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RESUMO --- Uma análise estatística multivariada foi aplicada às séries mensais climáticas, 
hidrológicas e de qualidade da água do Lago Engelsholm, um lago raso que foi submetido a 
biomanipulação localizado no centro-oeste da Dinamarca. O objetivo deste estudo foi identificar os 
padrões mais importantes das séries temporais médias mensais após a biomanipulação deste 
ecossistema aquático e como as diversas variáveis estão inter-relacionadas entre si. Utilizou-se a 
Análise de Componentes Principais (PCA) para identificar estes padrões em concordância com uma 
análise de agrupamento (Cluster Analysis) que relacionou as variáveis que apresentam padrões 
similares. Além disso, foi desenvolvido um modelo estatístico utilizando Análise de Correlação 
Canônica (CCA) para prever o comportamento das variáveis biológicas a partir da observação das 
demais variáveis. A eficiência desta estimativa foi comparada com a estimativa de um modelo 
ecológico conceitual, denominado IPH-ECO. A estimativa das variáveis biológicas utilizando o 
modelo ecológico conceitual proporcionou melhores correlações entre os valores observados no 
período após a biomanipulação. 

ABSTRACT --- A multivariate analysis was applied to monthly climatic, hydrologic and water 
quality series of Lake Engelsholm, a shallow lake that was subjected to biomanipulation. In this 
study we focused on identification of most important patterns of monthly mean time series after 
biomanipulation of aquatic ecosystem. Further we tried to quantify how those variables are inter-
linked with each other. Multivariate statistical analysis of data was done using Principal Component 
Analysis (PCA) and Cluster Analysis to identify patterns. Furthermore, was developed a statistical 
model using Canonical Correlation Analysis (CCA) to predict the biological variables behavior 
from observed variables. The efficiency of this estimate was compared to a conceptual ecological 
model, called IPH-ECO. The biological variables estimation by conceptual ecological model 
provided better correlation between the values observed in the period after the biomanipulation. 
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1 - INTRODUÇÃO 

Modelos estocásticos e determinísticos são ferramentas cada vez mais empregadas na 

previsão em curto e longo prazos de variáveis que englobam processos complexos nos mais 

diferentes meios físicos (e.g. atmosfera, oceanos e lagos). Modelos estocásticos são aqueles que 

apresentam uma probabilidade ou elemento de aleatoriedade relacionado à série de dados de entrada 

para um dado valor de saída. Modelos conceituais ou determinísticos, por sua vez, diferenciam-se 

basicamente por incorporarem intrinsicamente em suas relações processuais formulações físicas, 

químicas, biológicas dentre outras (Clarke, 1973). 

Inúmeros modelos estocásticos abordam análises envolvendo duas ou mais variáveis 

(Dillon & Goldstein, 1984). Estes modelos geralmente estão livres de critérios de estabilidade 

numérica como, por exemplo, Courant-Friedrich-Lewy (CFL). Entretanto, o grau de 

comprometimento de suas análises está diretamente relacionado com o tamanho e a estacionaridade 

da base de dados em estudo (Scheffer et al, 1993). 

Modelos determinísticos, por sua vez, também oferecem análises com múltiplas variáveis 

(Tucci, 1998). Por serem baseados em processos, em suas aplicações é requerida uma base de dados 

para a calibração e validação dos parâmetros. Uma vez calibrado, modelos conceituais podem 

representar com acurácia e precisão uma gama de fenômenos físicos, químicos ou biológicos 

(Rosman, 2000; Fragoso Jr, 2009). Entretanto, critérios de estabilidade numérica podem limitar o 

passo de tempo e aumentar o esforço computacional na aplicação destes modelos (Casulli & 

Cattani, 1994). 

Ambos os métodos são frequentemente aplicados na solução de problemas práticos em 

limnologia e recursos hídricos (Bernardi et al, 2001; Fragoso Jr, 2009; Pereira, 2010). A forma 

como o comportamento de variáveis biológicas está relacionado com variáveis climáticas, 

hidrológicas e qualitativas em lagos e reservatórios, por exemplo, vem sendo uma questão 

exaustivamente discutida por muitos autores (Scheffer et al, 1993; Alcântara et al, 2004; Léon et al, 

2006). 

Neste sentido, este trabalho apresenta uma análise estatística multivariada aplicada às 

séries mensais climáticas, hidrológicas e de qualidade da água do lago Engelsholm, um lago raso 

que foi submetido à biomanipulação localizado no centro-oeste da Dinamarca. A eficiência desta 

estimativa foi comparada com a estimativa de um modelo ecológico conceitual, denominado IPH-

ECO. 
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2 – METODOLOGIA 

Neste trabalho são aplicados dois diferentes métodos para prever o comportamento das 

variáveis biológicas no lago Engelsholm após uma biomanipulação. O primeiro método trata-se do 

uso de uma análise estatística multivariada e o segundo, trata-se da aplicação do IPH-ECO. 

Na aplicação da análise estatística multivariada buscaram-se identificar os padrões mais 

importantes das séries temporais médias mensais após a biomanipulação deste ecossistema aquático 

e como as diversas variáveis estão inter-relacionadas. Utilizou-se a Análise de Componentes 

Principais (PCA) para identificar estes padrões em concordância, seguida por uma análise de 

agrupamento (Cluster Analysis) para relacionar as variáveis que apresentam padrões similares. 

Além disso, foi desenvolvido um modelo estatístico utilizando Análise de Correlação Canônica 

(CCA) para estimar o comportamento das variáveis biológicas a partir da observação das demais 

variáveis. 

2.1 Área de Estudo 

O Lago Engelsholm é um pequeno lago raso com 6,1 m de profundidade máxima 

(profundidade média de 2,6 m), 44 ha de área e com um volume de aprox. 1,4·106 m3 localizado no 

centro-oeste da Dinamarca. Este sistema possui um moderado tempo de retenção de 61–104 dias, 

aumentando para 177–292 dias no verão. Sua bacia de drenagem (área 15,2 km2) consiste 

basicamente de áreas cultiváveis (78%), florestas (16%) e uma dispersa área urbanizada (6%). A 

cronologia de eventos e condições no Lago Engelsholm está apresentada na Figura 1. Com a 

intensificação da agricultura na década de 70, o lago foi submetido a uma forte carga de nutrientes, 

o que resultou em um aumento da biomassa fitoplanctônica com florações de cianobactérias tóxicas 

e, consequentemente, uma baixa transparência da água (baixos valores de disco de Schecci). De 

abril de 1992 a setembro de 1994, a população de ciprinídeos (i.e. peixes planctívoros que se 

alimentam de principalmente de zooplâncton na coluna d’água e de macro-invertebrados no 

sedimento) foi reduzida drasticamente do sistema como uma medida de gerenciamento visando 

reverter o estado do ecossistema (Jeppesen et al., 1998). Esta biomanipulação teve a finalidade de 

reduzir a pressão de predação dos ciprinídeos na população de zooplâncton e de macro-

invertebrados. Um total de 19,2 toneladas de ciprinídeos foi removido do sistema. No final de 1994 

o lago já apresentava um número significante de Daphnia (zooplâncton de grande porte) que 

resultou no abatimento da população fitoplanctônica levando o sistema a altos níveis de 

transparência da água (aumentando de 0,5-2 m para 1-5 m). Entretanto, uma suave recuperação da 

população de ciprinídeos indicava que o sistema poderia retornar a um estado túrbido da água, 

caracterizado por baixos níveis de transparência. Desta forma, em 2004 uma nova biomanipulação 
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foi realizada no sistema, desta vez como uma remoção de 11,5 toneladas de ciprinídeos. Como 

resultado, a população de ciprinídeos colapsou e o sistema, desde então, apresenta boa transparência 

da água. Nenhuma medida de gerenciamento visando atenuar o lançamento de cargas ao lago foi 

adotada. A carga média externa anual de nitrogênio é de 15 toneladas e de fósforo é de 0,25 

toneladas, aproximadamente.  

Desde 1989 este sistema vem sendo monitorado pelo Instituto Nacional de Pesquisas 

Ambientais da Dinamarca (NERI). Variáveis climáticas, qualidade da água e hidrológicas são 

adquiridas em um intervalo diário, quinzenal e mensal, respectivamente.  

 

Figura 1. Cronologia de eventos e condições no Lago Engelsholm. 

2.2 Análise da série de dados 

Como a biomanipulação altera fortemente as propriedades do sistema (e.g. composição de 

espécies, trocas entre coluna d’água e sedimento, taxas de produção, mortalidade e predação) foram 

utilizadas apenas as séries temporais mensais após a biomanipulação para todas as variáveis 

monitoradas no lago com a finalidade de descartar o efeito da medida de gerenciamento nos dados e 

na análise. Desta forma, o período considerado nesta análise foi de janeiro de 1994 a setembro de 

2000, totalizando 80 valores para cada variável. A tabela 1 expõe um resumo das variáveis 

consideradas neste estudo junto com suas respectivas médias, desvios padrão e variâncias.  

 
 
 
 
 



XIX Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos 5 

Tabela 1. Cronologia de eventos e condições no Lago Engelsholm. 

 

Uma Análise de Componentes Principais (Jackson, 1991) foi realizada com a finalidade de 

identificar os padrões mais importantes destas séries temporais e como as diversas variáveis estão 

inter-relacionadas entre si. A matriz de correlação das séries temporais dos dados brutos foi adotada 

para o cálculo das componentes principais (Anexo 1). Os autovalores resultantes desta análise 

representam o quanto do total da variância dos dados é explicado por cada componente principal. 

Cada autovalor está relacionado a um autovetor que apresenta o peso de cada variável de uma 

determinada componente. Uma análise de agrupamento foi também desenvolvida no intuito de 

identificar as variáveis que apresentam padrões similares. 

2.3 Modelagem biológica 

Através da Análise de Correlações Canônicas (CCA), foi desenvolvido um modelo 

estatístico para prever o comportamento das variáveis biológicas (i.e. clorofila a e zooplâncton) a 

partir da observação das demais variáveis (Hotelling, 1936). A matriz de correlação das séries 

temporais dos dados brutos foi adotada para o cálculo das componentes principais. A eficiência 

desta estimativa será comparada com a estimativa de um modelo ecológico conceitual, denominado 

IPH-ECO. 

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

Pesquisas Hidráulicas (IPH), voltado especialmente para o entendimento de processos físicos, 

químicos e biológicos de corpos d’água rasos e profundos, tais como, lagos, reservatórios e 
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estuários. Este modelo possui um módulo hidrodinâmico acoplado a módulos de qualidade da água 

e biológico. Em resumo, este modelo descreve as mais importantes interações hidrodinâmicas e 

abióticas, além dos principais processos bióticos, com a finalidade de auxiliar o entendimento 

comportamental de um determinado ecossistema aquático. 

Quanto à aplicação do modelo IPH-ECO no lago Engelsholm, foram feitas considerações e 

adotados parâmetros provindos de distintas literaturas. Uma descrição detalhada dos procedimentos, 

simplificações e do desenvolvimento desta aplicação podem ser encontradas em Fragoso Jr (2009). 

3 – RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1 Análise de Componentes Principais (PCA) 

A PCA aplicada aos dados do lago Engelsholm revelou que a primeira componente 

principal explica 45,43 %, a segunda 13,29%, a terceira 9,61% e as demais 31,67 % da variância 

total da série (ver Tabela 2 e Figura 2). As séries temporais transformadas das duas primeiras 

componentes principais revelam que a maior variabilidade acompanha a sazonalidade climática da 

região (picos no verão e no inverno) indicando que as variáveis climáticas têm forte efeito nas 

demais variáveis (Figura 3). 

Tabela 2. Variância explicada por cada componente principal (autovalores) e o peso de cada 
variável em suas componentes (autovetores). 

 

O autovetor da primeira componente principal revela que as variáveis externas estão bem 

relacionadas com algumas variáveis de qualidade da água no sistema tais como nitrato (NO3), 

amônia (NH4), ortofosfato (PO4), Sílicato (SiO2) e nitrogênio total (Total N). Isto significa que a 
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carga externa de nutrientes proveniente da bacia de contribuição do lago governa a variabilidade das 

variáveis químicas de qualidade da água no lago, com exceção do fósforo total (Total P) que 

acompanha a variabilidade da população fitoplanctônica. A transparência da água, representada 

pelo disco de Schecci, e o vento também acompanham a variabilidade das variáveis externas. O 

vento age diretamente na resuspensão de material de fundo que aumenta a turbidez devido à 

intensificação da transferência de matéria orgânica, sólidos suspensos e nutrientes para a coluna 

d’água. Ainda na primeira componente, observa-se que os padrões sazonais de clorofila a (i.e. 

indicador biológico da presença de biomassa algal) estão relacionados com parte das variáveis 

climáticas as quais contribuem diretamente para a produção primária (e.g. radiação solar, 

temperatura da água, temperatura do ar, evaporação). A variabilidade dos nutrientes na coluna 

d’água responde de modo inverso à variação de clorofila a uma vez que os nutrientes são 

assimilados no processo de produção algal. 

 

Figura 2. Contribuição das componentes principais para a variância total da série de dados. 

 

A segunda componente principal mostra que a clorofila a está relacionada tanto com as 

variáveis externas como com as variáveis climáticas, sugerindo as variáveis externas também 

produzem um efeito na produção primária. Isto pode ser explicado pelo fato que a assimilação de 

nutrientes também tem um peso importante na produção primária. 
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Figura 3. Séries temporais transformadas para as 6 primeiras componentes principais. 

A análise de agrupamento (cluster analysis) corroborou com os resultados apresentados 

pelo autovetor da primeira componente principal. Foram identificados dois grupos principais. O 

primeiro composto, basicamente, pelas variáveis externas e químicas da água as quais apresentam 

forte correlação. O segundo grupo inclui  aclorofila a e as variáveis climáticas, indicando que a 

maior parte da variabilidade de clorofila a pode ser explicada pela variação sazonal climática na 

região. 
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Figura 4. Agrupamento das variáveis que apresentam padrões similares no sistema. 

 

3.2 Previsão biológica 

A CCA aplicada aos dados brutos forneceu um modelo estatístico cujo preditandos são as 

variáveis biológicas e os preditores são as demais variáveis. O melhor ajuste encontrado utiliza 

apenas duas componentes principais da matriz de correlação do preditor. As novas séries temporais 

transformadas (vetores canônicos) resultante da CCA são apresentadas na Figura 5. 

 

Figura 5. As novas séries temporais (vetores canônicos) resultante da CCA. 
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A estimativa das séries temporais revelou uma baixa correlação com os valores observados 

(cross-validation) (R2 = 0,238 para clorofila a e R2 = 0,184 para zooplâncton). A estimativa das 

variáveis biológicas utilizando o modelo ecológico conceitual proporcionou melhores correlações 

entre os valores observados no período após a biomanipulação (R2 = 0,643 para clorofila a e R2 = 

0,554 para zooplâncton) (ver Figura 6). 

 

 

 

Figura 6. Estimativa do modelo IPH-ECO para clorofila a e zooplâncton (Linha). Valores simulados (linha) e valores 
observados (•). 

4 – CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

A aplicação de uma análise estatística multivariada ao banco de dados do lago Engelsholm 

mostrou-se uma importante ferramenta para identificar o comportamento das variáveis monitoradas 
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ao longo do tempo e como este comportamento influencia a dinâmica do ecossistema. Sendo assim, 

análises estatísticas multivariadas podem atuar como suporte à modelos ecológicos conceituais 

quanto à definição de relações entre variáveis, uso de novos parâmetros e adaptação de processos. 

Quanto à previsão de variáveis biológicas, os resultados do modelo estatístico 

desenvolvido através de uma Análise de Correlação Canônica apresentaram uma menor correlação 

com os dados observados quando comparados com os resultados alcançados usando o IPH-ECO. 

No entanto, modelos conceituais complexos como o IPH-ECO demandam tempo no pré e pós 

processamento de dados, exigem uma boa calibração e validação, além da familiaridade do usuário 

com os processos que o modelo engloba. Modelos estocásticos, por outro lado, surgem como 

soluções rápidas e com precisão dependente da estacionaridade e tamanho da série de dados de 

entrada. Neste sentido, a finalidade do estudo e o grau de precisão das estimativas são fatores que 

devem ser levados em consideração na escolha de modelos estocásticos ou conceituais. 

Para trabalhos futuros, recomenda-se o uso de outras técnicas estatísticas para a previsão 

de variáveis biológicas como, por exemplo, wavelets. 
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