
XVII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos 1 

 
SIMULAÇÃO ECOLÓGICA E OS ESTADOS ALTERNATIVOS EM LA GOS, 

ESTUÁRIOS E RESERVATÓRIOS 

Carlos Ruberto Fragoso Júnior1; Walter Collischon2 & David da Motta Marques2 

RESUMO --- O aumento da carga de nutrientes levaram ecossistemas aquáticos, tais como lagos, 
reservatórios e estuários, a fortes mudanças caracterizadas por altos níveis de nutrientes e um estado 
de águas túrbidas dominado por algas. Medidas corretivas no intuito de revitalizar estes 
ecossistemas podem produzir efeitos indesejáveis ou ser insuficientes para levar o sistema ao 
retorno de seu estado natural. Desta forma, foi desenvolvido um modelo ecológico que leva em 
consideração processos limnológicos integrados (i.e. hidrodinâmicos, de qualidade da água e 
biológicos) buscando entendimento dos processos de degradação e restauração em ambientes 
aquáticos submetidos a distúrbios. Foi mostrado que quando um ecossistema aquático é estressado, 
podem ocorrer profundas implicações para o ecossistema, tal como um inesperado colapso do 
sistema e uma grande resistência para seu estado de referência. Além disso, foi proposto que todo 
conjunto de medidas corretivas de caráter interno aplicado nas bacias de contribuição e no 
ecossistema aquático sejam previamente testadas e verificadas visando promover a recuperação 
destes ecossistemas maximizando os benefícios sócio-ambientais, econômicos de uma maneira 
integradora. 

ABSTRACT --- The increase of nutrient loading has led water bodies, such as lakes, reservoirs and 
estuaries, to high trophic levels of nutrients with phytoplankton dominance and turbid water. Those 
impacts are reflected on water quality and aquatic communities through cascading trophic effects. 
Aiming to evaluate the effects those alteration on whole ecosystem, we developed a three-
dimensional hydrodynamic model, accomplished with water quality and biological modules. 
Ecological simulations showed that a stressed ecosystem can change its reference state and present 
a large resilience to return for an initial condition. Finally, we purpose the use of the model before 
to apply corrective measures on the watersheds and on the aquatic ecosystem in order to promote 
the restoration of those ecosystems maximizing the socio-economic benefits in an integrator way. 
The model showed to be not only a predictive tool but rather for the purpose of gaining insight and 
generating hypothesis, such as the minimal models work, besides a promises management platform 
to take decisions for subtropical and tropical aquatic ecosystems. 

Palavras-chave: modelagem ecológica, restauração de ecossistemas, estados alternativos de 
estabilidade. 
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1 - INTRODUÇÃO 

Lagos, estuários e reservatórios são importantes ecossistemas aquáticos os quais suportam 

diversos usos múltiplos das águas, tais como irrigação, consumo humano e animal, atividades 

industriais, diluição de poluentes, geração de energia, transporte, recreação, pesca, entre outros 

(Postel e Carpenter, 1997). Ao mesmo tempo em que a diversidade física e a produtividade 

biológica são características destes sistemas, também é reconhecida sua fragilidade às agressões 

antrópicas (e.g. despejos de efluentes, captação de água para abastecimento, irrigação, pesca, 

biomanipulação, etc). Estas ações são fundamentais para o desenvolvimento sócio-econômico, 

entretanto, elas provocam fortes alterações na fauna e flora aquática, nos padrões de qualidade da 

água, e conseqüentemente, nos usos das águas (Naiman et al. 1995; National Research Council, 

1993). 

Uma progressiva deterioração da qualidade da água nesses ecossistemas, decorrente do 

aumento dos níveis de matéria orgânica e carga de nutrientes, pode resultar em fortes mudanças 

caracterizadas geralmente por: (a) florações de cianobactérias, diatomáceas e clorofíceas 

(fitoplâncton); (b) desaparecimento da vegetação aquática submersa e emergente (macrófitas 

aquáticas); (c) predominância de peixes planctívoros e piscívoros; e (d) redução da transparência da 

água (Moss, 1990). 

Uma vez que o ecossistema passou de uma condição de águas claras, com o domínio de 

vegetação aquática submersa, para uma condição de águas túrbidas, com dominância de algas, 

algumas medidas físicas, químicas ou biológicas (e.g. redução da carga de nutrientes proveniente da 

bacia, dragagem do sedimento de fundo, reabilitação da vegetação ripária, biomanipulação, etc) 

podem ser empregadas na tentativa de restaurar o ecossistema aquático para uma nova condição de 

referência1 (Jeppesen et al., 2005; Søndergaard, et al., 2005; Zambrano, et al. 2001, Dokulil e 

Teubner, 2003). Entretanto, de acordo com o U.S. National Research Council (1993), muitos destes 

projetos de restauração serviram apenas como medidas para mitigação, gerenciamento ou 

eliminação de alguns problemas destes ecossistemas. Nunca se soube ao certo quais os verdadeiros 

impactos ou benefícios que tais alterações acarretariam ao ecossistema. 

O Lago Paranoá, em Brasília, é um exemplo brasileiro bem sucedido de restauração. 

Apesar de inúmeros estudos alertarem a necessidade premente de controle do aporte externo de 

fósforo no final da década de 70, apenas a partir de 1993 essa medida restauradora se tornou 

realidade. Com a coleta e tratamento em nível terciário dos esgotos gerados em sua bacia de 

drenagem, foi dado o passo decisivo para resgatar os usos previstos para o Lago Paranoá quando da 
                                                 
1 Estado de referência de um ecossistema aquático que atende as exigências de qualidade determinadas por uma 
resolução ou pela sociedade, em caráter cultural, para uso das águas. 
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sua concepção, especialmente recreação e paisagismo. Após cinco anos de implantação deste 

sistema de tratamento, em 1998, os indicadores de restauração tornaram-se evidentes (Burnett et al., 

2007).  

Sem dúvida, uma medida indispensável é o controle do aporte de nutrientes proveniente da 

bacia. Caso contrário, dificilmente os métodos de interferência direta no ecossistema terão sua 

eficácia garantida. Entretanto, proteção e manejo da bacia de drenagem são primordiais para a 

restauração. Além disso, na seleção do método mais adequado para um determinado lago, é preciso 

que, inicialmente, sejam realizados estudos limnológicos, buscando um entendimento mínimo 

necessário dos fenômenos e processos que ocorrem nesse ecossistema. 

Embora os processos físicos, químicos e biológicos em lagos, estuários e reservatórios e 

em suas bacias de contribuição sejam bem entendidos, ainda existe uma grande lacuna no que diz 

respeito a compreensão e a avaliação dos impactos gerados pela bacia, manejo ou medidas de 

restauração nestes ecossistemas, levando em consideração a integração de todos estes processos. 

Sem tal entendimento, algumas questões intrigantes ainda não são tão bem esclarecidas, tais como: 

O ecossistema aquático é capaz de absorver os impactos causados pelas as atividades sociais e 

econômicas atuais? Se não, qual a medida de restauração mais adequada visando minimizar custos e 

maximizar benefícios sócio-ambientais? Quais são os verdadeiros impactos da poluição gerada por 

estas atividades na estrutura aquática e na qualidade da água do corpo d’água? Qual seria o prejuízo 

desses impactos para população? 

Desta forma, um modelo ecológico foi desenvolvido considerando a integração de 

processos hidrodinâmicos, de qualidade da água e biológicos, o qual pode auxiliar os entendimentos 

das alterações induzidas por usos da bacia, manejo e medidas de restauração em lagos, estuários e 

reservatórios tropicais e subtropicais. Neste artigo nós apresentamos uma curta descrição do 

modelo, bem como uma aplicação em um lago raso com características subtropicais no intuito de 

promover um maior entendimento dos processos de degradação e restauração nestes ecossistemas. 

Uma vez calibrado, o modelo pode ser uma excelente ferramenta para investigar pontos de troca de 

estados (i.e. o limiar da passagem de uma condição oligotrófica para uma condição eutrófica, e 

vice-versa) e avaliar estados alternativos de estabilidade no ecossistema. 

2 – ESTADOS ALTERNATIVOS DE ESTABILIDADE 

Trabalhos teóricos baseados em simples modelos ecológicos, na década de 70, levantaram 

a hipótese que ecossistemas poderia mudar abruptamente para um estado estável alternativo 

diferente do original (May, 1977). De forma despretensiosa, estes modelos deram origem a uma das 
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teorias ecológicas mais estudadas e discutidas na atualidade: a teoria dos estados alternativos 

estáveis de ecossistemas. 

No mundo real, as condições nunca são constantes. Mudanças climáticas (e.g. el niño, la 

niña), queimadas, bem como uma forte epidemia, podem causar flutuações nos fatores 

condicionantes que afetam diretamente o estado atual de um determinado sistema. Um dos 

exemplos mais discutidos na atualidade são as graves conseqüências do aquecimento global e do 

desmatamento da Amazônia que poderiam transformar grande parte da floresta Amazônica em 

Cerrado, resultando em enormes impactos sobre a biodiversidade e o clima do planeta (Streck e 

Scholz, 2006). 

Esta teoria considera que se existe apenas uma base de atração, o sistema voltará ao estado 

original após a passagem do efeito da perturbação (Figura 1). Entretanto, se existem estados 

alternativos de equilíbrio para uma dada condição, uma determinada perturbação poderá levar o 

sistema para outra base de atração, ou seja, o sistema passa para outro estado de equilíbrio. A 

mudança para outro estado estável de equilíbrio depende tanto da força de perturbação, como do 

tamanho da base de atração. Em termos de estabilidade, se o vale é raso, uma pequena perturbação 

pode ser suficiente para que a esfera vença um obstáculo de subida, deslocando-a para outro estado 

alternativo de equilíbrio. A resiliência seria exatamente a máxima perturbação absorvida pelo 

sistema que pode ser tomada sem causar uma troca para outro estado estável (Scheffer, 1998). 

Um dos exemplos mais bem desenvolvidos sobre estados alternativos estáveis provém de 

lagos rasos (Scheffer et al., 1993). A existência dos estados alternativos em lagos está associada à 

transparência da água ou turbidez e conseqüentemente aos níveis de interações tróficas em cascata 

no sistema (Scheffer et al., 1993; Jeppensen et al., 1997). O estado de água túrbida é decorrente da 

proliferação de algas fitoplanctônicas e cria condições desfavoráveis ao estabelecimento de plantas 

submersas, pois a turbidez impede a penetração da luz nas camadas mais profundas inibindo o 

crescimento das mesmas (Van den Berg et al., 1997). Porém, um estado claro de transparência da 

água permite o desenvolvimento e dominância da vegetação aquática submersa (Blindow et al., 

1993; Scheffer et al., 1993) a qual favorece o sistema à condições mesotróficas e oligotróficas 

através de mecanismos que favorecem a redução da resuspensão de nutrientes do sedimento, 

impactos alelopáticos na comunidade algal, proteção e abrigo para o zooplâncton e peixes. Além do 

mais, um estado de águas claras proporciona um maior equilíbrio entre níveis tróficos (i.e. 

equilíbrio das interações tróficas e diversidade de organismos), prevenindo a dominância de 

cianobactérias e, portanto promovendo a valoração do ambiente para fins paisagísticos e 

recreacionais (Van Nes et al., 2003 apud Ferreira, 2007). 
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Figura 1 – Efeito das condições externas na resiliência de um ecossistema com múltiplos estados de 
equilíbrio à perturbações. O gráfico no plano indica uma curva de equilíbrio, mostrando o 

ponto de bifurcação (F2) onde acontece uma troca abrupta para outro ponto de equilíbrio (F1). 
Os planos de estabilidade apresentam o(s) equilíbrio(s) e suas respectivas bases de atração em 

cinco diferentes condições. O equilíbrio estável situa-se no ponto mais baixo dos vales e o 
equilíbrio instável no ponto mais alto dos morros. Se o tamanho da base de atração é pequena, 
implica que a resiliência é pequena e mesmo uma moderada perturbação pode levar o sistema 

a uma nova base de atração (Adaptado de Scheffer, 1998). 

Uma vez que um lago tenha passado para um estado eutrofizado de águas túrbidas, para 

retornar a condição inicial representada pelo domínio da vegetação submersa, a concentração de 

nutrientes deve ser reduzida a um nível muito abaixo do limiar crítico em que a população de 

macrófitas colapsou (Van Nes et al., 2003). Este padrão, no qual existem comportamentos distintos 

para diferentes condições criticas é conhecido como histerese. O grau de histerese pode variar 

fortemente mesmo para ecossistemas com características semelhantes. 

3 – MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1 Descrição do modelo ecológico 

O gerenciamento de corpos d’água, tais como, lagos, reservatórios e estuários, é, por 

característica, um campo de ação multidisciplinar, onde existe um grande número de alternativas no 

planejamento, considerando seus usos, disponibilidades e preservação (Tucci, 1998). Devido a essa 

diversidade de alternativas, vê-se a necessidade de utilizar metodologias que melhor quantifiquem 

os processos, permitindo analisar as que auxiliem no processo de decisão. Uma dessas metodologias 

é a modelagem. 

Uma melhor aproximação é obtida quando a integração de todo o sistema é levada em 

conta e estimada de forma precisa (e.g. variáveis climáticas, hidrodinâmicas, de qualidade da água e 
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biológicas) (Tucci, 1998). Embora pouco disseminada, passa a existir uma nova tendência de 

modelagem integradora que busca a utilização conjunta de módulos computacionais que procuram 

retratar os mais importantes processos em distintos compartimentos ambientais (e.g. atmosfera, 

bacia, banhado, lago) (Chapra, 1997). 

O IPH-ECO é um sistema computacional desenvolvido no Instituto de Pesquisas 

Hidráulicas (IPH) for Windows, voltado especialmente para entendimento dos processos físicos, 

químicos e biológicos de corpos d’água rasos e profundos, tais como, lagos, reservatórios e 

estuários de uma maneira integradora. Este modelo possui um módulo hidrodinâmico acoplado com 

módulos de qualidade da água e biológico. As diferenças espaciais dentro do corpo d’água são 

levadas em conta (e.g. lago banhado) (Figura 2), podendo ser definida uma discretização 

tridimensional para o módulo hidrodinâmico e uma discretização bidimensional na horizontal para 

os módulos de qualidade da água e biológico. Este modelo descreve as mais importantes interações 

hidrodinâmicas e abióticas, além dos principais processos biológicos, com a finalidade de auxiliar o 

entendimento comportamental de um determinado ecossistema aquático (Figura 3). Uma descrição 

detalhada pode ser encontrada em Fragoso Jr. (2007). 

 

Figura 2 – Estrutura esquemática do modelo IPH-ECO, mostrando a diferenciação espacial que 
pode ser levada em conta entre lago e banhado. 
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Figura 3 – Estrutura simplificada do modelo IPH-ECO (fração do lago). Os blocos em duplo são 
modelados por compartimentos compostos por peso seco e nutrientes (P, N e Si). As setas sólidas 
representam os fluxos de massa e as setas tracejadas denotam relações empíricas (o sinal de menos 
indica uma influência negativa na transparência da água, caso contrário positiva) (Modificado de 

Janse, 1998). 

 

Matematicamente, o modelo é composto por um grande número de equações diferenciais 

acopladas, pelo menos uma para cada variáveis de estado (Tabela 1). A estrutura e os principais 

processos envolvidos são mostrados na Figura 2. Todos os elementos da biota são modelados como 

grandes grupos funcionais. Além de um fluxo de massa determinístico, o modelo também considera 

algumas relações empíricas entre componentes, tal como o impacto dos peixes omnívoros, 

planctívoros e macrófitas na resuspensão. A velocidade e nível da água são variáveis de estado 

calculadas dinamicamente pelo módulo hidrodinâmico, enquanto a espessura da camada do topo do 

sedimento é assumida constante (por padrão 0,1 m). A maioria dos componentes da água são 

sujeitos a advecção e difusão e são modelados como concentrações (g m-3), no sedimento as 

variáveis de estado são definidas como concentrações por unidade de altura (g m-2). 
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Tabela 1 – Variáveis de estado do IPH-ECO. 

Descrição Unid. Na água Peso s. (D) Fósforo (P) Nitrogênio (N) Sílica (Si) Oxig. (O2) 
Componentes hidrodinâmicos: 
Profun. da água [m] sDepthW - - - - - 
Veloc. da água [m s-1] sVelW - - - - - 
Componentes abióticos na coluna d’água: 
Matéria Inorgânica [g m-3]  sDIMW - - - - 
Detritos [g m-3]  sDDetW sPDetW sNDetW sSiDetW - 

Nutrientes inorg. [g m-3]  - 
sPO4W/SPAIM

W 
sNH4W/sNO3W sSiO2W - 

Oxigênio [g m-3]  - - - - sO2W 
Componentes abióticos no sedimento: 
Matéria Inorgânica [g m-2]  sDIMS - - - - 
Húmus [g m-2]  sDHumS sPHumS sNHumS - - 
Detritos [g m-2]  sDDetS sPDetS sNDetS sSiDetS - 
Nutrientes inorg. [g m-2]  - sPO4S/SPAIMS sNH4S/sNO3S sSiO2S - 
Fitoplâncton1 na coluna d’água: 

Diatomáceas [g m-3]  sDDiatW sPDiatW sNDiatW 
(oSiDiatW

) 
- 

Algas verdes [g m-3]  sDGrenW sPGrenW sNGrenW - - 
Cianobactérias [g m-3]  sDBlueW sPBlueW sNBlueW - - 
Fitoplâncton1 no sedimento: 
Diatomáceas [g m-2]  sDDiatS sPDiatS sNDiatS (aSiDiatS) - 
Algas verdes [g m-2]  sDGrenS sPGrenS sNGrenS - - 
Cianobactérias [g m-2]  sDBlueS sPBlueS sNBlueS - - 
Vegetação2 [g m-2]  sDVeg sPVeg sNVeg - - 
Grupo de animais aquáticos3: 
Zooplâncton [g m-2]  sDZoo sPZoo sNZoo - - 
Zoobentos [g m-2]  sDBent sPBent sNBent - - 
Omnívoros Juvenil [g m-2]  sDOniJv sPOniJv sNOniJv - - 
Omnívoros Adulto [g m-2]  sDOniAd sPOniAd sNOniAd - - 
Planctívoro Juvenil [g m-2]  sDPlankJv sPPlankJv sNPlankJv - - 
Planctívoro Adulto [g m-2]  sDPlankAd sPPlankAd sNPlankAd - - 
Piscívoros [g m-2]  sDPisc sDPisc sDPisc - - 

1 O fitoplâncton pode ser agrupado em um grupo, sDPhyt.  
2 As macrófitas aquáticas podem ser dividas em diversos grupos, tais como, não enraizadas (sDCera), enraizadas (sDElod), flutuantes (sDNymp) e 
emergentes (sDHelo).  
3 Os animais aquáticos podem ser, opcionalmente, retirados da simulação. 
4 Abreviações: s- = variável de estado, D = peso seco, P = fósforo, N = nitrogênio, Si = Sílica, O2 = oxigênio. 

 

O módulo hidrodinâmico é uma adaptação do modelo TRIM3D, desenvolvido por Casulli 

e Cheng (1993). O TRIM3D é um modelo tridimensional de diferenças finitas e emprega o esquema 

semi-implícito para a solução das equações de hidrodinâmica de águas rasas. Este modelo vem 

mostrando ser convergente, estável e preciso (Casulli e Cattani, 1994), podendo ainda ser 

aprimorado para o emprego de grades não estruturadas no domínio (Casulli e Cattani, 1994). A 

grade computacional, bem como o esquema de notação empregado nas variáveis hidrodinâmicas 

(i.e. elevação da superfície da água e velocidade nas três componentes) estão ilustrados na Figura 4. 
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Figura 4 – Diagrama esquemático da grade computacional utilizada no módulo hidrodinâmico. 
Considere h sendo a profundidade a partir de um nível de referência, η a elevação da superfície da 

água e u, v e w as componentes da velocidade da água nas direções x, y e z, respectivamente 
(Modificado de Casulli e Cheng, 1992). 

O módulo de qualidade foi dividido em dois compartimentos: água e sedimento. Os 

componentes na água são sujeitos a processos de transporte por advecção e difusão. A camada do 

topo do sedimento tem uma espessura fixa (por padrão 0,1 m) e consistem em matéria inorgânica, 

húmus, detritos e água nos poros.  A troca de matéria inorgânica e detritos entre água e sedimento 

pode acontecer via sedimentação e resuspensão. A mineralização dos detritos é descrita com um 

processo de primeira ordem, dependendo da temperatura. Húmus é assumido ser mineralizado 

muito lentamente. Os nutrientes liberados são dissolvidos no poro do sedimento. O fósforo 

inorgânico é sujeito à adsorção reversiva, podendo aumentar com o conteúdo de lodo no sedimento 

e com a proporção aeróbica. O oxigênio no sedimento é modelado em função da concentração de 

oxigênio na água, da demanda de oxigênio no sedimento e a taxa de difusão. A nitrificação do NH4 

aumenta e a denitrificação diminui com a proporção aeróbica do sedimento. As trocas de fósforo e 

nitrogênio dissolvido entre a água e o sedimento são modeladas de acordo com a diferença de 

concentração dos dois compartimentos. A liberação de fósforo do sedimento segue um ciclo 

sazonal, dependendo da temperatura e da quantidade de detritos no sistema. A mineralização e 

nitrificação são descritas na coluna d’água. O oxigênio dissolvido é modelado dinamicamente, 

dependendo da DBO, sólidos dissolvidos, da reaeração da atmosfera e da produção primária (Janse, 

1998).  

O módulo de fitoplâncton descreve o crescimento e perdas de três grupos funcionais (i.e. 

cianobactérias, diatomáceas e clorofíceas). Esta distinção foi feita visando atribuir diferentes 

características de consumo por zooplâncton e crescimento para interesses diversos de 
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gerenciamento. A produção depende da taxa de crescimento, temperatura, luz e nutrientes (para 

diatomáceas a sílica é outro fator). Estes processos são representados por funções empíricas ou 

determinísticas.  Os processos de perda por manutenção da respiração e mortalidade são descritos 

como processos de primeira ordem dependentes da temperatura. A excreção de nutrientes é 

assumida decrescer se a razão entre nutriente e peso seco é baixa. A sedimentação também é um 

processo de primeira ordem e leva o fitoplâncton para outro compartimento. O fitoplâncton no 

sedimento pode voltar para a coluna d’água através da resuspensão, o qual pode ser consumido por 

zoobentos.  

As macrófitas aquáticas podem ser simuladas como um grupo único ou divididas em 

quatros grupos (e.g. enraizadas, não-enraizadas, emergentes e flutuantes). Uma parte de sua 

biomassa é atribuída como raiz no solo, e seu tronco/folhas é distribuído uniformemente na coluna 

d’água. A produção de biomassa, respiração e excreção são modeladas semelhantemente como no 

fitoplâncton. É assumido que as macrófitas enraizadas e emergentes podem extrair nutrientes tanto 

da água como do sedimento, de acordo com a disponibilidade. O crescimento e mortalidade são 

combinados através de uma correção dependente da densidade a partir de uma equação logística, de 

tal forma que a densidade das plantas podem crescer até atingir uma capacidade de suporte máximo. 

Opcionalmente, o consumo por aves herbívoras e/ou a remoção da vegetação podem ser definidos. 

A presença de vegetação submersa produz impactos em alguns componentes do sistema, tais como, 

atenuação da resuspensão, um impacto negativo na eficiência de consumo de peixes omnívoros e 

planctívoros, bem como uma influência positiva na transparência da água e no crescimento de 

peixes piscívoros. 

Um dos principais fatores responsável pela produção primária é a temperatura e 

disponibilidade de luz na coluna d’água. O efeito da temperatura é representado através de uma 

função Gaussiana definida por uma temperatura ótima de referência. O fator de limitação da luz na 

água é modelado por uma função de Monod, integrada ao longo da coluna d’água e em 24 horas 

(Jorgensen, 1980). A atenuação da luz com a profundidade é descrita por uma função bem 

conhecida, a lei de Lambert-Beer: 

)zaExtCoef(EXP)0(uLPAR)z(aLPAR ⋅−⋅= , sendo que 

)flRef1(fPARLout)0(uLPAR −⋅⋅=  
(1) 

onde Lout é a intensidade da luz acima da superfície da água, fPAR é a fração de radiação 

fotossinteticamente ativa na água, fRefl é a fração refletida na superfície, uLPAR(0) é a intensidade 

da luz imediatamente acima da superfície da água, aLPAR(z) é a intensidade da luz a uma 

profundidade z e aExtCoef é o coeficiente de extinção. O coeficiente de extinção da luz é a soma da 
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extinção de base (i.e. extinção da luz provocada pela própria água e substâncias dissolvidas) a 

contribuições da matéria orgânica, detritos, algas e vegetação aquática submersas: 

aExtVegaExtPhytaExtDetaExtIMcExtWataExtCoef −+++=  (2) 

Os animais aquáticos (i.e. zooplâncton, zoobentos e peixes omnívoros, planctívoros e 

piscívoros) são modelados de uma maneira simples e eficiente. O zooplâncton pode se alimentar de 

fitoplâncton e detritos. A taxa de consumo é descrita através de uma função de Monod que decresce 

hiperbolicamente com o aumento da concentração de seston (i.e. matéria orgânica, detritos e 

fitoplâncton). Uma preferência seletiva para cada presa é definida para o zooplâncton: algas verdes 

> diatomáceas > detritos > cianobactérias (Gliwicz, 1980). O zoobentos pode se alimentar de 

fitoplâncton e detritos no sedimento. Os processos de produção, perdas e preferência seletiva por 

presas são modeladas semelhantemente como no zooplâncton. Os peixes foram divididos em três 

grupos funcionais: omnívoros, planctívoros e piscívoros. O peixe omnívoro, dividido em fase 

juvenil e adulta, não tem preferência seletiva por suas presas e pode se alimentar de algas, 

zooplâncton, zoobentos e peixes juvenis, dependendo da densidade instantânea da presa através de 

uma função sigmoidal. O peixe planctívoro, também dividido em fase juvenil e adulta, podendo se 

alimentar de algas, zooplâncton e zoobentos, utilizando regras semelhantes de seletividade 

atribuídas para o peixe omnívoro. Um efeito indireto dos peixes omnívoros e planctívoros na 

transparência da água é assumido através da procura de alimento no sedimento. O crescimento dos 

peixes piscívoros depende da presença de vegetação. 

A fração espacial constituída pelo banhado é modelada através de um modelo simplificado 

baseado em macrófitas aquáticas emergentes (Bjorndahl, 1983). A produção de biomassa, 

respiração e excreção são modeladas parecido as macrófitas submersas. As substâncias e processos 

(e.g. mineralização, sedimentação, adsorção de fósforo, nitrificação e denitrificação) são análogos 

aqueles do modelo de lago, exceto para uma profundidade da água muito baixa (por padrão 0,5 m). 

Além disso, a sedimentação é mais alta devido a redução do efeito da ação do vento na superfície da 

água e a resuspensão é assumida nula. A presença de vegetação emergente produz uma redução da 

incidência luz que chega na superfície da água, fazendo que a produção de biomassa fitoplanctônica 

alcance baixos níveis.  

Os fatores ambientais, tais como, luz, temperatura, radiação solar, vento, precipitação e 

evaporação também podem ser levados em consideração no modelo. Além disso, os aportes de 

nutrientes e vazão gerada pela bacia podem ser introduzidos como condição de contorno variável ao 

longo do tempo. 

Uma análise de sensibilidade dos parâmetros é fundamental para controlar a complexidade 

de um modelo deste porte. Com esta análise é possível identificar quais parâmetros têm um efeito 
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mais forte na saída do modelo, bem como agrupar parâmetros de mesmo ou efeitos opostos. Esta 

análise já foi realizada e será apresentada em uma futura publicação envolvendo o modelo IPH-

ECO. 

3.2 Procurando estados alternativos com IPH-ECO 

Como vimos anteriormente a presença de vegetação aquática submersa caracteriza um 

ambiente de águas claras com baixos índices de nutrientes (i.e. um estado oligotrófico). Por outro 

lado, a presença de algas indica um ambiente eutrofizado com altos níveis de nutrientes. A turbidez 

na água é avaliada através do coeficiente de extinção da luz na água (Equação 2), o qual representa 

a atenuação da luz na coluna d’água. Este coeficiente é derivado da soma de cinco parcelas: (a) 

cExtWat, que representa a extinção da luz devido à substâncias dissolvidas na água; (b) aExtIM, 

extinção da luz devido a partículas suspensas; (c) aExtDet, extinção da luz devido a presença de 

matéria orgânica coloidal dissolvida (substâncias húmicas e detritos); (d) aExtPhyt, extinção da luz 

devido a presença de algas; e (e) aExtVeg, devido a presença de vegetação aquática submersa. 

Apenas a última parcela produz um efeito positivo na transparência da água. A primeira parcela é 

considerada constante e as demais estão em função da concentração das variáveis. Quando os 

valores de cExtWat são baixos o ecossistema aquático está sujeito a baixos níveis de concentração 

de nutrientes, os quais caracterizam um ambiente oligotrófico de alta transparência. Em caso 

contrário, altos valores de cExtWat caracterizam um ambiente eutrófico de baixa transparência.  Em 

resumo, este parâmetro representa o estado ambiental atual de transparência da água e o nível de 

nutrientes do ecossistema. 

Simulando ciclos sazonais para uma faixa de valores do parâmetro cExtWat é possível 

avaliar estados alternativos de estabilidade, os caminhos de degradação e restauração tomados pelo 

ecossistema aquático com a mudança de nível de nutrientes.  Desta forma, o modelo foi configurado 

para trabalhar de forma concentrada, considerando todos os módulos ativos (i.e. hidrodinâmico, de 

qualidade da água e biológico). Foram impostas condições climatológicas subtropicais de 

temperatura, luz, radiação solar, vento, precipitação e evaporação (latitude 33S) para um lago raso 

com 4 metros de profundidade média e 10 km2 de dimensão. 

Para avaliar uma possível histerese, o parâmetro cExtWat foi mudado sobre uma certa faixa 

de valores (de 0 a 1,5 m-1) em um número de passos pequenos (0,02 m-1) no sentido ascendente e, 

em seguida, descendente. O estado final da simulação anterior foi usado como condição inicial da 

simulação seguinte. Em cada passo do parâmetro, o modelo simulava 15 anos, considerando um 

período de estabilização para representação dos ciclos sazonais de 5 anos. Em cada ano, fora do 

período de estabilização, era gravado um dado de biomassa de vegetação aquática submersa e de 

algas totais em um dia no verão (15 de janeiro). 
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4 – RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Como um exemplo para compreender os mecanismos e processos que levam um 

ecossistema aquático à degradação e/ou restauração, esta análise avaliou o efeito da variação da 

turbidez na água (parâmetro cExtWat) sobre o estabelecimento das comunidades de algas e 

vegetação aquática submersa e, conseqüentemente, no estado trófico do ecossistema.  

Desta forma, procurou determinar se o ecossistema aquático tinha estados alternativos de 

estabilidade, os quais refletem diferentes caminhos para mudanças dos valores do parâmetro no 

sentido ascendente e descendente. Aplicando a metodologia descrita anteriormente, verificou-se 

claramente dois estados alternativos para diferentes caminhos na biomassa de macrófitas aquáticas 

submersas e de fitoplâncton (Figuras 7 e 8). O primeiro estado alternativo de águas claras é 

caracterizado por baixos valores de cExtWat (i.e. baixo níveis de nutrientes e alta transparência da 

água), elevados índices vegetação submersa e pouco fitoplâncton. No segundo estado alternativo, 

encontram-se altos valores de turbidez, dominância de algas e pouca vegetação aquática submersa. 

 

 

Figura 7 – Efeito da mudança do coeficiente de extinção da luz devido a substâncias dissolvidas na 
água na biomassa de vegetação aquática submersa (em 15 de janeiro). Os caminhos de degradação e 

restauração ficam evidenciados de forma distinta. Um esforço maior é necessário no sentido de 
revitalizar o sistema. Os pontos F1, F2 e F3 representam pontos de troca de estados alternativos. 

Águas claras 
com estados 
alternativos 

Águas túrbidas 

F1 

F3 

F2 

Águas claras Estados  
Alternativos 
claro/túrbido 
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Figura 8 – Efeito da mudança do coeficiente de extinção da luz devido a substâncias húmicas e 
dissolvidas na água na biomassa de fitoplâncton (em 15 de janeiro). Os pontos F1, F2 e F3 

representam pontos de troca de estados alternativos. 

Nota-se que os estados alternativos podem variar de acordo com as condições estabelecidas 

no sistema, ou seja, dependendo dos valores dos parâmetros tomados. Por exemplo, se 

estabelecermos uma variação dos valores do parâmetro cExtWat entre aproximadamente 0,4 e 

1,1 m-1, podemos observar uma faixa bem definida onde ocorrem estados alternativos de 

estabilidade (Figura 7 e 8). Quando o ecossistema está em um estado de águas claras, ele não passa 

para o outro estado através de uma transição suave. Ao contrário, quando as condições mudam 

suficientemente para ultrapassar um limiar (F2), uma transição brusca para outro estado ocorre. 

Entretanto, para induzir o ecossistema a uma troca para o estado inicial de águas claras dominado 

pela vegetação (sentido da restauração), não é suficiente estabelecer condições semelhantes 

daquelas anteriores ao colapso (F2). Ao invés disso, é necessário ir um pouco mais além até um 

novo ponto de troca (F3), onde o sistema se recupera e retorna ao seu estado inicial de águas claras. 

No sentido ascendente o modelo representou duas mudanças bruscas da concentração de macrófitas 

aquáticas (F1 e F2). A primeira quebra (ponto F1 da Figura 8), para cExtWat ≈ 0,4, ocorreu devido as 

interações entre as comunidades aquáticas com uma combinação de efeitos negativos sobre a 

comunidade de algas (e.g. consumo pelo zooplâncton, peixes onívoros e planctívoros e limitação de 

luz). Sem a presença do fitoplâncton na água o coeficiente de atenuação da luz é reduzido 

bruscamente, propiciando mais luz nas camadas mais profundas para o crescimento da vegetação 

aquática submersa (ponto F1 da Figura 7). A segunda quebra (F2) acontece devido ao efeito físico 

produzido pela alta turbidez, gerando falta de luz no fundo. Com o colapso da vegetação submersa o 

sistema passa a ser dominado pela comunidade fitoplanctônica, porém sem a presença de ciclos 

sazonais (equilíbrio sazonal instável).  

Águas túrbidas 

Águas claras 

F1 

F3 
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Foram identificados quatro faixas de valores de transparência bem definidas onde o 

ecossistema pode assumir diferentes características ambientais. Na primeira faixa (cExtWat abaixo 

de aproximadamente 0,4 m-1) existe apenas uma base de atração e qualquer perturbação será 

absorvida pelo sistema que voltará ao seu estado original após a passagem do efeito da perturbação. 

Na segunda faixa (cExtWat entre de aproximadamente 0,4 e 0,8 m-1) o sistema possui estados 

alternativos de estabilidade e uma determinada perturbação poderá levar o sistema para outra base 

de atração, porém sem mudanças de estados de transparência (i.e. o sistema poderá trocar de estado, 

mas sem o risco da passagem para um estado de águas túrbidas). Na terceira faixa (cExtWat entre de 

aproximadamente 0,8 e 1,1 m-1) o sistema está sujeito a grandes mudanças de estado. Dependendo 

da força de perturbação o sistema poderá partir para outro distinto estado alternativo de equilíbrio 

(i.e. uma mudança de um estado de águas claras para um estado de águas túrbidas, ou vice-versa). 

Observa-se que o sistema vai perdendo resiliência (i.e. resistência a mudança de seu estado atual) 

com o aumento de cExtWat. A última faixa (cExtWat acima de 1,1 m-1) é caracterizada por um 

estado de águas túrbidas com múltiplas bases de atração (com exceção da vegetação submersa). 

Nesta faixa, uma determinada perturbação poderá levar o sistema a outra base de atração, porém 

sempre caracterizado por um estado de águas túrbidas. Para cExtWat  acima de 1,1 m-1 o 

ecossistema aquático responde caoticamente, ou seja, é observado padrões irregulares para a 

biomassa das comunidades aquáticas dentro do ciclo sazonal, com exceção da vegetação submersa 

que tem sua concentração nula (Figura 8). Isto implica que para esta faixa de valores de 

cExtWat não seria possível prever qual seria a resposta das comunidades aquáticas sazonalmente 

durante, por exemplo, um processo de restauração no ecossistema (estado alternativo instável). 

Os pontos F1, F2 e F3 representam pontos de troca de estados alternativos, ou seja, o limiar 

da passagem de estados distintos. Em particular, F3 representa o nível de transparência e qualidade 

da água a ser atingido pelo ecossistema para sua revitalização e retorno para um estado de 

referência. O conhecimento deste ponto é fundamental para aplicação e escolha da medida de 

restauração mais apropriada para um determinado ecossistema. 

Conhecendo o ponto de troca responsável pela revitalização, o modelo ecológico poderia 

ser utilizado para prever o tempo necessário e os níveis de qualidade atingidos pelo ecossistema 

após a aplicação de um conjunto de medidas corretivas de caráter interno nas bacias de contribuição 

e no ecossistema aquático que maximize os benefícios sócio-ambientais, econômicos. Cada medida 

corretiva poderia ser previamente testada pelo modelo e assim verificada sua eficiência para a troca 

de um estado de águas túrbidas para um estado de águas claras. 
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6 – CONCLUSÕES 

O modelo ecológico proposto mostrou ser uma ferramenta promissora podendo auxiliar o 

tomador de decisão na seleção de uma alternativa mais apropriada para a restauração de 

ecossistemas aquáticos, tais como, lagos, reservatórios e estuários degradados. Ao contrário de 

modelos simples, este modelo considera processos importantes (e.g. hidrodinâmica, transporte de 

nutrientes e plâncton), interações entre comunidades aquáticas e efeitos indiretos que permitem 

explorar questões mais realísticas, e seu design flexível possibilita o usuário analisar muitas 

questões ecológicas, tais como os efeitos e implicações de distúrbios no ecossistema aquático. 

O modelo também foi útil para explorar as conseqüências de propriedades complexas, tais 

como multiplicidade de atração de estados alternativos de estabilidade. Foi mostrado que quando 

um ecossistema aquático é estressado (distúrbio), podem ocorrer profundas implicações para o 

ecossistema, tal como um inesperado colapso do sistema e uma grande resistência para seu estado 

de referência. Desta forma é indispensável que toda medida no sentido de restaurar o sistema seja 

cuidadosamente planejada, estudada, simulada e monitorada. Isso sugere um conjunto de medidas 

corretivas de caráter interno aplicado nas bacias de contribuição e no ecossistema aquático visando 

promover a recuperação destes ecossistemas maximizando os benefícios sócio-ambientais, 

econômicos. 

As simulações ecológicas determinaram pontos de trocas de estados (passagem de um estado 

de águas claras para um estado de águas túrbidas, ou vice-versa). Foi observado que o modelo 

poderia ser utilizado para prever o tempo necessário e os níveis de qualidade atingidos pelo 

ecossistema após a aplicação de um conjunto de medidas corretivas. Cada medida corretiva poderia 

ser previamente testada pelo modelo e assim verificada sua eficiência para a troca de um estado de 

águas túrbidas para um estado de águas claras. 

Assim, foi proposto um sistema de suporte à decisão, o qual integra as informações 

provenientes das bacias de contribuição acopladas com o modelo ecológico de interações tróficas 

visando auxiliar a escolha da melhor alternativa para restauração do sistema. Em paralelo a isso, 

medidas como monitoramento, redução da carga de nutrientes, proteção das áreas ripárias, manejo 

na bacia, foram destacadas como fundamentais durante o processo de revitalização do sistema. 
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