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Questões  Globais 

Carbono e sistemas aquáticos  

Aspectos ecológicos

Uso do solo

Resultados de Pesquisa no Brasil

Aspectos criticos para linhas de financiamento
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Fate of Anthropogenic CO2 Emissions (2000-2008)

Le Quéré et al. 2009, Nature-geoscience; Canadell et al. 2007, PNAS, updated
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Emisões Antrópicas _ 2008
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Agentes Globais de Mudança

Mapa com 633 grandes reservatórios retirado das bases de dados 
publicadas pelo ICOLD and IWPDC (ICOLD, 1984; 1988; IWPDC, 1994;
1989). GWSP (ESSP) http://atlas.gwsp.org/



Reservoir Surfaces as Sources of Greenhouse Gases to the 
Atmosphere.  A Global Estimate 
(ST. LOUIS et al, 2000)



Fontes de alterações em deltas:
5     Mudança no nível do mar
8     Água subterrânea/extração de petróleo
27   Upstream sediment trapping & diversion

(GWSP-LOICZ Analysis    40 bacias de drenagem)

Ericson et al., 2006, Global and Planetary Change

Agentes Globais de Mudança



Water Sectors Contributing Most to Increasing Water Withdrawals

Agriculture

Where withdrawals increasing
A2 (B2)   Domestic: 80 (87) %, 
Industry 10 (7)%, Ag 10 (7)%

Domestic

Industry

Alcamo, Flörke, Märker, 2007, Hydrological Sciences 

Between 2000 & 
2055, A2 IPCC 
Scenario

Agentes Globais de Mudança



Roland et al (2009) UNESCO

Questões de escala e dinâmica nos processos



Cole et al. 2007.



Tranvik et al. (L&O, 2009)

“This synthesis demonstrates that the global annual emissions of carbon dioxide from inland waters 
to the atmosphere are similar in magnitude to the carbon dioxide uptake by the oceans and that the 
global burial of organic carbon in inland water sediments exceeds organic carbon sequestration on 
the ocean floor”

Lakes and impoundments as regulators of carbon cycling and climate



J.Grace & Y.Malhi (News and 
Views, Nature, 2002)

Global change: carbon dioxide goes with the flow



Alta deposição OC em 
“pequenos” lagos

Aporte aloctono alto
PP alta (    conc. nutrientes)

Downing et al, 2008 (GBC)

Sobek et al (2006): 

 Temperatura não é um 

regulador importante da 

pCO2 em lagos. 

 Concentração de COD,  

substrato para respiração 

microbiana, explica 

significante variação no 

pCO2 em lagos.





Projeto Balanço de Carbono



Figure 1: Fluxes of carbon (g m-2 d-1). (a) inflow and outflow by the river systems to and out the reservoirs; (b) fluxes from the sediment to the 
hypolimium; (c) gas fluxes from the water to the atmosphere. All data include fluxes measured on both reservoir body and downstream;



Emissões de Carbono por produção de energia
> 8 reservatórios de usinas hidroelétricas (Cerrado, Mata Atlântica)

> 33 reservatórios distribuídos em várias regiões do mundo



Emissões totais de CO2-Eq.

Área inundada em torno de 4000km2



Emissões, em CO2 Eq. (CO2 + CH4), somando-se  dados 
do lago e do rio após a barragem



 Abril et al. 2005; Bergstrom et al. 2004; Guerin et al. 2006 ; Kelly et al. 1994; Rosa et al. 2004; Santos 
et al. 2004; Soumis et al. 2004; St Louis et al. 2000; Tremblay et al. 2004;

 Emissões de CO2-eq MWh-1 na prdução de energia elétrica por Carvão e Óleo

Emissions of CO2-eq MWh-1 in hydroelectric reservoirs 



Processos físicos que interferem no metabolismo em reservatórios e 
ação em suas diversas interfaces (água;atmosfera;sedimento)

Esquema produzido por Felipe Siqueira (UFJF)



• (a, b) Período chuvoso  Rio  > turbidez ; < temperatura ; que o Reservatório. Água no rio 
com maior densidade “mergulha”e segue o antigo canal; 

• (c, d) Período seco  Turbidez Rio ~Reservatório;  Temperatura  Rio=/> Resesrvatório

Variações sazonais 

Fonte: Arcilan Assireu (UF Itajubá)



Roland et al (submitted)



Fluxos de CO2 antes e depois to evento de 
upwelling (UW) no reservatório de Manso, 
durante a estação seca. O gradiente de 
cores representa a magnitude dos fluxos, 
medida através do método estatístico de 
Krigeagem

Roland et al (submitted)

A. Assireu, F.Siqueira, F. Roland et al



Considerações Finais

Financiamento à pesquisas científicas em relação à

temática apresentada deve considerar

i. Variações Espaciais

ii. Variações Sazonais (pesquisas de longa duração)

 Dif. espécies quimicas (ex. carbono orgânico, 

carbono inorgânico)

iii.Mapeamento da cobertura do solo na bacia de 

drenagem

iv. Intercomparações metodológicas
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Considerações Finais

(i) fortalecer e estruturar os mecanismos 

sinérgicos entre conhecimento/tecnologia e 

desenvolvimento/política;

(ii) estruturar ferramentas para subsidiar as 

transformações necessárias a mitigação e 

adaptação às mudanças globais; 

(iii)equacionar as relações sócio-econômico-

ambientais na busca de um novo equilíbrio. 

O avançar do conhecimento em prol da sustentabilidade 
deve contribuir à resolução de questões como:



jpometto@igbp.inpe.br


