
PESQUISAS EM HIDRELÉTRICAS BRASILEIRAS, REALIZADAS PELO LABORATÓRIO DE ECOLOGIA AQUÁTICA (LEA)  DA 

UFJF, COMEÇARAM EM 2003 E, AGORA, ENTRAM NO SEGUNDO CICLO, ANALISANDO OS PRINCIPAIS RESERVATÓRIOS 

ESPALHADOS PELO PAÍS.

Pós em Ecologia: 
referência mundial em 
estudos do ciclo do 
carbono
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USINA LUIZ CARLOS BARRETO DE CARVALHO, 
LOCALIZADA NO ESTADO DE MINAS GERAIS
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Recursos inanceiros oriundos 
de Furnas, além de estruturar 
o LEA como um dos mais bem 
equipados laboratórios da 
América Latina, fomentaram 
a criação do Programa de 
Pós-Graduação em Ecologia 
na UFJF

As emissões de gases de efeito estufa, principalmente metano 

e gás carbônico, em 2010, foram as maiores já registradas até 

hoje, conforme relatório da Agência Internacional de Energia 

(AIE). Dados como este preocupam tanto autoridades governa-

mentais, como a comunidade cientíica. Empresas geradoras de 

energia hidrelétrica no mundo todo realizam pesquisas objeti-

vando avaliar o potencial efeito dos reservatórios de hidrelétri-

cas para este cenário de aquecimento do planeta. Diagnosticar 

os agentes causadores de problemas como este requer inves-

timentos signiicativos. Empresas brasileiras vêm fazendo isso 

amparadas pelo dispositivo legal (Lei nº. 9.991, de 24 de julho 

de 2000) que prevê a execução de projetos de Pesquisa e De-

senvolvimento Tecnológico (P&D). Conforme estabelecido, as 

empresas do setor elétrico devem investir o mínimo anual de 1% 

de seu lucro líquido em projetos de P&D e Eiciência Energética. 

Desde o primeiro ciclo de desenvolvimento de projetos de P&D  

(1998/1999) até 2006/2007, foram realizados 4.487 projetos, 

com investimento total de R$ 1,44 bilhão, segundo balanço da 

Superintendência de Pesquisa e Desenvolvimento e Eiciência 

Energética (SPE), em abril de 2009.

Os estudos sobre o potencial efeito dos reservatórios de 

hidrelétricas nas mudanças climáticas globais no Brasil e 

em muitos outros países têm contribuído para relatórios 

internacionais de extrema importância e, sobretudo, subsidiam 

planejamentos estratégicos para melhorar a produção de 

energia. Estas pesquisas auxiliam o aumento da sustentabilidade 

do planeta. Apesar de globalmente apenas 17% do potencial 

hidrelétrico ser utilizado, a hidroeletricidade está crescendo no 

mundo inteiro. Envolver-se nessa discussão para achar saídas 

que unam sustentabilidade e crescimento econômico, tornou-se 

imprescindível para as grandes empresas do setor energético.

Para o Brasil, o principal desaio é otimizar a gestão dos re-

cursos hídricos, visto que sua matriz energética é basicamente 

hidrelétrica. Baseada neste panorama, Furnas Centrais Elétricas 

S.A. inanciou, entre 2003 e 2008, no âmbito de investimentos 

relativos a P&D, um projeto pioneiro. A empresa custeou o estu-

do sobre o balanço de carbono em oito dos seus reservatórios, 

localizados no Cerrado Brasileiro. Sob a coordenação do geren-

te da Assessoria de Políticas e Estudos Ambientais de Furnas, o 

biólogo André Carlos Prates Cimbleris, , a pesquisa teve como 

foco o entendimento de processos e luxos associados às emis-

sões de gás carbônico (CO2) e metano (CH4) para a atmosfera. 

LABORATÓRIO DE ENERGIA AQUÁTICA
Apesar de a hidroeletricidade ser considerada uma fonte de 

energia limpa e renovável, os reservatórios das hidrelétricas 

ainda se constituem como fontes potencialmente emissoras de 

gases de efeito estufa (GEE). O Laboratório de Ecologia Aquá-

tica (LEA) da UFJF integrou o grupo que realizou os estudos 

nos reservatórios de hidrelétricas de Furnas. O projeto foi de-

senvolvido por uma rede de estudiosos, incluindo outras três 

instituições de pesquisa – Instituto Internacional de Ecologia e 

Gerenciamento Ambiental (Iiega), Instituto Nacional de Pesqui-

sas Espaciais (Inpe) e Universidade Federal do Rio de Janeiro 

(Coppe/UFRJ).

O professor do Departamento de Biologia do Instituto de Ci-

ências Biológicas (ICB) da UFJF, Fábio Roland, coordenador e 

orientador do Programa de Pós-Graduação em Ecologia (Pp-

gecol), é responsável pelas pesquisas realizadas no LEA. Os 

cincos anos de estudos dos processos ecológicos e avaliação 

da biodiversidade dos reservatórios de hidrelétricas do Cerrado 

Brasileiro promoveram, além da obtenção de muitas informa-
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ções cientíi cas, a formação de um expressivo contingente de 

recursos humanos. As atividades do projeto proporcionaram 

aos estudantes de iniciação cientíi ca, mestrado e doutorado, 

acesso a conceitos ecológicos e práticas de campo fundamen-

tais à carreira acadêmica de pesquisadores em ciências ambien-

tais. Simone Cardoso faz parte deste universo. Dedicada ao pro-

jeto desde o começo da graduação, agora i naliza o doutorado. 

“Somos 31 estudantes envolvidos com o estudo de ecologia de 

reservatórios. Muitos de nós somos convidados a ingressar no 

mercado de trabalho, principalmente, em empresas privadas de 

consultoria.” 

Os recursos i nanceiros oriundos de Furnas, estruturaram o LEA 

como um dos mais bem equipados laboratórios de ciências am-

bientais da América Latina e fomentaram a criação do Progra-

ma de Pós-Graduação em Ecologia (Ppgecol) na UFJF. “Fiquei 

seis meses nos Estados Unidos estudando reservatórios com 

apoio do projeto”, ressalta Felipe Siqueira. Integrante do LEA 

e também doutoranda em Ecologia, Lúcia Lobão ressalta a im-

portância do seu envolvimento em todas as etapas do trabalho, 

inclusive, “as experiências internacionais, como a participação 

em congressos e o período que passei na Dinamarca”.

Os estudos sobre o potencial efeito 
dos reservatórios de hidrelétricas nas 
mudanças climáticas globais no brasil e 
em muitos outros países têm contribuído 
para relatórios internacionais de grande 
importância
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PESQUISAS NO CERRADO BRASILEIRO
O LEA, dentro do projeto sobre gases de efeito estufa, analisou 

os reservatórios das hidrelétricas de Serra da Mesa, Corumbá e 

Itumbiara (GO); Furnas, Mascarenhas de Moraes e Luiz Carlos 

Barreto de Carvalho (MG); e Manso (MT) localizados no Cerra-

do. O reservatório de Funil (RJ), na Mata Atlântica, completou o 

elenco de ecossistemas aquáticos amostrados. O estudo avaliou 

parâmetros ecológicos que controlam o l uxo de carbono em 

ambientes aquáticos, incluindo a composição e o metabolismo 

das comunidades planctônicas (organismos microscópicos que 

vivem em suspensão na coluna d’água); a ciclagem de nutrien-

tes, por meio da disponibilidade de elementos químicos funda-

mentais para a constituição celular; e forçantes físicas, ou seja, 

mistura da coluna d’água por ventos, chuvas, entrada de rios e 

mudanças na temperatura atmosférica. Os reservatórios foram 

amostrados em três momentos distintos, de acordo com o regi-

me de chuva – antes, durante e após as chuvas locais.

Resultados relevantes derivaram das análises das amostras 

em termos de biodiversidade planctônica – bacterioplâncton 

(bactérias), i toplâncton (microalgas) e zooplâncton (animais 

microscópicos). Foi identii cado o papel de cada um destes 

grupos estocando e transferindo carbono, na água, entre dife-

rentes níveis trói cos – algas, bactérias e outros microrganismos 

aquáticos. Estes organismos participam do processamento de 

matéria orgânica e controlam o metabolismo nos ecossistemas 

aquáticos. Processos como a fotossíntese e a respiração na co-

luna d’água são alguns dos processos das atividades funcionais 

exercidas por estes organismos nos reservatórios. Os resultados 

do projeto mostraram que reservatórios ricos em nutrientes (ali-

mento para algas e bactérias) tendem a absorver mais CO2 da 

atmosfera para a coluna de água do que o contrário. A disponi-

bilidade de nutrientes favorece o crescimento da comunidade 

i toplanctônica. Por meio da fotossíntese, estes organismos 

absorvem CO2 e liberam oxigênio.

Outro resultado importante identii cado foi o efeito dos fenô-

menos físicos controlando as emissões de GEE. O l uxo de CO2 

e CH4 estão relacionados ao tempo em que água i ca retida 

no reservatório, à dinâmica climática local (ventos, temperatura 

e regime de chuvas) e à morfologia do sistema, ao tamanho 

da bacia de drenagem e à dinâmica de operação da barragem. 

Ventos de pequena intensidade (menor que cinco quilômetros 

por hora) soprando constantemente durante quatro horas no 

mesmo sentido são capazes de retirar grandes concentrações 

de metano retidas a cem metros de profundidade e liberá-las 

para a atmosfera.

As taxas de emissão de CO2 e CH4 nos oito reservatórios estu-

dados foram ainda contextualizadas numa perspectiva mundial. 

Esta avaliação foi recentemente publicada na revista cientíi ca 

“Nature Geoscience”. Segundo Nathan Barros, aluno de dou-

torado e primeiro autor do artigo, “o estudo mostrou que as 

emissões de gás carbônico e metano da água para a atmosfera 

RESERVATÓRIOS (ANEEL)

RESERVATÓRIOS ESTUDADOS PELA UFJF
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são dependentes da idade do reservatório e da latitude onde 

estão localizados. As maiores emissões de gás carbônico são 

encontradas em reservatórios jovens e localizados em zonas 

tropicais”. Os autores ai rmam, ainda, que “analisando todos os 

trabalhos publicados em revistas cientíi cas até hoje, foi possí-

vel mostrar que os reservatórios de hidrelétricas são responsá-

veis por menos de 5% da emissão total de carbono emitida por 

ecossistemas aquáticos, excluindo os oceanos”. Outro artigo, 

publicado na revista “Aquatic Sciences”, mostrou que os l uxos 

de GEE em reservatórios de hidrelétricas variam ao longo do 

ano e exibem diferentes emissões em zonas distintas. Os braços 

do reservatório são zonas com maior potencial de emissão de 

GEE.

A segunda fase do estudo dos reservatórios de hidrelétricas co-

meçou em 2011. Onze outros reservatórios espalhados por todo 

o território brasileiro serão amostrados sob o mesmo conceito 

aplicado na fase anterior. Esta etapa das pesquisas será possível 

a partir de recursos de P&D provenientes de Furnas, Eletronorte 

e Chesf.

PAINEL INTERGOVERNAMENTAL
O Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC) 

é o principal organismo internacional destinado a avaliar as con-

dições do clima no planeta. Ele foi estabelecido pelo Programa 

das Nações Unidas para o Meio Ambiente (Unep) e pela Orga-

nização Meteorológica Mundial (OMM) para reportar, a partir da 

análise de artigos cientíi cos, os cenários atuais e futuros das 

mudanças climáticas e apresentar potenciais impactos ambien-

tais e socioeconômicos. O IPCC é, também, responsável pela 

elaboração do Relatório Especial sobre Fontes Renováveis de 

Energia e Mitigação da Mudança de Clima (SRREN), que analisa 

a inserção de tecnologias de energia renovável e sua implan-

tação em potencial nas próximas décadas. O IPCC está prepa-

rando o seu Quinto Relatório de Avaliação (AR5), com previsão 

de ser concluído em 2014. O AR5 divulgará uma atualização 

sobre os aspectos cientíi cos, técnicos e socioeconômicos da 

mudança de clima. Mais de 800 autores estão envolvidos na 

produção de relatórios. De modo a compor o AR5, o Brasil está 

trabalhando na construção do Painel Brasileiro de Mudanças 

Climáticas (PBMC), do qual o professor Fábio Roland é inte-

grante do PBMC.

MAIS

FÁBIO ROLAND

PROFESSOR ASSOCIADO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA, 

COORDENADOR E ORIENTADOR DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 

ECOLOGIA DA UFJF E ORIENTADOR NO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 

EM ECOLOGIA DA UFRJ.

HTTP://WWW.UFJF.BR/ECOLOGIA

FABIO.ROLAND@UFJF.EDU.BR 
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RESERVATÓRIO DE MANSO, NO ESTADO DE MATO GROSSO
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