimentações de massas d’água. A maior variação entre os valores foi o cenário de vento com 

direções opostas, e a menor variação foi observada no cenário de vento com velocidade dobrada. 

Desta forma, os resultados sugerem que a direção dos ventos é mais importante para as estimativas 
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de metabolismo que a velocidade do mesmo. A influencia do vento na estrutura de comunidades 

aquáticas foi avaliada em trabalhos prévios (e.g. Cardoso e Marques, 2009; Cardoso et al., 2012), 

estes trabalhos demonstram a importância do vento como estruturador de comunidades 

fitoplânctônicas, indicando que o vento pode ser um importante agente controlador das estimativas 

de metabolismo em lagos (Van de Bogert et al., 2007; Coloso et al., 2011). 

A diferença média encontrada para GPP e R apresentou valores próximos em cada 

comparação. Esta similaridade entre a produção e consumo de oxigênio neste sistema indica que a 

maioria da produção de matéria orgânica autóctone é consumida. Não foi possível destacar um dos 

fluxos como mais sensível ao regime de ventos. Tanto GPP quanto R variam de maneira similar, 

alternando-se a importância do vento nas estimativas. Os resultados indicam que o cenário sem 

vento (cenário 1) é capaz de influenciar mais as estimativas de GPP que as estimativas de R,  o 

contrário sendo observado para o cenário de vento constante (cenário 3) e para o cenário de vento 

com velocidade dobrada (cenário 4). No cenário com ventos com direções opostas à situação real 

(cenário 2) não é possível destacar um fluxo mais sensível, uma vez que as diferenças variam entre 

as regiões. As velocidades do vento testadas e típicas para a Lagoa Mangueira não influenciaram as 

estimativas de GPP e R na região Sul. As estimativas de NEP não apresentaram diferença 

significativa para a maioria das situações de vento testadas (direção e velocidade) nas regiões norte, 

central e sul. As estimativas de NEP da Lagoa Mangueira indicaram que a escala espacial pode ser 

importante no comportamento do ambiente com relação ao regime de ventos. Em um trabalho 

recente (Van de Bogert et al., 2012), a influencia da escala espacial na estimativa de taxas de 

metabolismo (GPP, R e NEP) foi avaliada. Os autores encontraram resultados similares ao 

encontrados neste trabalho, indicando que a escala espacial pode influenciar as estimativas de 

metabolismo em lagos. É importante ressaltar que NEP é o balanço entre GPP e R, não sendo 

obrigatório que esta variável siga o mesmo padrão de diferenças significativas encontradas para 

estes fluxos.  

Este trabalho não utilizou os fluxos referentes às macrófitas aquáticas. Avaliar este elemento 

da cadeia trófica pode auxiliar na representação mais precisa dos processos metabólicos, sendo 

possível avaliar outros ecossistemas aquáticos continentais em diferentes regiões geográficas. 
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