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Resumo – O modelo CICLAR é um modelo zero-dimensional da dinâmica de carbono em lagos e 

reservatórios, capaz de realizar prognósticos de emissões e da variação do estoque carbono com 

base em dados hidrológicos e de qualidade da água. A concepção mecanicista do modelo trata 

alguns processos físicos e químicos de modo simplificado, potencialmente sendo sensível aos 

parâmetros cinéticos. A sua sensibilidade foi avaliada com base em parâmetros calibrados para o 

reservatório do Capivari (Paraná-Brasil), que resultaram em um estoque médio de 650,77 mgC/m²d 

e o balanço de potencial de contribuição ao efeito estufa indica atenuação equivalente (GWP) a 

−261,98 mgCO2eq/m²d. O modelo é mais sensível para variações nas taxas de produção primária, 

apresentando resultados extremos de emissão de CO2 para redução da produtividade primária e 

absorvendo mais CO2 para aumentos da atividade fotossintética. O índice GWP pode variar entre 

919,84 e −567,29 mgCO2eq/m²d, respectivamente para diminuição e aumento de 20% do parâmetro 

de produção primária. Em contrapartida, o processo de sedimentação, responsável pelo aporte de 

carbono no sedimento, influencia em escala menor no estoque total de carbono e os fluxos, variando 

o GWP entre −403,50 e 11,34 mgCO2eq/m²d para diminuição e aumento da taxa de sedimentação. 

 

Palavras-Chave – Modelagem matemática de reservatórios, Ciclo do carbono, Gases de efeito 

estufa. 

 

SENSITIVITY ANALYSIS OF THE CICLAR MODEL FOR CARBON 

DYNAMICS IN LAKES AND RESERVOIRS 

 

Abstract – CICLAR is a zero-dimensional model for carbon dynamics in lakes and reservoirs and is 

capable to produce emission and carbon stock variation prognostics based on hydrologic and water 

quality data. The model has a mechanistic and simplistic approach to physical and chemical 

processes, being potentially sensible to variations on the kinetic parameters. It’s sensitivity was 

analyzed based on calibrated parameters for the Capivari reservoir (Parana-Brazil) that resulted on a 

mean stock of 650.77 mgC/m²d and the potential contribution to the greenhouse effect balance 

indicating an equivalent attenuation (GWP) of −261,98 mgCO2eq/m²d. The model is more sensible 

to primary production rate’s variations, having extreme results of CO2 emissions (absorptions) for 

reductions (increases) on the photosynthetic activity’s parameter. The GWP index range from 

919.84 to −567.29 mgCO2eq/m²d with the parameter’s 20% increase and decrease, respectively. In 

counterpart, the sedimentation process, responsible for the landing of carbon on the sediment, has a 

minor scale impact on the total stock and carbon fluxes, changing the GWP from −403.50 to 

11.34 mgCO2eq/m²d with the parameter’s 20% decrease and increase, respectively. 

Keywords – Mathematical modeling of reservoirs, Carbon cycle, Greenhouse gases . 
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INTRODUÇÃO 

 O fato de reservatório e lagos serem potenciais emissores de gases de efeito estufa (GEE), 

impacta significativamente a visão dos processos que contribuem para o aquecimento global. Como 

os reservatórios de hidrelétrica cobrem, ao redor do mundo, em torno de 3.4 x 10
5
 km

2
, 

compreendendo aproximadamente 20% de todos os reservatórios (ROLAND, et al. (2011)), e por 

serem a principal componente da matriz de energia de diversos países, inclusive o Brasil (70% da 

energia utilizada, segundo EPE (2014)), a ameaça da energia hidrelétrica deixar de ser considerada 

limpa deve ser analisada cientificamente. 

 Os principais GEE potencialmente emitidos pelos reservatórios são o metano (CH4) e o 

dióxido de carbono (CO2) e, em alguns casos, tais emissões são significativamente comparáveis 

com as de usinas baseadas em combustíveis fósseis (RUDD, et al. (1993)). Após tais resultados 

alarmantes, diversas pesquisas foram realizadas para aferir as características de cada reservatório e 

quantificar, através de medições, as emissões e o impacto da construção de um reservatório no ciclo 

do carbono (Roland, et al. 2010). 

 Outra vertente relacionada aos estudos destas emissões surgiu com estimativas, através da 

modelagem matemática dos processos físico-químicos envolvidos no ciclo aquático do carbono que 

consideravam, inicialmente, o reservatório como um reator homogêneo, ou zero-dimensional. Um 

modelo pioneiro, desenvolvido por Hanson, et al. (2004) é baseado na divisão do carbono presente 

no sistema em compartimentos que interagem entre si, representando processos físicos e 

bioquímicos no ecossistema. 

 Uma adaptação do modelo desenvolvido por Hanson, et al. (2004) foi feita por Sbrissia, et 

al. (2011), tratando a formação de CH4 no sedimento e a emissão do mesmo através do processo 

ebulitivo. As variáveis de entrada do sistema foram consideradas estacionárias para determinar os 

parâmetros que e as reações das diversas formas de carbono foram tratadas através de parâmetros 

que foram estimados a partir de dados monitorados. Segundo Bernardo, et al. (2011) tal modelo é 

extremamente sensível a variações nestes parâmetros e, devido a imprecisão e a falta de dados 

monitorados, a calibração numérica dos mesmos não pode ser realizada trivialmente. 

 Mais recentemente, Mannich, et al. (2015) desenvolveram o modelo Ciclo de Carbono em 

Lagos e Reservatórios (CICLAR), com uma abordagem semelhante a de Hanson, et al.(2004) e 

Sbrissia, et al.(2011), incorporando mais aspectos físico-químicos do processo de emissão e 

tratando dados não estacionários. 

 O objetivo deste artigo é analisar a sensibilidade do modelo CICLAR quanto ao impacto de 

variações nas taxas de cinética das reações, principalmente relativos à fotossíntese e a 

sedimentação, nas emissões de metano e no estoque de carbono para o reservatório do Capivari. 

 

MODELO CICLAR 

 O CICLAR é um modelo zero-dimensional para o balanço de carbono em reservatórios, 

concebido por meio da descrição das diferentes formas do carbono e a emissão de gases em lagos e 

reservatórios. Os diferentes compartimentos de carbono e as taxas de reação são descritos na figura 

1. Os compartimentos apresentados na figura 1 representam: Carbono Orgânico Dissolvido (COD), 

Carbono Inorgânico Dissolvido (CID), Carbono Orgânico Particulado vivo (COPv), Carbono 

Orgânico Particulado morto (COPm), Carbono Sedimentado lábil (CSl) e refratário (CSr). Apenas a 

emissão ebulitiva do metano, diretamente do sedimento, é tratada e a interface ar-água para 

emissão/absorção de gás carbônico ocorre através da porção inorgânica dissolvida do carbono. 
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Como dados de entrada, o modelo requer tanto informações do reservatório (curva cota-área, 

volume mínimo, latitude, parâmetros iniciais de qualidade da água e taxas de reação cinética) 

quanto séries de médias mensais de temperatura, velocidade do vento, umidade relativa do ar e 

vazões afluentes com suas respectivas concentrações de carbono e o pH. 

O modelo é baseado na solução de um sistema de equações diferenciais ordinárias que 

representam o balanço de massa de cada compartimento. As transferências entre compartimentos 

são dadas através das reações e as vazões afluentes e efluentes que transportam uma respectiva 

concentração de carbono. A equação para a taxa de variação da concentração de carbono orgânico 

dissolvido é apresentada na equação 1. 

 

 
Figura 1 – Modelagem dos compartimentos de carbono e suas interações 

 

 O balanço de cada compartimento é representado de maneira semelhante a da equação 1. 

Além disso, o balanço de energia para o cálculo da temperatura do reservatório e a alcalinidade 

também são representados através de taxas de variações temporais, logo, o sistema resultante é 

formado por 8 equações diferenciais. 

 
     

  
 

              

 
         

                                                                (1) 

 

 Onde C representam concentrações, Q e Qs representam as vazões afluente e efluente, V o 

volume do reservatório e K as taxas de reação ajustadas para a temperatura do reservatório. 

 A resolução deste sistema de equações é feita através do método Runge-Kutta de quarta 

ordem, utilizando um passo de tempo de um dia. Para obter as informações referentes a cada passo 

de tempo, o modelo realiza uma interpolação linear das séries mensais de entrada e calcula o pH 
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através da solução de uma função de quarto grau baseada na concentração de carbono inorgânico e 

hidrônio do passo de tempo anterior.  

Uma descrição completa do modelo, seus respectivos dados de entrada e um estudo de caso 

com calibração para o reservatório do Capivari é apresentada por Mannich et al. (2015). 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Área de estudo e medições 

O reservatório do Capivari, que está no estado do Paraná, no sul do Brasil e é formado pelos 

rios Capivari, dos Patos e Tapera. O reservatório foi inundado em 1970, possui um volume de 

179 hm³ e área de drenagem de 945 km², com vazão média anual de 20m³s
–1

, profundidade média 

de 14 m, tempo de residência de 103 dias e alimenta a Usina Hidrelétrica Governador Parigot de 

Souza. A localização e os pontos de amostragem são mostrados na figura 2. 

Os dados meteorológicos utilizados foram obtidos na estação 25254905 localizada no 

município de Pinhais-PR, as vazões afluentes através da estação fluviométrica 81299000 (Barragem 

Capivari – Montante), localizada no maior afluente (Rio Capivari) e as vazões efluentes foram 

obtidas da operadora, estimadas a partir da geração hidrelétrica. 

 

 
Figura 2 – Localização do reservatório Capivari e locais de extrações de medidas 

  

Analise de Sensibilidade e Potencial de Aquecimento Global 

 Como padrão foram usados como base os parâmetros do modelo calibrados por Mannich, et 

al. (2015) para o reservatório do Capivari. Tal calibração foi feita com o objetivo de obter: o 

estoque de carbono atual igual ao valor medido, fluxos de gás carbônico e metano dentro dos 

intervalos medidos e concentrações das frações de carbono na água e o pH dentro de intervalos 

medidos. 
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 As taxas referentes ao processo de fotossíntese (KPP) e sedimentação (KDE e KCE), foram 

analisadas através de variações de 10 e 20%, positivas e negativas. Cenários foram criados e 

simulados pelo modelo para cada uma das variações, separadamente. Foram então analisados os 

resultados referentes ao estoque médio diário de carbono e o fluxo médio diário de gás carbônico e 

metano. 

Foi também analisado o potencial de aquecimento global (GWP) resultante da simulação de 

cada cenário. O GWP é um índice da quantidade de energia adicionada ao sistema climático, por 

um componente em questão, relativo ao que seria adicionado pelo gás carbônico. Portanto, todos os 

resultados referentes ao índice são mostrados em emissão equivalente de gás carbônico.  

Nota-se que tal índice não possui uma relação de equivalência com a temperatura da 

atmosfera, mas sim, a razão do equilíbrio da resposta da temperatura para uma dada emissão, o que 

é dependente do horizonte temporal analisado. Os valores referentes ao GWP resultantes dos fluxos 

produzidos pelo modelo são calculados para um horizonte de 100 anos, segundo a equação 2, na 

qual o GWP do metano é 28, como recomendado por Shindell et al. (2013). 

 

           
  

  
    

  

  
                                                                                     (2) 

 

na qual C representa a média de estoque de carbono diário em mgC/m²d. 

 

RESULTADOS 

 Como resultado das variações de 10 e 20% para os parâmetros mencionados foram criados 8 

cenários. Alguns resultados relevantes das simulações destes cenários são mostrados na tabela 1, 

onde os valores negativos de GWP indicam absorção equivalente a miligramas de gás carbônico. 

 

Tabela 1 – Resultados médios diários das simulações dos cenários* 

 

  Estoque de Carbono Média dos fluxos GWP 

  

mgC/m²d mgCO2/m²d mgCH4/m²d mgCO2eq/m²d 

 

Calibrado 650,77 −38,44 27,59 −261,98 

F
o
to

ss
ín

te
se

 

-20% 253,12 3170,68 24,00 919,84 

-10% 526,63 679,60 26,48 107,84 

+10% 715,00 −212,55 28,16 −453,33 

+20% 753,25 −214,11 28,50 −567,29 

S
ed

im
en

ta
çã

o
 

-20% 698,10 −212,82 28,00 −403,50 

-10% 679,68 −175,94 27,84 −348,34 

+10% 611,38 184,80 27,24 −144,41 

+20% 559,15 525,22 26,77 11,34 

 Nota: Os valores numéricos em azul indicam absorção e atenuação do efeito estufa, os vermelhos indicam 

emissão e acentuação do efeito estufa. 

 

 A diminuição na taxa relativa à fotossíntese (KPP), resulta em um drástico aumento na 

concentração de carbono inorgânico dissolvido, aumentando sua pressão parcial e, 

consequentemente, a emissão do gás carbônico. Com o aumento da emissão, a média diária de 
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acúmulo de estoque de carbono no sedimento diminui, diminuindo assim a emissão de metano 

(Figura 3), porém, ainda assim, o reservatório acentua o aquecimento global e possui um GWP de 

919 mgCO2eq/m²d. Como pode ser averiguado na figura 3, ocorreram picos de emissões médias 

mensais de gás carbônico até 15 vezes maiores do que os resultados sem a taxa diminuída e 30 

vezes maiores do que os valores medidos. 

Já o aumento da fotossíntese tem o efeito oposto, fazendo com que o reservatório absorva 

grandes quantidades de gás carbônico da atmosfera e aumente o estoque total, fazendo com que o 

sistema contribua para a atenuação do aquecimento global, com um GWP de −567 mgCO2eq/m²d. 

 Em relação a sedimentação, os resultados foram, em certo aspecto, controversos, pois um 

aumento nas taxas (KDE e KCE), resultou, segundo a tabela 1, em uma diminuição no estoque médio 

diário de carbono e um aumento drástico na emissão de carbono. Fato que pode ser explicado pela 

diminuição de aproximadamente 50% da concentração de carbono orgânico particulado vivo (parte 

inferior da variação na figura 4), que, por interagir, através da respiração, excreção e morte, com 

todos os outros compartimentos aquáticos, é essencial para manutenção do sistema aquático. Tal 

rompimento no equilíbrio causou um aumento drástico da concentração de carbono inorgânico 

dissolvido no sistema, aumentando os fluxos de gás carbônico (Figura 5) para a atmosfera e 

atribuindo um GWP de −11 mgCO2eq/m²d às emissões do reservatório. 

 

 

Figura 3 – Evolução temporal dos fluxos de CO2 e CH4 do modelo calibrado para variações do 

coeficiente de produtividade primária. 

 

A diminuição nas taxas referentes à sedimentação causou uma mudança no sentido inverso, 

aumentando a concentração de carbono orgânico, diminuindo a concentração de carbono inorgânico 
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e, consequentemente, os fluxos para a atmosfera. Como consequência, o reservatório estoca mais 

carbono e age como atenuador de GWP, absorvendo o equivalente a 403 mgCO2/m²d. 

Figura 4 – Evolução temporal concentração de COPv do modelo calibrado para variações do 

coeficiente de sedimentação. 

 

Figura 5 –Evolução temporal dos fluxos de CO2 do modelo calibrado para variações do coeficiente 

de sedimentação. 

 

CONCLUSÕES 

 Os resultados das simulações executadas demonstram que, por ser um modelo simplificado 

e zero-dimensional, o CICLAR, é muito sensível a variações nos parâmetros que representam a 

cinética das reações das diferentes formas de carbono presentes em um sistema aquático. Tal fato 

também foi constatado por Bernardo, et al. (2011), para o modelo semelhante, apresentado por 

Sbrissia, et al. (2011). 

 A sensibilidade do modelo fica evidente quando verifica que para um aumento de 20% na 

taxa de produtividade, ocorre um aumento de 16% no estoque médio diário de carbono e o 

reservatório absorve aproximadamente 5,5 vezes a mais de gás carbônico, fazendo com que a 

contribuição de atenuação do aquecimento global, calculada através do GWP, dobre. Já uma 

diminuição de 20% na taxa causa uma diminuição de 60% na média de estoque diário e uma 

emissão média de 3000 mgCO2/m²d, contribuindo para o aquecimento global, segundo o índice 

GWP, com o equivalente a 920 mgCO2eq/m²d. 

 Portanto, os resultados de fluxos de gás carbônico e índice de GWP obtidos para as 

simulações com fotossíntese atenuada e acentuada condizem com o que seria esperado em lagos e 
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reservatórios reais, uma vez que tal processo é responsável por transformar carbono inorgânico em 

orgânico e representa um dos principais meios de captura de CO2 da atmosfera. 

 Em contrapartida, o modelo não apresentou uma sensibilidade acentuada quanto às 

variações nas taxas de sedimentação, onde um aumento (redução) de 20% causou um efeito 

semelhante ao obtido na redução (aumento) de 10% na produção primária. Fato que pode ser 

explicado pela modelagem simplificada do sedimento, que é dividido em apenas dois 

compartimentos e considerado homogêneo. A inversão entre redução e aumento é, potencialmente, 

dada pela interação complexa que o carbono particulado vivo possui com todas as demais formas de 

carbono no sistema aquático. 

REFERÊNCIAS 

BERNARDO, J. W. Y.; FERNANDES, C. V. S.; MANNICH, M.; BLENINGER, T.; SBRISSIA, 

R. C. (2011). Aplicabilidade dos métodos de subespaços e dos erros de predição na parametrização 

de um modelo de emissão de gases de efeito estufa em reservatórios. In Anais do XIX Simpósio 

Brasileiro de Recursos Hídricos, Maceió, Nov. 2011. 

EPE. (2014). ―Balanço energético nacional 2014: ano base 2013‖. Empresa de Pesquisa Energética. 

Disponível em: https://ben.epe.gov.br/. Acessado em: 08 de maio de 2015. 

HANSON, P.C.; POLLARD, A.I.; BADE, D.L.; PREDICK, K.; CARPENTER, S.R.; FOLEY, J.A. 

(2004). A model of evasion and sedimentation in temperate lakes. Global Change Biology 10, 

pp.1285 – 1298. 

MANNICH, M.; RESENDE, J. F.; BERNARDO, J. W. Y.; ZAHN, E.; BLENINGER, T. B. (2015). 

CICLAR: Modelo 0D para Dinâmica de Carbono em Lagos e Reservatórios. Revista Brasileira de 

Recursos Hídricos vol. 20, pp. 237-248. 

RUDD, J. W. M.; HARRIS, R.; KELLY, C. A.; HECKY, R. E. (1993). Are hydroelectric 

Reservoirs Significant Sources of Greenhouse Gases? Ambio, v. 22, n. 4, p. 246-248. 

ROLAND, F.; VIDAL, L. O.; PACHECO, F. S.; BARROS, N. O.; ASSIREU, A.; OMETTO, J. P. 

H. B.; CLIMBERIS, A. C. P.;  COLE J. J. (2010). Variability of carbono dioxide flux from tropical 

(Cerrado) hydroelectric reservoirs. Aquatic Sciences, vol. 72, pp. 283-293. 

ROLAND, F.; BARROS, N.; COLE, J. J.; TRANVIK, L. J.; PRAIRIE, Y. T.; BASTVIKEN, D.; 

HUSZAR, V. L. M.; del GIORGIO, P. (2011). Carbon emission from hydroelectric reservoirs 

linked to reservoir age and latitude. Nature Geoscience, vol. 4, pp 593-596. 

SBRISSIA, R. C.; FERNANDES, C. V. S.; BRAGA, M. C. B.; SANTOS, A. F. (2011). Estimativa 

de Emissões de Gases de Efeito Estufa em Reservatórios a Partir da Dinâmica da Matéria Orgânica 

na Coluna da Água: Estudo de Caso PCH Salto Natal, Campo Mourão — Paraná. Revista Brasileira 

de Recursos Hídricos vol. 16, pp. 59-69. 

SHINDELL, M. G. D.; BRÉON F. M.; COLLINS, W.; FUGLETVEDT, J.; HUANG, J.; KOCH, 

D.; LAMARQUE, J. -F.; LEE. D; MENDOZA, B.; NAKAJIMA, T.; ROBOCK, A.; STEPHENS, 

G.; TAKEMURA, T.; ZHANG, H. (2013). Anthropogenic and Natural Radiative Forcing. In 

Climate Change 2013: The Physical Science Basis. Cambridge University Press. 


