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“Mestre não é quem sempre ensina, mas quem de repente aprende.” 

(Guimarães Rosa) 

 

“De cada dez pessoas que encontramos, nove são o que são, isto é, bons ou maus, úteis ou 

inúteis, por causa de sua educação. É ela que produz as grandes diferenças entre os 

homens”. 

(John Locke) 

 

"A água é, provavelmente, o único recurso natural que tem que ver com todos os 

aspectos da civilização humana, desde o desenvolvimento agrícola e industrial 

aos valores culturais e religiosos arraigados na sociedade". 

(Koichiro Matsuura) 
 

“A prática de pensar a prática é a melhor maneira de aprender a pensar certo. O pensamento 

que ilumina a prática é por ela iluminado tal como a prática que 

 ilumina o pensamento é por ele iluminado”. 

(Paulo Freire) 

 

 

“Somos, enfim, o que fazemos para transformar o que somos.” 
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“Não te queixes diante da luta. É a tua chance. Sem batalha não há vitória”. 

(Chiara Lubich) 
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Resumo da Tese apresentada à COPPE/UFRJ como parte dos requisitos necessários para a 

obtenção do grau de Doutor em Ciências (D.Sc.) 
 

CONTABILIZAÇÃO DAS EMISSÕES LÍQUIDAS DE GASES DE EFEITO ESTUFA 

DE HIDRELÉTRICAS: UMA ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE AMBIENTES 

NATURAIS E RESERVATÓRIOS HIDRELÉTRICOS 
 

Ednaldo Oliveira dos Santos 
 

Março/2006 
 

Orientadores: Luiz Pinguelli Rosa 

           Marco Aurélio dos Santos 
 

Programa: Planejamento Energético 
 

O trabalho propôs analisar as emissões de GEE em ambientes naturais e em 

reservatórios hidrelétricos e determinar qualitativamente e quantitativamente as emissões 

destes ambientes, comparando-se estas emissões de forma a compreender melhor os 

processos reguladores dessas alterações que foram causadas pelos reservatórios 

hidrelétricos. Para tanto foram compilados dados de fluxos (CH4 e CO2) em ambientes 

naturais e reservatórios hidrelétricos no mundo. Estas informações foram dispostas em um 

banco de dados que proporcionou a elaboração de tabelas, gráficos e mapas de diagnósticos 

destes fluxos em nível mundial, facilitando seu uso e comparações. Os resultados 

confirmaram que rios e lagos naturais são fontes significativas de CO2, enquanto que áreas 

de turfa, áreas alagadas e savanas seriam fontes significativas de CH4. Além disso, este 

trabalho confirmou também que o comportamento de reservatórios hidrelétricos é similar 

aos ecossistemas naturais alagados em relação à média das emissões de fluxos de CH4 e 

CO2. Por fim, aplicou-se a metodologia aqui desenvolvida para calcular as emissões 

líquidas do reservatório hidrelétrico de Tucuruí, onde baseado nesta avaliação, constatou-se 

que as emissões “brutas” superestimam em 99% para CH4 e em 11% para CO2 as emissões 

de pelo qual o reservatório de Tucuruí teria realmente responsabilidade. 

Palavras Chaves: Fluxos de CH4 e de CO2, Áreas Alagadas, Emissões Brutas. 
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Abstract of Thesis presented to COPPE/UFRJ as a partial fulfillment of the requirements 

for the degree of Doctor of Science (D.Sc.) 

 

ACCOUNTING OF NET EMISSIONS GREENHOUSE GAS OF HIDROELECTRIC: A 

COMPARATIVE ANALYSIS BETWEEN NATURAL ENVIRONMENTS AND 

HYDROELECTRIC RESERVOIRS 
 

Ednaldo Oliveira dos Santos 
 

March/2006 
 

Advisors: Luiz Pinguelli Rosa 

     Marco Aurélio dos Santos 
 

Department: Energy Planning 
 

This work had the objective of analyzing GHG emissions in natural environments 

and hydroelectric reservoirs and to determine qualitatively and quantitatively emissions 

from environments, comparing these emissions to better understand the regulating 

processes of these alterations that had been caused by the hydroelectric reservoirs. Thus, 

these data of CH4 and CO2 fluxes in natural environments and hydroelectric reservoirs in 

the world have been compiled. These data were placed in a database that enabled the 

production of tables, graphs and diagnostic maps of these fluxes in world-wide, facilitating 

its use and comparisons. The results confirmed that rivers and natural lakes are significant 

sources of CO2, while wetlands, peatlands and savannahs are significant sources of CH4. 

Moreover, this work also confirmed that the behavior of hydroelectric reservoirs is similar 

to wetland natural ecosystems in relation to average fluxes of CH4 and CO2. Finally, the 

methodology developed here was applied to calculate the “net” emissions from Tucuruí 

hydroelectric reservoir, where based on this assessment, "gross" emissions overestimate the 

emissions for which Tucuruí reservoir is really responsible by at least 99% for CH4 and in 

11% for CO2. 

Keywords: CH4 and CO2 fluxes, Wetlands, Gross Emissions. 
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CAPITULO 1 - ATMOSFERA, EFEITO ESTUFA E AQUECIMENTO GLOBAL 

1.1 – Atmosfera e Efeito Estufa 

O planeta Terra apresenta certas características que o tornam único no Sistema 

Solar. A atmosfera terrestre, por sua composição e estrutura, interage simultaneamente 

com a radiação solar e a superfície terrestre, estabelecendo um sistema de trocas 

energéticas que explica muitos fenômenos que afetam a vida no planeta (TOLENTINO 

& ROCHA FILHO, 1998).  

Segundo TOLENTINO & ROCHA FILHO (1998) a distribuição espectral da 

radiação solar (Figura 1a) vai desde o ultravioleta até o infravermelho, com 

predominância da luz visível (0,4 µm a 0,7 µm). Em função de sua maior temperatura 

superficial, o Sol emite cerca de 160 mil vezes mais radiação que a Terra e de 

comprimentos de onda menores (mais energética). Essa distribuição, conforme previsto 

pela teoria da radiação térmica (a primeira aplicação da mecânica quântica, feita por 

Planck em 1900), aproxima-se da de um corpo negro a uma temperatura de cerca de 

6.000 °C.  

Da radiação que atinge a Terra, cerca de 70% é absorvida (51% pela superfície e 

19% pela atmosfera). A fração da energia solar absorvida na superfície aquece o planeta 

e provoca reações químicas e transformações físicas. 

 

Figura 1a - Comparação entre as Intensidades dos Espectros da Radiação Solar e 

Terrestre. Fonte: LUTGENS & TARBUCK, 1998 apud TOLENTINO & ROCHA-

FILHO, 1998. 
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O planeta irradia para o espaço uma quantidade de energia igual à que absorve 

do sol. Essa irradiação ocorre sob a forma de radiação eletromagnética na faixa do 

infravermelho, principalmente entre 4 mm e cerca de 100 mm (Figura 1a), com uma 

distribuição espectral, por sua vez, próxima daquela de um corpo negro a -18 °C, uma 

temperatura muito mais baixa que a temperatura média da superfície da Terra, cerca de 

15 °C. Essa diferença de 33 °C é causada pelo famoso efeito estufa, sem o qual muito 

provavelmente não haveria vida como a conhecemos. 

A Terra funciona, portanto, como um irradiador de infravermelho que iria todo 

para o espaço, não fosse a presença na atmosfera de alguns gases que absorvem grande 

parte dessa radiação e, conseqüentemente, aquecem-na. 

Se compararmos as temperaturas existentes em Marte, poderemos avaliar o 

papel de verdadeiro ‘cobertor’ que a atmosfera representa. No planeta vermelho, cuja 

atmosfera é muito rarefeita, a temperatura média na superfície é de -53 °C, somente 3 

°C acima da temperatura de irradiação de -56 °C (obtida a partir do espectro de emissão 

por comparação com o de um corpo negro), TOLENTINO & ROCHA FILHO (1998). 

A atmosfera terrestre é uma mistura de gases, com predominância de nitrogênio 

(78%) e oxigênio (21%), gases que não absorvem radiação infravermelha. Outros gases, 

nela presentes como componentes naturais ou resultantes de ações do homem (ações 

antrópicas), por sua natureza química, principalmente estrutura molecular, absorvem 

uma fração significativa da radiação infravermelha emitida pela superfície terrestre. 

Essa absorção implica um aumento nos movimentos vibracionais e rotacionais das 

moléculas. 

Esses gases, por sua vez, também passam a irradiar no infravermelho. Essa 

radiação se espalha em várias direções, inclusive retornando à superfície, que se 

mantém mais quente do que seria na ausência da atmosfera. A Tabela 1a mostra como é 

o balanço de energia da superfície da Terra, da sua atmosfera e do planeta como um 

todo. 

A retenção de energia pelos gases estufa decorre de um mecanismo, físico-

químico. Cabe destacar que grande parte do efeito estufa natural se deve à presença da 

água na atmosfera (Figura 1b): vapor d'água (85%) e partículas de água (12%). Outros 

gases estufa são o dióxido de carbono (CO2), o metano (CH4), o óxido nitroso (N2O), os 

clorofluorcarbonetos (CFCs), os hidrofluorcarbonetos (HFCs), os 

hidroclorofluorcarbonetos (HCFCs), os perfluorcabonos (PFC’s) e o hexafluoreto de 

enxofre (SF6). 
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Tabela 1a - Balanço de Energia da Superfície da Terra, da sua Atmosfera e do 

Planeta como um todo, mostrando o Efeito Estufa. A Energia é expressa em 

Centésimos da Radiação Solar Incidente Total. 

Balanço de Energia da Superfície Terrestre 
Chegada  Saída  

Radiação Solar 51 Radiação Terrestre 116 
Radiação Atmosférica 95 Evaporação 23 
Condução/Convecção  7   
Total 146 Total 146 

Balanço de Energia da Atmosfera Terrestre 
Chegada  Saída  

Radiação Solar 19 Radiação para o Espaço 64 
Condensação 23 Radiação para a Superfície 95 
Radiação da Superfície 110   
Condução  7   
Total 159 Total 159 

Balanço de Energia do Planeta Terra 
Chegada  Saída  

Radiação Solar 100 Radiação Refletida e Espalhada 30 
  Radiação Atmosférica para o Espaço 64 
  Radiação da Superfície para o Espaço 6 
Total 100 Total 100 

Fonte: TOLENTINO & ROCHA-FILHO, 1998. 

O aumento do teor desses gases na atmosfera em decorrência de atividades 

humanas pode causar uma intensificação do efeito estufa e, conseqüentemente, um 

aquecimento global do planeta. 

 Nota-se através da Figura 1b que existem duas janelas atmosféricas à radiação. 

A primeira é para a radiação solar, entre 0,3 e 1 µm, causando o aquecimento da 

superfície da Terra. A outra ocorre entre cerca de 7 e 13 µm, permitindo que parte da 

radiação emitida pela superfície terrestre escape para o espaço. 
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Figura 1b – Porcentagem da Radiação Solar que é Absorvida e Transmitida por 

Alguns Gases Atmosféricos e da Atmosfera como um todo em função do 

Comprimento de Onda. Fonte: Adaptado de VAREJÃO-SILVA (2005). 

1.1.1. – Ciclo Biogeoquímico do Carbono 

 O carbono, que faz parte de dois gases traço, CH4 e CO2, é essencial para a vida 

e é um dos ciclos globais chamados ciclos biogeoquímicos. Estes envolvem a vida (bio), 

a terra (geo) e a química. Entender melhor o ciclo de carbono é começar a entender a 

relação entre a vida em nosso planeta, a atmosfera, os oceanos e as rochas. 

 De acordo com BROWN & ALECHANDRE (2000) o ciclo de carbono é 

composto de vários ciclos simples. O ciclo simples mais importante é chamado 

fotossíntese-respiração, e depende intimamente da presença de plantas, animais e 

bactérias. Plantas sejam em áreas terrestres ou em área alagadas (oceanos, lagos, 
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reservatórios, etc.), absorvem dióxido de carbono (CO2) e, usando água e luz do sol 

(energia solar), convertem CO2 em carboidratos (CH2O), matéria prima fundamental 

para a síntese de todos os compostos orgânicos vegetais e animais, comumente chamado 

de biomassa ou matéria orgânica. O oxigênio é liberado durante a produção de 

biomassa. Este processo é conhecido como fotossíntese porque usa luz (fótons) para 

sintetizar biomassa. 

 A fonte de carbono para a fotossíntese é a atmosfera. Estudos têm demonstrado 

que uma planta cresce de baixo para cima. A água e a maioria dos nutrientes realmente 

são absorvidas pelas raízes e transportadas às folhas. Porém, no caso do carbono é 

diferente, pois ele é absorvido diretamente da atmosfera como CO2 através dos 

estômatos nas folhas. Portanto, no caso do carbono, a planta cresce de cima para baixo 

(BROWN & ALECHANDRE, 2000). 

 Cabe ressaltar que as algas, aliadas a um pequeno grupo de angiospermas 

marinhas, constituem os produtores primários que sustentam a vida nos mares e oceanos 

e, portanto, desempenham um papel ecológico fundamental na manutenção destes 

ecossistemas. Estima-se que o fitoplâncton marinho seja responsável por 40 a 50 % da 

produção primária global (BOLIN et al., 1977). 

Por outro lado, as algas calcárias são elementos importantes na formação e 

manutenção dos recifes de coral, ecossistemas com biodiversidade comparável à das 

florestas tropicais (BROWN & OGDEN, 1993; REAKA-KUDLA, 1997). É possível 

ainda que as algas calcárias tenham um importante papel no ciclo global do carbono, 

tendo sua abundância e diversidade provável influência sobre o clima do planeta 

(OLIVEIRA, 1996). 

 Se somente a fotossíntese ocorresse, não haveria mais CO2 na atmosfera. Como 

conseqüência disso, haveria uma queda na temperatura do planeta, por falta deste gás 

traço. Porém, existe um processo que complementa a fotossíntese: a respiração. Neste 

processo, a biomassa reage com o oxigênio e libera CO2 e energia. É através deste 

processo que animais, plantas e outros organismos, inclusive os humanos, fazem a 

combustão da matéria orgânica celular. Porém, quando analisa-se um ciclo mais longo 

há uma um saldo de absorção de CO2 que é incorporado na biomassa. 

 Dois outros processos são praticamente idênticos à respiração: decomposição e 

combustão. Decomposição é a respiração, principalmente por bactérias e fungos, de 

matéria orgânica morta. A combustão de matéria orgânica segue o mesmo caminho da 

respiração. Nela, as enzimas são substituídas pelo calor para acelerar o processo. 
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 Quando se observam grandes áreas da superfície terrestre, verifica-se que a 

fotossíntese e a respiração não ocorrem, necessariamente, ao mesmo tempo. Nas regiões 

temperadas, no hemisfério norte, a fotossíntese supera a respiração durante a primavera 

e o verão. Durante estas estações, a concentração de CO2 diminui um pouco nas regiões 

temperadas enquanto que a respiração supera a fotossíntese durante o outono e o 

inverno, e a concentração de CO2 aumenta novamente nas regiões temperadas(BROWN 

& ALECHANDRE, 2000). 

 Entretanto, o planeta é imenso e o ciclo de carbono não está restrito apenas às 

plantas e à atmosfera. Vale ressaltar que os oceanos cobrem cerca de 70% da superfície 

da Terra, e que o CO2 é solúvel em água. A solubilidade do CO2 nos oceanos depende 

da sua concentração na atmosfera, da temperatura dos oceanos, e outros fatores. Os 

oceanos trocam CO2 com a atmosfera também. 

 Um terceiro ciclo envolve as rochas, ou seja, o carbono depositado nas rochas 

durante milhões de anos. Os ciclos que envolvem as plantas vivas e os oceanos podem 

fazer a concentração de CO2 mudar numa escala de tempo de semanas a meses. Os 

ciclos que envolvem as rochas levam centenas de milhares ou milhões de anos para 

afetar a concentração de CO2 na atmosfera, com uma exceção: a atividade humana. 

 De acordo com BROWN & ALECHANDRE (2000) a matéria orgânica morta 

que fica enterrada nas rochas sob certas condições transforma-se em carvão mineral, 

petróleo ou gás natural. São os chamados combustíveis fósseis. Na verdade, estes 

combustíveis representam energia solar que foi fixada por plantas há milhões de anos.  

Atualmente, os combustíveis fósseis são necessários para geração de 

eletricidade, transporte de veículos e para uso em cozimento de alimentos, além de 

outros usos. A sociedade humana busca estes recursos através de minas e poços que 

aceleram o processo de mobilizar o carbono fóssil contido nestes combustíveis. O 

resultado da queima do combustível é a liberação de CO2. Esta liberação é intensa e 

aumenta a concentração de CO2 na atmosfera. 
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1.2 - Atividades Humanas e Gases de Efeito Estufa 

O efeito estufa sempre existiu e sua presença é de extrema importância para a 

manutenção da vida no planeta. Porém, o que preocupa atualmente é o aumento de sua 

intensidade, em conseqüência da excessiva concentração dos GEE na atmosfera, 

provocada basicamente pelas atividades humanas. 

Assim, o aumento do teor atmosférico dos gases de efeito estufa levará a um 

maior bloqueio da radiação infravermelha e, conseqüentemente, poderá causar uma 

intensificação do efeito estufa: aquecimento da atmosfera e aumento da temperatura da 

superfície terrestre (TOLENTINO & ROCHA-FILHO, 1998).  

 Portanto, as atividades antrópicas poderão acentuar as concentrações desses 

gases na atmosfera, ampliando assim a capacidade que possuem de absorver energia 

devido ao acúmulo de radiação.  

Essa preocupação atualmente é correta, pois os níveis de CO2 aumentaram em 

volume de 280 partes por milhão (ppmv) (IPCC, 2001) antes da Revolução Industrial, 

para 377 ppmv (KEELING & WHORF, 2005) em 2004 (Figura 1c). 

Além disso, novos gases com a mesma propriedade, porém resultantes apenas de 

atividades antrópicas passaram a ser também lançados na atmosfera, como os HFC’s, o 

SF6, os CFC’s e os HCFC’s (IPCC, 2001). 

 De acordo com IPCC (2001) os países industrializados do norte são responsáveis 

por grande parte das emissões de CO2 historicamente acumuladas na atmosfera, ao 

longo do último século. Enquanto os países do norte foram responsáveis por cerca de 

61% das emissões em 1995, a sua contribuição ao estoque histórico de CO2 na 

atmosfera foi de 80%. No entanto, as emissões dos países do sul estão crescendo muito 

rapidamente. Seguindo as tendências atuais, as mesmas ultrapassariam as do norte em 

2015. 
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Figura 1c – Concentrações de CO2 na Atmosfera medidas no Observatório de 

Mauna Loa, Havaí, EUA. Fonte: KEELING & WHORF, 2005. 

A contribuição dos países do Hemisfério Sul em relação ao estoque global de 

CO2 será igualada à do Norte entre 2035 - 2040, se for incluído o desmatamento, ou 

entre 2055 -2065 levando em conta apenas a queima de combustíveis fósseis (IPCC, 

2001). Aproximadamente 70% do estoque de CO2 são provenientes da queima de 

combustíveis fósseis. Os 30% restantes resultam de “mudanças no uso da terra”, 

principalmente pelo desmatamento. 

 Em termos de emissões absolutas, em 1990 o total global de emissões de CO2 do 

setor energético foi de aproximadamente 6 bilhões de toneladas (Gt) por ano (± 0,5 Gt). 

A contribuição dos EUA ficou em torno de 1 Gt, com valor semelhante para a Europa 

Ocidental. A contribuição do desmatamento foi estimada entre 0,6 Gt e 2,6 Gt por ano. 

Atualmente, calcula-se que as emissões globais estejam ultrapassando os 7 Gt/ano, 

sendo os Estados Unidos responsáveis por 25% (IPCC, 2001). 
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1.3 - Mudança do Clima: Consenso e Desafios Científicos 

 A mudança do clima é normalmente confundida com o aquecimento global 

porque uma das conseqüências mais prováveis da existência de concentrações maiores 

de GEE na atmosfera são altas temperaturas médias. Contudo, outros efeitos poderiam 

ser igualmente importantes, podendo provocar novos padrões de ventos, chuvas e 

circulação dos oceanos. Os cientistas continuam examinando o problema em busca de 

respostas mais definitivas (PACIORNIK & MACHADO FILHO, 2000). 

 Atualmente está havendo uma preocupação acerca do incremento do efeito 

estufa. A razão é simples: a concentração dos gases traços está aumentando na 

atmosfera. O mais importante destes gases é o CO2, sua concentração tem aumentado 

cerca der 25% desde o início da Revolução Industrial (IPCC, 2001). Esta informação é 

garantida tendo em vista a realização de medidas diretas obtidas desde a década de 1950 

e, indiretamente, devido às bolhas de ar aprisionadas no gelo de grandes geleiras nas 

montanhas e nas regiões polares, que são indicadas através da relação 16O/18O. 

 Segundo BROWN & ALECHANDRE (2000), há pelo menos duas razões para 

esta preocupação. Primeira, o aumento dos gases traços está sendo muito rápido. Por 

exemplo, a concentração do gás traço principal, CO2, na atmosfera deverá dobrar antes 

do ano 2100, segundo simulações feitas por modelos globais e citadas no relatório do 

IPCC (2001). Se as mudanças climáticas seguirem este aumento, a sociedade humana 

vai enfrentar mudanças muito rápidas nos regimes de chuvas e temperatura, de modo 

mais rápido do que estar acostumado. 

 A segunda razão envolve o tamanho crescente da população do planeta. Em 

1960 o mundo tinha 2,5 bilhões de pessoas, e segundo estimativas da ONU até 2030 

terá mais de 8 bilhões de pessoas. Mesmo continuando as desigualdades e o padrão 

mundial de pobreza, seria necessário, no futuro próximo, várias vezes mais recursos 

naturais, como água, combustíveis fósseis, madeira e alimentos do que foram usados 

cinqüenta anos atrás.  

Dá-se, então, a colisão entre demandas crescentes de recursos naturais e a 

provável instabilidade do clima devido ao aumento nas concentrações dos gases traços. 

Esta mudança depende em parte do entendimento das tendências atuais, como o caso do 

carbono na atmosfera (BROWN & ALECHANDRE, 2000). 
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 O tema de mudanças climáticas globais e suas prováveis repercussões na vida de 

todos os seres vivos demonstram ser um dos principais desafios para o mundo no início 

deste século. 

 Diante do consenso científico de que a temperatura do planeta está se alterando e 

que a ação do homem (antrópica), por meio da emissão de CO2 e de outros GEE 

provenientes principalmente dos setores industriais e de transporte, é um dos 

propulsores desta elevação, deve-se conhecer melhor todos os processos envolvidos 

nesta mudança para poder compreender de que maneira isto está ocorrendo e como se 

pode mitigar ou frear essa alteração. 

 A Convenção das Nações Unidas sobre Mudança Climática, aprovada em 1992, 

e o Protocolo de Quioto, negociado e firmado por mais de 150 países no final de 1997 e 

que entrou em vigor em 2005, demonstram a seriedade com que a questão vem sendo 

encarada pela maioria das nações. 

 O Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC) das Nações 

Unidas, que reúne mais de 2.000 cientistas, calcula que, de acordo com as condições 

atuais, a temperatura do planeta deverá aumentar entre 1 e 3,5 graus centígrados até 

2070, podendo provocar elevação do nível do mar com a inundação de regiões costeiras 

e ilhas, derretimento das calotas polares, mudança geográfica de larga escala dos 

ecossistemas, mudanças de tempo e maior freqüência de tempestades, furacões, secas e 

outros eventos climáticos possivelmente radicais (SILVA, 2000). 

 Segundo SILVA (2000), os resultados do IPCC mostram que a questão já não é 

mais se haverá mudança do clima ou não, pois se verifica que já está acontecendo, mas 

sim saber os seus impactos e a que horizonte de tempo isso poderá ocorrer. 

 De acordo com o IPCC há fortes indícios de que o fenômeno El Niño1 está 

ocorrendo com maior freqüência e intensidade em decorrência dessas alterações. Secas, 

chuvas fortes e inundações e, especialmente o aumento do fogo nas florestas brasileiras 

podem ser sintomas das mudanças climáticas, que certamente se agrava durante o El 

Niño, como foi verificado durante o gigantesco incêndio em Roraima no ano de 1998 

(SILVA, 2000). 

                                                           
1 Fenômeno atmosférico-oceânico caracterizado por um aquecimento anormal das águas superficiais no 
oceano Pacífico Tropical, e que pode afetar o clima regional e global, mudando os padrões de vento em 
nível mundial, e afetando assim, os regimes de chuva em regiões tropicais e de latitudes médias, 
(OLIVEIRA, 2001). 
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 Percebe-se, portanto, a necessidade de se conhecer e de se buscar a diminuição 

das emissões antrópicas dos GEE em diversos ecossistemas, pois a maior preocupação 

reside na acumulação progressiva desses gases. Os problemas relacionados às mudanças 

climáticas, que se verificam no presente, são as respostas do clima à ação do homem 

ocorrida há décadas.  

Apesar de também existirem fatores naturais (vulcões, tempestades solares, 

meteoritos, ciclos de Milancovich, ciclos de variações da órbita da Terra em torno do 

Sol, etc.) que imprevisivelmente podem causar mudanças no clima da Terra, o 

cumprimento pelos diferentes países das medidas previstas nos protocolos da 

Convenção Quadro da ONU é fundamental para minimizar previsíveis mudanças do 

clima e para que a humanidade consiga um desenvolvimento sustentável que garanta a 

continuidade da vida em nosso planeta (TOLENTINO & ROCHA-FILHO, 1998). 

1.4 – Objetivo da Tese 

A alteração antropogênica de ecossistemas naturais e sua conversão em áreas 

alagadas, como reservatórios hidrelétricos, alteram o ambiente aquático2, além de mudar 

o armazenamento de nutrientes e suas taxas de reciclagem. Essas mudanças têm 

influencia no balanço de carbono, nos fluxos de gases-traço e na química da água de 

superfície e sub-superfície, e provavelmente são os principais fatores limitantes da 

sustentabilidade de um ecossistema alterado. 

De fato, pesquisas recentes realizadas pela equipe COPPE/UFRJ e outras 

instituições internacionais sobre a produção e emissão de GEE em reservatórios 

hidrelétricos têm demonstrado que estes sistemas apresentam emissões, particularmente 

de metano (CH4), dióxido de carbono (CO2), óxido nitroso (N2O), nitrogênio e oxigênio. 

Entretanto, verifica-se que atualmente sabe-se pouco acerca dos efeitos causados pela 

implantação de um reservatório hidrelétrico em relação ambientes existentes antes da 

inundação. 

O que atualmente a comunidade científica está buscando são as emissões 

líquidas dos reservatórios hidrelétricos, pois os resultados obtidos até o momento 

incluem emissões brutas sem levar em consideração as emissões naturais. 

                                                           
2 Passando de lótico para lêntico. Lótico: ambiente relativo a águas continentais que fluem, com tempo de 
residência inferior a 2 dias. Lêntico: ambiente que se refere à água parada, com movimento lento ou 
estagnado, com tempo de residência superior a 40 dias (CONAMA, 2005). 
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Assim, deve-se estudar e comparar as emissões de GEE dos ambientes naturais 

com de reservatórios hidrelétricos, para compreender as alterações causadas ao se 

implantar reservatórios para geração de energia e saber o quanto o meio ambiente sofreu 

com estas mudanças. E esta avaliação de emissões naturais deve incluir ecossistemas 

que são periodicamente inundados sob condições naturais. 

Em vista do que foi exposto acima esta Tese propõe analisar os fluxos de GEE 

(CO2 e CH4) em ambientes naturais e em reservatórios hidrelétricos, para que com isso 

se possam determinar qualitativamente e quantitativamente as taxas de emissões destes 

ambientes, comparando estas taxas e assim melhorar a compreensão dos processos 

reguladores dessas alterações que foram causadas pelos reservatórios hidrelétricos. 

Como também saber as inter-relações de todos os processos do meio ambiente 

que interagem e que são importantes para aumentar o entendimento científico sobre o 

funcionamento de um reservatório como uma entidade local, e de como esse 

funcionamento pode ser inferido em relação à questão ambiental. 

Sendo assim, torna-se necessário o cálculo das emissões de GEE de quanto o 

reservatório emite, e quanto os ecossistemas anteriores emitiam naturalmente neste 

mesmo ambiente. Neste sentido, o trabalho em tela tem por principais questões a serem 

investigadas: 

1 - Quanto os ambientes naturais emitem mesmo sem a presença de 

reservatórios? 

2 - Quais as emissões líquidas de GEE (CO2 e CH4) dos reservatórios 

hidrelétricos, particularmente a UHE de Tucuruí? 

Estas são as questões de maior relevância na justificativa da realização da tese 

proposta, envolvendo, portanto, vários parâmetros coletados e cientificamente 

interligados. Seus resultados certamente poderão servir como subsídios para a 

formulação de uma política de uso e construção de futuros reservatórios hidrelétricos. 
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CAPITULO 2 – FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2. 1 – Definição e Estrutura de Ecossistemas 

 Segundo ODUM (1998) o conjunto de seres vivos em um ecossistema interage 

entre si e com o meio ambiente de forma equilibrada, por meio da reciclagem de matéria 

e do uso eficiente da energia solar. A natureza fornece todos os elementos necessários 

às atividades de todos os seres vivos, sendo o conjunto de características metabólicas 

denominado de biótipo, enquanto que o conjunto de seres vivos recebe o nome de 

biocenose. 

 Portanto, a união entre esses conjuntos, biótipo e biocenose, forma o que é 

normalmente chamado de ecossistema. Verifica-se que ecossistema é um sistema 

estável, equilibrado e auto-suficiente, apresentando em toda a sua extensão 

características topográficas, climáticas, pedológica, botânicas, zoológicas, hidrológicas 

e geoquímicas praticamente invariáveis, onde as dimensões de um ecossistema são 

enormemente variáveis (ODUM et al., 1988).  

 ODUM et al. (1988) menciona que um ecossistema é composto por elementos 

abióticos, ou seja, material inorgânica (por exemplo, água, ar, solo) e elementos 

bióticos, os seres vivos. Estes elementos interagem-se de forma estreita, uma vez que 

compostos como oxigênio (O2), dióxido de carbono (CO2) e vapor d’água (H2O) estão 

em constante fluxo entre os seres vivos e o ambiente externo.  

2.1.1 - Os Metabolismos de Ecossistemas 

Os múltiplos recursos oferecidos pelos ecossistemas, terrestres (florestas, 

campos, pastagens, áreas de agricultura, etc.) e aquáticos [sejam hídricos (geração 

energética, irrigação de áreas agrícolas, abastecimento de regiões urbanizadas com água 

potável, etc.), pesqueiros (pesca artesanal, industrial, etc.) ou de recreação (diversas 

atividades de lazer), estão cada vez mais sendo explorados pelo ser humano 

(CARMOUZE,1994). 

Porém, a exploração de um ecossistema e a preservação de sua integridade 

ecológica representa, em geral, metas contraditórias. Torna-se cada vez mais urgente 

obter um meio termo entre os interesses econômicos e as exigências ecológicas, ou seja, 

elaborar e aplicar uma política de manejo racional dos recursos do ecossistema sem 

provocar sua destruição. 
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Para tanto é fundamental que sejam desenvolvidos estudos específicos sobre as 

alterações diretamente geradas pela intervenção do homem. Entretanto, estudos desta 

natureza, focalizando o impacto ambiental, revelam-se normalmente insatisfatórios, pois 

as alterações sofridas pelos ecossistemas podem desencadear efeitos secundários de 

duração prolongada.  

Em vista disso, para detectar e avaliar todas as mudanças ecológicas e prever a 

evolução dos ecossistemas é necessário à realização de estudos mais abrangentes em 

longo prazo, abordando os meios físico, químico e biológico, as diversas comunidades 

de organismos, as relações entre o meio físico e os organismos, as relações 

intercomunidades e a própria dinâmica dos elementos biogênicos carbono, nitrogênio e 

fósforo, além do oxigênio e do nitrogênio (CARMOUZE, 1994). 

As características dos ciclos biogeoquímicos são propriedades emergentes dos 

ecossistemas, resultante do conjunto das atividades biológicas, principalmente. A 

própria biota é dividida por grupos de mesma função metabólica, o que leva a 

agrupamentos de táxons1. Além dos elementos gasosos que compõem a água (oxigênio 

e hidrogênio), o carbono, o nitrogênio e o fósforo, que são os principais constituintes da 

biomassa dos organismos, passam de formas inorgânicas dissolvidas para formas 

orgânicas particuladas e dissolvidas através dos processos de fotossíntese e de 

biossíntese, enquanto estas últimas formas retornam as primeiras através de vários 

processos catabólicos (CARMOUZE, 1994). 

 De acordo com CARMOUZE (1994), o estudo destes processos que controlam 

os ciclos biogeoquímicos fornece informações básicas sobre as diversas vias de 

produção, transformação e reciclagem da matéria orgânica no meio e, portanto, sobre as 

características funcionais dos grupos envolvidos, como também as relações de 

dominâncias e de subordinação que há dentro da biota. Desta maneira, o estudo dos 

ciclos biogeoquímicos pode ser útil para verificar a parte do ecossistema e as 

comunidades de maior participação e constituir o esqueleto mais apropriado para 

desenvolver estudos de ecossistemas segundo uma abordagem sistêmica. 

 O ecossistema organiza-se em grande parte em função de fluxos energéticos. 

Existe permanentemente uma hierarquia e relações de subordinações entre diferentes 

grupos de organismos, atribuídos pelos próprios meios de abastecimento em energia 

                                                           
1 É uma unidade de classificação em que se enquadram indivíduos, ou espécies. Táxons têm sempre um 
nome formal, em latim, e um nível dentro de uma hierarquia de classificação que vai da espécie até o 
reino (COMCIÊNCIA, 2005). 
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destes grupos, ou seja, pelos processos exergônicos (ou via metabólicas) que os 

sustentam. Isto seria o ponto de partida objetivando conceituar um conjunto de 

processos atuando ao mesmo tempo e, se possível, avaliar a contribuição específica de 

cada um deles nas transformações globais registradas (CARMOUZE, 1994). 

 O metabolismo do carbono num ecossistema, apesar de representar uma 

informação essencial ao conhecimento do ciclo da matéria orgânica, não é sempre 

determinado por uma metodologia adequada. Em muitos estudos, avalia-se só a 

produção primária diurna, sem que seja considerada a respiração noturna. As atividades 

são feitas a partir de dispositivos experimentais que podem modificar profundamente a 

atividade dos organismos.  

 A interface água-sedimento e o sedimento superficial podem ter uma 

participação importante no funcionamento do ecossistema. São essencialmente locais de 

decomposição da matéria orgânica e de reciclagem dos nutrientes. 

2.1.2 – Evolução Estrutural do Ecossistema e Circulação da Matéria 

CARMOUZE (1994), ressalta que devem-se distinguir dois tipos de dinâmica: 

uma que se refere à evolução estrutural do ecossistema (ou seja, relacionada à evolução 

dos tamanhos dos compartimentos2), e outra que diz respeito à circulação da matéria 

através dos diversos compartimentos, especificada por taxas de reposição em cada um 

deles, conforme se pode verificar nos itens seguintes.  

Assim, para estudos ligados às mudanças ambientais se precisa avaliar as 

estruturas dinâmicas dos ecossistemas estudados. 

2.1.2.1 – Estrutura Externa Dinâmica dos Compartimentos 

 O tamanho de um dado compartimento varia continuamente, controlado pelo 

balanço dos fluxos de entrada e saída dos próprios elementos constitutivos nas suas 

fronteiras. Estes fluxos provêm de vários tipos de processos: processos de transporte 

(importações/exportações de matéria orgânica particulada – organismos e detritos – e 

dissolvida), processos biológicos (produções e decomposições de matéria orgânica) e 

diversos processos geoquímicos (liberações e seqüestros de compostos biogênicos). 

Conforme a variação dos fluxos de entrada e os fluxos de saída, o tamanho (ou o 

conteúdo) do compartimento aumenta ou diminui. Esta evolução representa, de certa 

maneira, a dinâmica “externa” do compartimento (CARMOUZE, 1994). 

                                                           
2 Um compartimento ambiental é definido como uma parte homogênea de um ecossistema. Por exemplo, 
são compartimentos do meio-ambiente, a água, o ar, o solo, as plantas, os mamíferos, os peixes, etc. 
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 Assim, quando os fluxos de saída contrabalançam os fluxos de entrada, o 

tamanho do compartimento mantém-se constante no tempo, apesar de estar seu 

conteúdo em contínua renovação.  

Neste caso, diz-se que o compartimento do sistema se encontra em estado de 

equilíbrio dinâmico ou estado estacionário. Fora deste equilíbrio, o conteúdo aumenta 

ou diminui em função do balanço líquido dos diversos fluxos atuantes. 

 O próprio ecossistema em si, definido pelo conjunto dos compartimentos, é 

caracterizado por um regime permanente de circulação da matéria, ou um estado 

estacionário, quando todos os compartimentos se encontram simultaneamente em 

equilíbrio dinâmico. 

 Deve-se realçar que esta situação é teórica, pois o ecossistema dificilmente se 

mantém neste estado de equilíbrio dinâmico por muito tempo, porém, pelo contrário, 

muda continuamente devido a um permanente desequilíbrio entre os fluxos de entrada e 

saída em nível de cada compartimento. Suas mudanças estruturais são diretamente 

expressas pela evolução do conteúdo (ou tamanho) dos seus compartimentos, ou seja, a 

dinâmica externa de cada um deles (CARMOUZE, 1994). 

 Segundo CARMOUZE (1994) o método de divisão do ecossistema em 

compartimentos e de acompanhar a evolução de cada um deles, em termos de tamanho 

(ou que inclui a eventual eliminação de alguns e criação de novos), é perfeitamente 

adequado para descrever as mudanças na distribuição de elementos biogênicos dentro 

do material vivo e não-vivo, particulado e dissolvido e, sobretudo, quantificar as 

transferências líquidas de matéria de um compartimento para outro. 

 Estas transferências de matéria intercompartimentais expressam a dinâmica de 

evolução do ecossistema, as mudanças nos circuitos de circulação da matéria. Resultam 

de uma evolução interdependente dos balanços de fluxos de entrada e saída dos 

compartimentos concernentes. 

2.1.2.2 – Estrutura Interna Dinâmica dos Compartimentos 

A circulação de matéria, vista pela evolução dos tamanhos dos compartimentos, 

superpõe-se à outra que ocorre dentro de cada compartimento. Em oposição à primeira, 

que representa a dinâmica externa do compartimento, esta última corresponde à sua 

dinâmica “interna”, a qual é definida pela razão entre o conteúdo do compartimento e a 

soma de seus fluxos de entrada (ou de saída). 
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 A quantificação desta razão, que representa a taxa de reposição da matéria do 

compartimento, é complicada de se obter na maioria dos casos. O isolamento de um 

compartimento é muito difícil, em vista do uso de técnicas experimentais e da escolha 

de um tempo de experimentação suficientemente curto para evitar grandes alterações 

das características do compartimento em estudo (CARMOUZE, 1994). 

 CARMOUZE (1994) informa também que os fluxos de carbono (taxas de 

produção e de decomposição líquida da matéria orgânica) podem ser avaliados 

adequadamente no nível do ecossistema, diretamente a partir das variações das 

concentrações de CO2 total na coluna d’água ou indiretamente a partir das variações das 

concentrações de O2. 

2.1.3 – Vias Metabólicas e Organização do Ecossistema 

Os organismos e o próprio ecossistema são estruturas longe do equilibro 

termodinâmico. Conseqüentemente, devem lutar contra o segundo principio de 

termodinâmica, postulando que todo sistema tem a tendência universal de passar de um 

estado de maior organização a outro de menor organização. Nesta luta contra a 

desorganização, que corresponde a um aumento da desordem (chamada entropia em 

termodinâmica), os organismos precisam de um aporte constante de energia. A forma de 

energia usada no mundo biológico é a energia química (CARMOUZE, 1994). 

As comunidades dotadas de clorofila3 (algas, macro-algas, macrófitas, etc.) 

absorvem uma pequena quantidade da energia luminosa recebida pelo ecossistema. 

Como conseqüência estas comunidades usam a energia solar para oxidar a água, 

enquanto liberam oxigênio, e reduzem o dióxido de carbono em combinações orgânicas, 

principalmente açúcares. A série complexa de reações que culminam na redução do CO2 

inclui as reações de tilacóide4 e as reações de fixação de carbono. 

Assim, o processo de síntese de compostos orgânicos a partir de substâncias 

inorgânicas, utilizando-se a energia luminosa, e com liberação de oxigênio se chama de 

fotossíntese, podendo ser representado conforme a equação abaixo.  

22612622 66612 OOHOHCCOOH
luz

clorofila
+++ →    (2a) 

 

                                                           
3 Um dos pigmentos responsáveis pela coloração verde em vegetais, especializados na absorção de luz. 
4 Estruturas de membranas contidas em células vegetais. 
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Graças a esta energia luminosa, compostos pobres em energia como o CO2 e 

H2O são transformados em compostos ricos em energia, como os carboidratos 

(açúcares). Deve-se ressaltar que todo o processo fotossintético ocorre no interior do 

cloroplasto5; as plantas só utilizam as radiações luminosas do espectro visível. 

A fotossíntese é dividida em duas fases: a) Fotoquímica (luminosa ou clara) e b) 

Química (escura ou enzimática). Na fase fotoquímica a luz é absorvida pelos pigmentos 

do cloroplasto, especialmente por clorofilas; neste caso a energia luminosa é usada 

fundamentalmente para fotólise da água6 e para fotofosforização7. Na fase química 

utilizam-se os produtos da fase luminosa (principalmente adenosina-trifosfato, ATP) e o 

CO2, que a planta absorveu do meio ambiente e produziu na sua própria respiração 

(LAZZARI, 2000). 

A energia química, assim armazenada, é potencialmente disponível para todas as 

necessidades energéticas dos organismos fotossintéticos (crescimento, reprodução, etc.). 

Esta liberação de energia faz-se através de vários tipos de oxidação, classificados em 

função do material energético (substrato que tem função de alimento) e do oxigênio. O 

exemplo mais comum é o da oxidação da glicose (alimento celular básico) pelo 

oxigênio, conforme está descrito na equação 2b: 

OHCOOOHC 2226126 666 +→+    (2b) 

A oxidação citada acima é realizada através de várias etapas intermediárias, de 

modo que a energia é liberada gradativamente. Em certas fases, a energia liberada é 

recuperada para formar um composto “rico em energia”, o adenosina-trifosfato (ATP), a 

partir do adenosina-difosfato (ADP) e do fósforo inorgânico ( −2
4HPO  e −43POH ). As 

reações de oxidação, que conduzem à formação de ATP, representam processos ditos 

catabólicos (CARMOUZE, 1994). 

Os organismos fotossintéticos, por sua vez, vivos ou mortos e também seus 

produtos orgânicos secretados, constituem o alimento, ou seja, a fonte de energia 

química das diversas outras comunidades do ecossistema, as quais usam os mesmos 

processos catalíticos para recuperar e reaproveitar a energia dos alimentos. Como no 

caso da fotossíntese, existem vários tipos de catabolismo (ou vias metabólicas), 

classificados em função da natureza dos substratos e oxidantes envolvidos. Os 

                                                           
5 Local de captação de energia solar da célula vegetal e onde ocorrem reações importantes envolvidas na 
síntese de açúcar e amido. 
6 A água é quebrada nos seus componentes hidrogênio e oxigênio. 
7 O ATP (substância rica em energia) é sintetizado a partir do ADP (adenosina-difosfato) e fosfato. 
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organismos fotossintéticos que produzem seu próprio alimento são chamados de 

autrotófos e os outros que precisam de uma fonte externa de matéria orgânica, são 

chamados de heterótrofos. 

 Conforme CARMOUZE (1994), do ponto de vista químico, tanto os processos 

de fotossíntese e anabólicos quanto os catabólicos, subdivididos em respiração e 

fermentação, são reações químicas do tipo oxidação-redução. A fotossíntese 

representativa dos processos de sínteses orgânicas não é espontânea. A fotossíntese se 

desenvolve graças a uma contribuição externa de energia oriunda da energia luminosa. 

Resulta um aumento da energia do sistema químico, armazenado no composto reduzido, 

onde estas são reações endergônicas8, e liberação de oxigênio, o que também representa 

um armazenamento de energia química, porém, não específico ao organismo 

fotossintético. Nas reações onde os compostos de fermentação e respiração ocorrem de 

maneira espontânea, o sistema químico libera energia e tais reações são chamadas 

exergônicas.  

2.1.4 - Princípios de Determinação do Metabolismo do Ecossistema Aquático 

 Em condição aeróbica, o metabolismo do ecossistema aquático pode ser 

expresso de maneira simplificada pela equação 2c, que descreve os processos de 

produção da esquerda para a direita e de mineralização da direita para a esquerda: 

2222 min
OOCHprodução

eralização
OHCO +

←
→

+    (2c) 

A equação acima mostra que, num período de produção líquida, há consumo de 

CO2 e liberação de O2, enquanto que, num período de mineralização líquida, ocorre o 

contrário. Portanto, avaliam-se as taxas de produção líquida pela diminuição do 

conteúdo de CO2 ou pelo aumento do conteúdo de O2 na coluna d’água e as taxas de 

mineralização líquida pelo aumento do conteúdo de CO2  ou pela diminuição do 

conteúdo de O2. Em síntese, o CO2, que representa o precursor da fotossíntese e o 

produto final da degradação da matéria orgânica, denota-se como o melhor indicador 

para determinar o metabolismo do ecossistema. 

Para uma melhor compreensão, pode-se inicialmente separar os ecossistemas em 

compartimentos ambientais de acordo com o meio em que ocorrem: meios atmosférico, 

terrestre e aquático. Estes compartimentos serão mais bem discutidos a seguir. 

                                                           
8 Precisa de uma contribuição externa de energia para se desenvolver, neste caso a energia luminosa 
absorvida pelos pigmentos clorofilianos. 
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2.2 – Meio Atmosférico 

2.2.1 – A Origem da Atmosfera Terrestre 

Existem diversas teorias que tentam explicar a origem e evolução da atmosfera. 

O surgimento da primeira explicação racional para a origem da vida surgiu em 

1924 através do geneticista russo Alexander Oparin. Esta explicação ficou conhecida 

como Modelo Evolutivo de Oparin. Oparin considerou que as condições para a origem 

da vida surgiram como uma etapa natural, incluída no constante movimento da matéria. 

Tomando por base dados fornecidos por várias ciências, Oparin desenvolveu a sua 

teoria baseada na seguinte suposição: as condições existentes na Terra primitiva eram 

diferentes das de hoje (FABIAN, 2000). 

Particularmente, a atmosfera seria redutora, ou seja, sem oxigênio (O2), mas rica 

em hidrogênio (H2). Este fato teria como conseqüência direta a falta de ozônio nas 

camadas superiores da atmosfera e o bombardeamento constante da superfície da Terra 

com raios ultravioletas (U.V.). 

Nessa atmosfera, o H2, seu principal constituinte, tenderia a reduzir as outras 

moléculas. Seria, também, uma atmosfera sem nitrogênio (N2) e sem dióxido de 

carbono (CO2). A sua constituição segundo o modelo de Oparin (FABIAN, 2000), 

resultante da reação dos gases provenientes de atividade vulcânica, seria: hidrogênio 

(H2), metano (CH4), amoníaco (NH3) e vapor de água (H2O). Porém, estudos posteriores 

indicaram que a atmosfera primitiva conteria também CO2, N2, monóxido de carbono 

(CO) e gás sulfídrico (H2S). 

De acordo com SANTOS et al. (2001) a temperatura na superfície do Planeta 

seria superior ao ponto de fusão do gelo, mas inferior ao seu ponto de ebulição (0 - 

100ºC). Parte da água teria sido decomposta em hidrogênio, que escapou para o espaço, 

e oxigênio, que se incorporou nas rochas. O restante vapor d’água teria sido 

condensado, originando desta forma os oceanos, enquanto as chuvas intensas, fluindo 

sobre os continentes, extraindo o cálcio. Este por sua vez teria acumulado em espessas 

camadas de sedimentos, que foram reincorporadas pelo manto.  

Sendo assim, este fato fez com que a atmosfera fosse libertada da presença de 

CO2, evitando o desenvolvimento do efeito de estufa que existe no planeta Vênus. 
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Segundo o modelo proposto por Oparin, quando os constituintes químicos da 

atmosfera da terra primitiva são sujeitos à ação de várias fontes de energia, como a 

energia solar, ou o calor da crosta terrestre em fase de arrefecimento, eles reagem entre 

si originando os primeiros compostos orgânicos, que eram moléculas muito simples. Os 

compostos formados na atmosfera primitiva transferiam-se depois para os oceanos, 

constituindo o que ele denominou de “sopa primitiva”. 

Esta explicação permitiu ultrapassar a dificuldade da formação das primeiras 

biomoléculas (aminoácidos, monossacarídeos, bases nitrogenadas e ácidos graxos), pois 

estas teriam tido uma origem em moléculas inorgânicas. 

Nos milhões de anos seguintes, de acordo com o modelo de Oparin, a seleção 

natural teria conduzido esta evolução química, favorecendo conjuntos moleculares bem 

adaptados e eliminando outros, devido à rarefação dos nutrientes nos oceanos. Assim, 

para sobreviverem, estas células poderão ter evoluído para uma situação de autotrofia, 

necessitando de grande quantidade de elétrons, como por exemplo, o hidrogênio, 

dióxido de carbono ou moléculas sulfurosas. Não parece coincidência que a grande 

maioria de bactérias autotróficas atuais pertencerem ao grupo das bactérias sulfurosas 

(FABIAN, 2000). 

Com o surgimento das cianobactérias fotossintéticas a acumulação de oxigênio 

molecular criou a necessidade do surgimento de estruturas protetoras contra esse gás 

altamente agressivo. 

Uma outra hipótese é a de que a Terra se formou a partir da acumulação de 

partículas sólidas e praticamente frias de diversos tamanhos, provenientes de nuvens de 

gás e poeira vindas do Sistema Solar (BRAGA et al., 2002). Logo em seguida 

ocorreram inúmeras reações térmicas, sejam por processos radioativos como pela 

sedimentação de elementos mais densos (efeito gravitacional) em direção ao centro do 

planeta Terra, que levaram ao aumento da temperatura terrestre. 

 De acordo com BRAGA et al. (2002), essas alterações desencadearam reações 

nas camadas superficiais da Terra, dando origem aos oceanos e à atmosfera. No 

primeiro momento, a atmosfera era composta basicamente por dióxido de carbono 

(CO2) e vapor d’água, sem a presença de oxigênio livre. Após o aparecimento dos 

oceanos, devido a um processo evolutivo, ocasionou o surgimento da primeira planta 

capaz de fazer fotossíntese, onde este processo foi o responsável pela formação do 

oxigênio livre. Depois de um grande período de evolução, a concentração do oxigênio 

na atmosfera foi aumentando até chegar os níveis atuais. 
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Assim, a composição da atmosfera atual é produto de diversos processos físicos, 

químicos e biológicos ocorridos há milhões de anos. O ar que respiramos atualmente é 

fundamental para a sobrevivência na Terra. Por meio de ciclos naturais, os seus 

constituintes são consumidos e reciclados. As ações antropogênicas vêm provocando 

desequilíbrios neste sistema, conduzindo à acumulação, na atmosfera, de substâncias 

nocivas ao próprio homem e ao meio ambiente. As atividades em âmbito global no 

sentido de poluir a atmosfera dizem respeito a uma grande variedade de problemas: a 

depleção da camada de ozônio, o incremento antropogênico do efeito estufa, 

acidificação do ar e outros problemas relacionados à poluição do ar (FABIAN, 2000). 

2.2.2 - O Estado da Atmosfera: Composição do Ar e Camadas da Atmosfera 

A atmosfera possui uma composição bastante homogênea em seus primeiros 96 

km. Observa-se que acima de 96 km, perde a homogeneidade; formam-se camadas 

sucessivas de oxigênio (O2), hélio (He) e hidrogênio atômico (H) (VIANELLO & 

ALVES, 2000). 

A Tabela abaixo mostra os percentuais volumétricos dos principais componentes 

do ar seco. 

Tabela 2a – Distribuição Percentual Média em Volume da Composição do Ar 

Presente na Atmosfera. 

Gás % em Volume 
Argônio (Ar) 0,93 
Criptônio (Kr) 0,00015 
Dióxido de Carbono (CO2) 0,036 
Hélio (He) 0,0005 
Hidrogênio (H2) 0,00005 
Neônio (Ne) 0,0018 
Nitrogênio (N2) 78,08 
Metano (CH4) 0,00018 
Óxido Nitroso (N2O) 0,00003 
Oxigênio (O2) 20,95 
Ozônio (O3) 0,000004 
Xenônio (Xe) 0,000001 

Fonte: Adaptado de VIANELLO & ALVES, 2000. 
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VIANELLO & ALVES (2000) menciona que o gás de maior percentual (78% 

em volume), o nitrogênio, tem importantes funções para os seres vivos. Compostos de 

nitrogênio no solo são fundamentais para o crescimento de plantas e, portanto, para toda 

a cadeia biológica. Embora as rochas da superfície terrestre constituam também a fonte 

primária de nitrogênio, este penetra no solo, indiretamente por meio da atmosfera, e, 

através do solo, penetra nas plantas que crescem sobre ele. Contudo, a maioria dos seres 

vivos é capaz de utilizar o nitrogênio atmosférico para sintetizar proteínas e outras 

substâncias orgânicas.  

Ao contrário do carbono e do oxigênio, o nitrogênio é muito pouco reativo do 

ponto de vista químico, e apenas certas bactérias e algas azuis (cianofíceas) possuem a 

capacidade altamente especializada de assimilar o nitrogênio da atmosfera e convertê-lo 

numa forma que pode ser usada pelas células. A deficiência de nitrogênio utilizável 

constitui muitas vezes o principal fator limitante do crescimento vegetal (BUCHANAN 

et al., 2000). 

A fixação do nitrogênio no solo dá-se por diferentes processos: atmosférico 

(raios quebram moléculas de nitrogênio que se ligarão com o oxigênio formando óxidos 

de nitrogênio e estes formam nitratos com água da chuva que os leva para o solo), 

industrial (os fertilizantes produzidos artificialmente) e biológico (certos tipos de 

bactérias). Outros tipos de bactérias convertem os nitratos em gás nitrogênio, 

retornando-o para a atmosfera. 

O solo perde o nitrogênio por remoção de culturas agrícolas nele instaladas, 

erosão, fogo, lixiviação e ação das bactérias desnitrificantes. O nitrogênio é fornecido 

ao solo pela fixação do nitrogênio que consiste na incorporação de nitrogênio elementar 

em componentes orgânicos. A fixação biológica deste gás é totalmente efetuada por 

microrganismos. Estes incluem bactérias (Rhizobium), que são simbiontes das 

leguminosas, bem como bactérias e algas azuis de vida livre nos solos.  Na agricultura, 

quando as plantas são removidas do solo, em conseqüência, o nitrogênio e outros 

elementos não são reciclados, como na natureza, e, portanto, devem ser freqüentemente 

repostos sob forma orgânica ou inorgânica. 

Ou seja, a circulação do nitrogênio através do solo, através dos organismos 

vegetal e animal e, novamente através do solo, é conhecida como ciclo do nitrogênio. 

Envolve várias etapas. O nitrogênio alcança o solo sob a forma de material orgânico de 

origem vegetal e animal. Estas substâncias por sua vez são decompostas por organismos 

que vivem no solo.  
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O dióxido de carbono (CO2) é introduzido na atmosfera pelos processos de 

respiração e decomposição, queima de combustíveis e processos industriais humanos. Já 

o metano é introduzido na atmosfera por animais ruminantes como gado, insetos como 

cupins, processos bacterianos em culturas de arroz, em aterros para lixo, escape na 

mineração, e extração de petróleo, etc. O óxido nitroso é introduzido na atmosfera pela 

queima de combustíveis fósseis e biomassas, por processos de fertilização e 

microbiológicos em solos (VIANELLO & ALVES, 2000). 

O ozônio (O3) existe naturalmente na estratosfera pela ação da luz solar 

(combinação do oxigênio molecular (O2) com o oxigênio atômico (O)). 

A atividade industrial humana produz ozônio na superfície, chamado de 

troposférico (resultado da ação da luz solar sobre alguns poluentes emitidos). 

O vapor d'água (H2O) não consta na Tabela 2a anterior pois ela se refere ao ar 

seco, mas é um importante componente. A proporção é bastante variável, dependendo 

do local e de outras condições, podendo chegar até cerca de 4%. O vapor d'água 

redistribui calor através da troca latente e permite a formação de nuvens e, por 

conseqüência, das chuvas. 

Segundo VAINELLO & ALVES (2000) a camada de ar que compõe a atmosfera 

tem uma extensão aproximada de 1.000 km, porém a sua distribuição não ocorre de 

forma regular em toda sua amplitude. Assim, na parte próxima ao solo a camada é mais 

densa e, à medida que vai afastando-se da superfície, a quantidade de ar vai diminuindo, 

a presença de oxigênio é menor e o ar fica rarefeito. 

A atmosfera terrestre é subdivida em cinco camadas, com características 

próprias, de acordo com a distância da Terra, como também dependendo do gradiente 

de temperatura da região, ou seja, de sua variação em relação à altitude de uma 

determinada região atmosférica, medida a partir do nível do mar (Figura 2a). 

A Figura 2a apresenta o esquema das camadas atmosféricas com dados de 

altitudes, temperaturas e pressões. Deve-se ressaltar que são dados médios e que as 

transições não são abruptas conforme a figura sugere. 
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Figura 2a - Estrutura das Camadas da Atmosfera. Fonte: VAREJÃO-SILVA, 

2005. 

Observe que a mudança de uma camada para outra se dá pela mudança do 

comportamento da variação de temperatura. Nas transições, ocorrem pequenas faixas de 

temperatura constante e depois os sentidos das variações se invertem. 

A primeira camada, troposfera contém cerca de 80% da massa total da 

atmosfera. Nessa camada a temperatura diminui com o aumento da altitude à razão de 

6ºC/km aproximadamente. Isso acontece porque a diminuição da pressão com a altitude 

leva à expansão do ar em altitudes maiores, o que é acompanhada por resfriamento 

adiabático, fenômeno observado a todos os gases reais.  

Todos os fenômenos que afetam o tempo, como nuvens e precipitações, resultam 

de fenômenos troposféricos. Assim, sempre que existe ar quente sob o ar frio, ocorrem 

movimentos verticais na atmosfera, já que o ar quente é mais leve que o ar frio. Isso 

provoca ventos verticais, ou correntes convectivas, as quais tendem a misturar o ar 

verticalmente. 

A tropopausa é a camada de transição para a seguinte (e nomes de construção 

semelhante para as demais transições). 
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Segundo VIANELLO & ALVES (2000) a estratosfera contém cerca de 19,9% 

da massa total e muito pouco vapor d'água. Nesta camada, a temperatura aumenta com a 

altitude. Isto ocorre porque quando o oxigênio molecular da alta-atmosfera sofre 

interações devido à energia ultravioleta provinda do Sol, acaba dividindo-se em 

oxigênio atômico; o átomo de oxigênio e a molécula do mesmo elemento se unem 

devido à reionização, e acabam formando a molécula de ozônio (O3), liberando calor. A 

ozonosfera saturada de ozônio funciona como um filtro onde as moléculas absorvem a 

radiação ultravioleta do Sol e, devido a reações fotoquímicas, é atenuado o seu efeito na 

troposfera e na superfície. O aumento de temperatura com a altitude na estratosfera leva 

à estratificação havendo muito pouca mistura vertical. 

Portanto, verifica-se que nestas duas primeiras camadas está a quase totalidade 

do ar, o que pode ser observado pelos minúsculos valores de pressão nas camadas 

superiores. Após a estratosfera se inicia a mesosfera, em que a temperatura cai 17ºC a 

cada 305 m, chegando a -95ºC, a mais baixa de toda a atmosfera. Ela é registrada no 

topo da mesosfera e marca o limite a partir do qual se inicia a termosfera. Nessa faixa, a 

temperatura sobe com a altitude devido à absorção e ao subseqüente aquecimento dos 

raios X solares e dos raios ultravioleta de ondas curtas. 

A temperatura da termosfera varia entre 1.093ºC e 1.648ºC. Acima desta camada 

está a exosfera, região isotérmica que é o ápice da atmosfera neutra. Para além dela 

encontram-se várias regiões com grandes quantidades de núcleos atômicos ionizados e 

elétrons (VIANELLO & ALVES, 2000). 

2.3 – Meio Ambiente Terrestre 

O ambiente terrestre é o meio mais importante para o homem, pois este 

ecossistema garante a manutenção da humanidade, transformando-se no suporte físico 

para a construção de suas necessidades, sendo também a maior fonte de oferta de 

alimentos para a população. O meio ambiente terrestre é formado por florestas, savanas 

ou cerrado, caatinga, desertos, estepe, pantanal, taiga, tundra, entre outros (FFA/USP, 

2005).  

De acordo FFA/USP (2005), no século passado, muito antes do uso de satélites, 

pesquisadores começaram a notar que grandes regiões da Terra possuíam vegetação 

semelhante, mesmo em continentes diferentes. Assim, começam então a aparecer 

classificações das grandes formações vegetais ou biomas da Terra.  
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Também desde o século passado é notado que as formações vegetais eram 

determinadas principalmente pelo clima, em especial, temperatura e a pluviosidade 

(quantidade de chuvas) (FFA/USP, 2005), conforme se pode observar na Figura 2b. 

 
Figura 2b - Biomas Terrestres e sua Relação com a Temperatura e Precipitação. 

Fonte: ODUM et al., 1988. 

Através da figura acima nota-se que é possível prever, em termos gerais, o tipo 

de bioma que ocorre em uma determinada região sabendo quais as médias de 

temperatura e pluviosidade da mesma. Por exemplo, uma região que combine 

temperaturas altas com pluviosidade também alta, muito provavelmente será coberta por 

florestas tropicais, ao passo que uma região com temperaturas altas, mas com 

pluviosidade muito baixa será recoberta por desertos. 

Assim, embora outros fatores possam também ser importantes (como os solos, 

por exemplo), as médias anuais de temperatura e pluviosidade são ótimos indicadores 

do tipo de bioma que ocorre em uma determinada região, conforme foi mencionado por 

FFA/USP (2005). 

Quando se comparam mapas de certos indicadores (mostrados a seguir), fica 

ainda mais clara a associação entre os mesmos. A Figura 2c mostra uma classificação de 

climas (na parte superior) e de vegetação (parte inferior). Pode-se notar grandes áreas 

superpostas nos dois mapas. 
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De fato, a coincidência entre clima e vegetação, numa escala de pouco detalhe, é 

tão evidente que chegou-se a propor um mapa de climas baseado nas formações 

vegetais. 

  
Figura 2c – Comparação entre Mapas de Clima e de Vegetação no Brasil. Fonte: 

IBAMA, 2005. 
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Porém, ao se observar com maior detalhe, verifica-se que, numa mesma região 

climática, outros tipos de vegetação também podem ocorrer, em áreas restritas. 

Verificou-se então que as pequenas diferenças entre os tipos de clima e vegetação eram 

conseqüência de tipos diferentes de solo sob um mesmo clima, mostrando que os solos 

também tinham um papel relativamente importante na determinação das formações 

vegetais. 

Além dos solos, em uma escala mais localizada outros fatores como o relevo, a 

distância do mar, e a história do local, considerando-se a ocorrência de interferências 

humanas e catástrofes naturais, podem ter influência na disponibilidade hídrica, gerando 

variações a nível local ou regional. 

2.3.1 – Biomas Terrestres 

Muitas vezes, o termo bioma é utilizado como sinônimo de ecossistema, no 

entanto ao contrário do segundo que implica nas inter-relações entre fatores bióticos e 

abióticos, o primeiro significa uma grande área de vida formada por um complexo de 

habitates e comunidades, ou seja, apenas o meio físico (área) sem as interações. 

Exemplo: bioma Cerrado, bioma Mata Atlântica.  

Assim, biomas são as grandes formações vegetais encontradas nos diferentes 

continentes e devidas principalmente aos fatores climáticos (temperatura e umidade 

principalmente) relacionados à latitude. A seguir nas Tabelas 2b e 2c são mostradas as 

características gerais dos principais biomas da Terra. As variações da vegetação 

encontradas dentro do mesmo bioma, devidas principalmente ao solo, topografia, 

disponibilidade de água e ação humana recebem o nome de biótopos. 
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Tabela 2b - Características Físicas e Biológicas dos Principais Biomas.  

Bioma Precipitação 
e umidade Temperatura Vegetação Solo Diversidade 

Tundra 
umidade e 
chuva 
moderadas 

frio intenso, 
verão muito 
curto 

Herbáceas, 
liquens e 
musgos 

solo 
congelado 
na maior 
parte do 
ano 

baixíssima 

Taiga 
(Florestas 
Boreais) 

umidade e 
chuva 
moderadas 

inverno muito 
frio e verão 
frio 

árvores 
perenifólias, 
arbustos 

solo raso, 
pedregoso muito baixa 

Florestas 
Temperadas 

chuva 
homogênea e 
moderada 

estações quente 
e fria 

árvores 
caducifólias fértil moderada 

Campos de 
Gramíneas  

estação seca 
longa 

inverno frio e 
verão 
moderado 

principalmen
te gramíneas 

moderado 
a fértil baixa 

Florestas 
Tropicais 

muita chuva, 
umidade alta, 
pouca 
sazonalidade 

quente o ano 
todo 

árvores 
perenes, 
arbustos, 
cipós, 
epífitas 

pobre a 
moderada
mente 
fértil 

altíssima 

Savanas 
Tropicais 

estações seca 
e úmida bem 
marcadas 

alta a 
moderada 

gramíneas, 
árvores 
baixas e 
arbustos 

pobre a 
moderada
mente 
fértil 

alta 

Desertos 
pouca 
umidade e 
chuva 

grande 
variação diária 

arbustos, 
cactos 

pobre a 
fértil 

baixa a 
moderada 

Fonte: FFA/USP, 2005. 
 

De acordo com IBAMA (2005), pode-se identificar 7 principais biomas no 

Brasil, sendo 6 terrestres (Amazônica, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal e 

Campos Sulinos), abrangendo uma área de 8,5 milhões de km2 e 1 envolvendo também 

a região marítima (Ecossistemas Costeiros), com cerca de 3,5 milhões de km² de costa e 

águas marítimas. A Figura 2d apresenta a divisão dos tipos de biomas característicos do 

Brasil. 
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Tabela 2c - Características Climáticas, Produção Primária e Biomassa dos 
Principais Biomas.  

Bioma Precipitação 
(mm) 

Temperatura 
(oC) 

Produção Primária 
(Líquida.) 105 g C 

Biomassa 
t/ha 

Tundra 10 a 1.000 -15 a -5 0,4 a 0,6 6 
Taiga (Florestas 
Boreais) 

10 a 1.700 -5 a 3 1,1 a 2,9 200 

Florestas 
Temperadas 

300 a 3.000 3 a 18 2,2 a 3,3 300 

Campos de 
Gramíneas 

30 a 1.000 -5 a 18 1,0 a 1,2 - 

Florestas 
Tropicais 

1.000 a >5.000 18 a 30 18,0 450 t/ha 

Savanas 
Tropicais 

500 a >1.000 15 a 30 5,3 370 

Desertos 0 a 300 -5 a 30 0,6 7 

Fonte: FFA/USP, 2005. 
 

O bioma continental brasileiro de maior extensão, a Amazônia, e o de menor 

extensão, o Pantanal, ocupam juntos mais de metade do Brasil: o Bioma Amazônia, com 

49,29%, e o Bioma Pantanal, com 1,76% do território brasileiro (IBAMA, 2005). 

 
Figura 2d - Tipos de Biomas Brasileiros. Fonte: IBAMA, 2005. 
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2. 4 – Meio Ambiente Aquático 

A água é a substância que existe em maior quantidade nos seres vivos. 

Representa cerca de setenta por cento do peso do corpo humano. Além de entrar na 

constituição dos tecidos, a água é o solvente que transporta as substâncias não 

aproveitadas pelo organismo. A falta de água provoca a debilidade ou até a morte dos 

seres vivos. 

 A água está disponível sob várias formas e é uma das substâncias mais comuns 

existentes na natureza, cobrindo aproximadamente 10% da superfície do planeta. Ela é 

encontrada principalmente no estado líquido, constituindo um recurso natural renovável 

através do ciclo hidrológico (BRAGA et al., 2002). Segundo BRAGA et al. (2002), 

existem duas maneiras de se caracterizar os recursos hídricos: uma ligada à quantidade e 

a outra a qualidade destes recursos, onde estas características estão intimamente 

relacionadas. Verifica-se, pois que a qualidade de água depende diretamente da 

quantidade de água existente para dissolver, diluir e transportar as substâncias. 

De acordo com ANA (2003a), a água existente na Terra está estimada em cerca 

de 1,386 bilhões de km3, o que equivale a ocupar o volume de uma esfera de 1.385 km 

de diâmetro. Distribui-se pelos três reservatórios principais, nas seguintes percentagens 

aproximadas: oceanos 96,54 %, continentes (envolvendo rios, lagos, água subterrânea, 

solos, geleiras, glaceares, etc.) 3,459 %, e atmosfera 0,0009 %. 

Outra informação importante é que a quantidade da água salgada dos oceanos 

(1,338 bilhões de km3) é aproximadamente 38 vezes a quantidade da água doce presente 

nos continentes e na atmosfera (35 milhões de km3). A água dos continentes concentra-

se praticamente nas calotas polares, glaceares e no subsolo, distribuindo-se a parcela 

restante, muito pequena, por lagos e pântanos, rios, zona superficial do solo e biosfera. 

A água do subsolo representa cerca de 30% da água doce nos continentes, mas a sua 

quase totalidade situa-se a profundidade superior a 800 m, enquanto a biosfera contém 

uma fração muito pequena da água dos continentes sendo de cerca de 1/2.500 (Figura 

2e). 

A quase totalidade da água doce dos continentes (contida nas calotas polares, 

glaceares e reservas subterrâneas profundas) apresenta, com enormes dificuldades de 

utilização, o inconveniente de só ser anualmente renovável numa fração muito pequena, 

tendo-se acumulado ao longo de milhares de anos. 
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Figura 2e – Distribuição de Água no Mundo. Fonte: ANA, 2003a. 

Deve se ressaltar que, embora a quantidade total de água na Terra seja constante, 

a sua distribuição por fases tem-se modificado ao longo do tempo. Na época de máxima 

glaciação, o nível médio dos oceanos situou-se cerca de 140 m abaixo do nível atual 

(TOMINAGA, 1996). 

No que tange a distribuição de água doce no continente americano, observa-se 

que mais de 60% está localizada na América do Sul, onde o Brasil detém quase 35% do 

total neste continente. Outra informação interessante a se destacar é que em termos de 

água doce superficial no mundo o Brasil representa mais de 13%, conforme pode 

visualizado na Figura 2f. 

As quantidades de água de precipitação, evaporação, evapotranspiração e 

escoamento, relativas a determinadas áreas superficiais do planeta Terra, são 

normalmente expressas em volume, mas podem também se traduzir pelas alturas de 

água que se obteriam se essas mesmas quantidades se distribuíssem uniformemente 

pelas áreas respectivas. Assim, os fluxos de água vêm expressos em volume (m3) e em 

altura (mm). 
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Figura 2f – Distribuição de Água Doce Superficial no Continente Americano e no 

Mundo. Fonte: ANA, 2003a. 

A água perdida pelos oceanos por evaporação excede a que é recebida por 

precipitação, sendo a diferença compensada pelo escoamento proveniente dos 

continentes. A precipitação anual sobre os continentes é de 800 mm e reparte-se em 

escoamento (316 mm) e evapotranspiração (484 mm). Já a precipitação anual média 

sobre os oceanos é de 1.270 mm, resultando a precipitação anual média sobre o planeta 

igual a cerca de 1.116 mm (Tabela 2d). 

Dentro deste contexto, pode-se dividir o meio ambiente aquático em dois 

ecossistemas: naturais (oceanos, mares, rios, lagos e lagoas, etc.) e artificiais (lagos, 

açudes, reservatórios hidrelétricos, etc.). 
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Tabela 2d – Estimativa da Distribuição de Água no Planeta Terra, e o Balanço 

Hídrico Global Anual. 

 Unidade Oceano Continente 

Área km2 361.300.000 148.800.000 

km2/ano 458.000 119.000 
Precipitação 

mm/ano 1.270 800 

km3/ano 505.000 72.000 
Evaporação 

mm/ano 1.400 484 

Escoamento para o 

Oceano 
km3/ano ... 44.700 

Rios km3/ano ... 2.200 

Escoamento 

Subterrâneo 
km3/ano ... 47.000 

Escoamento Total mm/ano ... 316 

... Dado numérico ausente. Fonte: ANA, 2003a. 

2.4.1 – Características do Meio Aquático 

As características que descrevem as propriedades de um dado ecossistema 

aquático são conhecidas por propriedades ou variáveis limnológicas. Estas são 

propriedades que variam no tempo e no espaço, seja num dado sistema aquático ou 

entre sistemas diferentes (NOVO & BRAGA, 1995). 

 De acordo com ESTEVES (1988), o ambiente aquático apresenta certas 

características que lhe conferem peculiaridades tais como: 

a) Alta capacidade para solubilização de compostos orgânicos e inorgânicos, 

possibilitando que os organismos, especialmente os autotróficos9, possam absorver 

nutrientes por toda superfície do corpo. 

b) Gradientes verticais e em certos casos, gradientes horizontais, que se tornam 

evidentes através da distribuição desigual de luz, nutrientes, temperatura e gases 

(e.g., oxigênio dissolvido, CO2, etc.). A distribuição desigual destas variáveis no 

ambiente aquático tem grandes conseqüências na distribuição dos organismos. 

                                                           
9 Organismos que não produzem seu próprio alimento. Predomina a fixação da energia da luz, o uso de 
substâncias inorgânicas simples e a formação de substâncias complexas. 
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c) O baixo teor de sais dissolvidos, típico de ambientes de água doce, faz com que a 

maioria dos organismos que habitam estes ambientes seja hipertônica em relação ao 

meio, sendo necessárias, portanto, adaptações no sentido de manter o equilíbrio 

osmótico entre os líquidos internos e o meio. 

d) Alta densidade e viscosidade da água têm grande significado para a locomoção 

dos organismos no meio aquático uma vez que é 775 vezes mais densa do que o ar. 

Para reduzir o efeito da resistência do meio à locomoção, os organismos aquáticos 

apresentam profundas adaptações morfológicas e fisiológicas.  

2.4.2 - Dinâmica dos Ecossistemas Alagados 
Os sistemas aquáticos podem ser identificados, em função da regularidade e 

duração das inundações.  

A diferença fundamental entre as áreas inundáveis e outras áreas úmidas é a sua 

variação de nível de água periódica. Podem ser definidas como áreas submetidas a 

inundações periódicas por águas ricas provenientes do sistema maior de drenagem. É 

diferente dos pântanos, por exemplo, que são ambientes permanentemente inundados.  

De acordo com SOARES (2002) pequenos rios são influenciados pelas chuvas 

que mostram um padrão polimodal de inundações. Em regiões temperadas, são 

freqüentes padrões bimodais de inundação: no outono e no inverno. Em áreas áridas 

onde a precipitação não tem regularidade, os rios podem sofrer pulsos de inundação 

plurianuais sendo, por isso, áreas alagáveis de caráter amodal (aleatório).  

A maioria dos rios tropicais e alguns rios subtropicais sofrem padrões 

monomodais, característico dos grandes rios. Nestes últimos, as chuvas localizadas são 

de pequena importância local, pois o volume de água é o somatório da precipitação, 

carreada através dos rios menores ou igarapés, que irá influenciar o volume total da 

descarga e, conseqüentemente o nível do rio de principal ordem. Por exemplo, no caso 

do complexo sistema Amazonas/Solimões, o pulso de inundação é monomodal e, 

através de uma flutuação anual superior a 10m, os diferentes componentes desse 

complexo sistema são interligados, em termos de fluxos de matéria e energia (SOARES, 

2002).  

As implicações decorrentes da regularidade do padrão de inundação, e da sua 

duração, são de importância ecológica sendo de sua responsabilidade as modificações 

anuais do ambiente, determinando fases terrestre e aquática. Abordagens teóricas e 

metodologias que desconsideraram essa dinâmica anual se mostraram ineficientes para 
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tentar explicar o fenômeno já que, em virtude da previsibilidade do ritmo anual de 

mudanças do ambiente físico, que vem perdurando em tempo geológico, a biota se 

adaptou, reagindo a essa dinâmica (MAIA & PIEDADE, 2002). 

Sob o ponto de vista ecológico, áreas inundáveis são aquelas que recebem 

periodicamente o aporte lateral das águas de rios, lagos, da precipitação direta ou de 

lençóis subterrâneos, sendo de particular interesse na região amazônica aquelas 

associadas a rios e lagos. A maior força controladora da biota em áreas inundáveis é o 

pulso da descarga dos rios. A troca lateral entre as áreas inundáveis e o canal do rio, 

assim como a reciclagem de nutrientes dentro das planícies inundáveis, tem impacto na 

biota (SOARES, 2002). 

SOARES (2002) ressalta que a biomassa ribeirinha é obtida direta ou 

indiretamente da produção proveniente das planícies inundáveis e não do transporte de 

matéria orgânica que vem através do rio, produzida em qualquer ponto da bacia 

hidrográfica. Ou seja, segundo o autor, até certo ponto, a ciclagem de nutrientes nas 

planícies inundáveis é independente do status nutricional do canal principal.  

O litoral móvel obtido nesses ambientes, evitando a permanente estagnação, 

promove a rápida reciclagem de matéria orgânica e nutrientes resultando em valores de 

produtividade superiores àqueles obtidos em condições permanentemente secas ou 

inundadas. A Figura 2g traz uma ilustração de um ambiente inundável. 

 
Figura 2g – Ecossistema Alagado na Amazônia Brasileira. Fonte: SOARES, 2002. 
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O ambiente físico-químico, resultante do fenômeno de cheias e vazantes 

periódicas, caracteriza-se como um sistema distinto (hidrológico e geológico) que 

promove adaptações da biota de caráter morfológico, anatômico, fisiológico, fenológico 

ou etológico, constituindo comunidades específicas.  

SOARES (2002) descreveu que naturalmente as drásticas mudanças entre as 

fases aquática e terrestre resultariam em elevadas perdas para a maioria dos organismos, 

animais e vegetais. Mas, essas perdas tendem a serem recuperadas através de estratégias 

adaptativas como um crescimento rápido, maturidade precoce e altas taxas reprodutivas. 

Nesses ambientes, a diversidade tende a aumentar conforme a habilidade dos 

organismos em superar os problemas de estresse fisiológico. 

2.4.3 - Metabolismo do Meio Bentônico e Reciclagem dos Nutrientes em Ambientes 

Aquáticos 

 Interfaces água-sedimento e sedimento superficial têm um papel importante na 

estruturação e no funcionamento de numerosos meios aquáticos. Constituem fronteiras 

onde existe sedimentação contínua de material orgânico e de reciclagem dos nutrientes 

(CAMOURZE, 1994). 

 A esta atividade heterotrófica superpõe-se uma atividade autotrófica, quando o 

meio bentônico10 recebe suficiente energia luminosa (águas transparentes e/ou rasas). 

Nos casos mais favoráveis (por exemplo, colonização dos fundos por macroalgas), a 

produção primária bentônica pode superar a pelágica11 e, assim, o ciclo dos elementos 

biogênicos se concentra em grande parte no sedimento superficial e em sua camada 

d’água adjacente. 

 A espessura da camada de sedimento superficial “biologicamente ativa” varia de 

alguns até dezenas de centímetros, dependendo do material sólido depositado, da 

turbulência, da atividade dos organismos bentônicos, etc. Na interface dos meios sólido 

e líquido encontra-se freqüentemente uma película, de alguns milímetros até alguns 

centímetros de espessura, muito rica em matéria orgânica e microrganismos 

heterótrofos, dando-lhe consistência nefelóide12. Daí, sua denominação de camada 

nefelóide (CAMOURZE, 1994). Esta camada é comumente o local de uma intensa 

mineralização bacteriana da matéria orgânica. 

                                                           
10 (1) Relativo ao fundo do mar ou de qualquer corpo de água estacionário. 
11 (1) Região oceânica situada fora da zona litorânea. (2) Termo que se utiliza, de modo geral, para incluir 
o plâncton, o nécton e o nêuston, ou o conjunto da vida em alto-mar (ODUM et al., 1988). 
12 Camada constituída por matéria particulada em suspensão, próxima ao substrato das áreas aquáticas.  
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 O tipo de degradação da matéria orgânica depende dos diversos oxidantes 

presentes neste meio. Predomina geralmente a via metabólica envolvendo o oxidante de 

maior poder de oxidação. Na realidade, os oxidantes mais abundantes são O2, SO4
2- e 

CO2. Por isto, na maioria das vezes, prevalece na camada nefelóide uma mineralização 

aeróbica, enquanto no meio intersticial do sedimento ocorrem fermentações 

acompanhadas de sulfatorredução nos meios costeiros e marinhos e de metanogênese 

nos meios continentais (CAMOURZE, 1994).  

 O próprio meio bentônico, quando recebe energia luminosa em quantidade 

suficiente, pode ser colonizado por microalgas, macroalgas e/ou macrófitas e se tornar a 

principal fonte de matéria orgânica para o sistema. Neste caso, o meio bentônico pode 

ser responsável pela maior parte do metabolismo do ecossistema. 

 A interface água-sedimento e o sedimento superficial são geralmente lugares 

onde a mineralização da matéria orgânica supera a produção. Existem casos mais raros, 

onde o balanço da atividade biológica bentônica representa uma produção líquida de 

matéria orgânica (fundos colonizados por macroalgas, macrófitas, por exemplo). 

O meio bentônico pode ser representado por 2 compartimentos, o sedimento 

superficial e a lâmina d’água livre em contato com o sedimento. O sedimento, que 

apresenta, em geral, uma atividade biológica diferenciada em função da profundidade, 

pode ser utilmente dividido em vários subcompartimentos para estudar esta 

diferenciação. A lâmina d’água também pode ser subdivido em 2 subcompartimentos, o 

superior representando a água propriamente livre e o inferior uma camada nefelóide 

constituída de material particulado fino de sedimento, mantido em suspensão. 

 A atividade biológica evolui continuamente no decorrer do tempo nestes vários 

compartimentos, freqüentemente marcado por um ritmo sazonal. Esta atividade calcula-

se a partir de dados das variações espaços-temporais das concentrações de precursores 

e/ou produtos da decomposição da matéria orgânica dissolvidos na água adjacente ao 

sedimento e na própria água intersticial (CAMOURZE, 1994). 

 O material orgânico presente nos ambientes aquáticos é comumente subdividido 

em duas frações: particulada e dissolvida. O material orgânico particulado (MOP) 

compreende o material detrítico13 em suspensão na água e a biomassa do fitoplâncton e 

dos microrganismos presentes. O material orgânico dissolvido (MOD) é principalmente 

constituído por biopolímeros (por exemplo, polipeptídios, polissacarídeos) e 

geopolímeros (substâncias húmicas) (REUTER, 1977). 
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2.4.4 – Principais Gases Dissolvidos na Água 

 De acordo com ESTEVES (1988), dentre os principais gases dissolvidos na 

água, o oxigênio (O2) é um dos mais importantes na dinâmica e na caracterização de 

ecossistemas aquáticos. 

 As principais fontes de oxigênio para a água são a atmosfera e a fotossíntese. Por 

outro lado, as perdas são o consumo pela decomposição de matéria orgânica (oxidação), 

difusão para a atmosfera, respiração de organismos aquáticos e oxidação de íons 

metálicos, como por exemplo, o ferro e o manganês. 

 A solubilidade do oxigênio na água, como de todos os gases, depende de dois 

fatores principais: temperatura e pressão.  

Desta maneira, com a elevação da temperatura e diminuição da pressão, ocorre 

redução da solubilidade do oxigênio na água. Para se obter a saturação de oxigênio, que 

é expressa em porcentagem, deve-se sempre relacionar os teores absolutos de oxigênio 

dissolvido com a temperatura e pressão atmosférica. Entende-se por saturação de 

oxigênio como sendo a quantidade máxima de oxigênio que pode ser dissolvida na água 

em determinada pressão e temperatura. 

 Baseado nas propriedades citadas acima verifica-se que os organismos aquáticos 

na região tropical possuem, em princípio, muito menos oxigênio disponível do que os 

de lagos temperados. Esta constatação assume importância, quando se considera, que 

em lagos próximos ao equador, a temperatura pode atingir até 38oC. 

2.4.5 - Difusão e Distribuição de Oxigênio dentro do Ecossistema Aquático 

A difusão de oxigênio dentro de um corpo de água dá-se principalmente pelo seu 

transporte em massas d’água uma vez que a difusão molecular é pequena. Segundo 

GESSNER (1959) apud ESTEVES (1988) se for imaginado a superfície de um lago 

com teor de oxigênio de 10,29 mg l-1 e se este lago estiver totalmente livre de 

turbulência e a distribuição de oxigênio ocorrer somente por difusão molecular serão 

necessários 38 anos para que uma camada d’água localizada a 10 m de profundidade, 

possa atingir uma concentração de 11 mg oxigênio por litro, o que é insignificante em 

termos absolutos. 

O padrão de distribuição de oxigênio em ecossistemas aquáticos é, via de regra, 

inverso ao dióxido de carbono. Este fato é mais evidente durante um dia ensolarado, 

                                                                                                                                                                          
13 Materiais incoerentes, originados por acumulação mecânica de fragmentos mais ou menos grandes. 
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quando ocorre na zona eufótica um intenso consumo de gás carbônico devido à 

fotossíntese, ao mesmo tempo em que ocorre uma produção considerável de oxigênio.  

Por outro lado, na zona afótica, devido à atividade microbiana (decomposição da 

matéria orgânica), há uma alta produção de gás carbônico e correspondente consumo de 

oxigênio. Este fenômeno ocorre mesmo em lagos rasos, como é o caso do lago Curuçá, 

localizado no Pará, onde a partir de dois metros de profundidade observa-se forte déficit 

de oxigênio e acentuado aumento de gás carbônico (CAMARGO & MIYAL, 1988, 

apud ESTEVES, 1988).  

2.4.6 - Ecossistemas Aquáticos Naturais 

Os principais biomas aquáticos conhecidos são: oceanos e mares, estuários, rios, 

lagoas, cursos d’água, brejos e pântanos, e ecossistemas lacustres. A seguir serão 

descritos cada um destes ecossistemas. 

Os ecossistemas aquáticos continentais tornam-se cada vez mais indispensáveis 

à vida moderna, pois estão relacionados às mais variadas atividades humanas como a 

obtenção de alimento, de energia elétrica, o abastecimento doméstico e industrial, o 

lazer e a irrigação entre outras. 

A integridade e o funcionamento dos ecossistemas aquáticos depende da 

interação destes com o sistema terrestre, incluindo-se aí a origem. A diversidade da 

fauna e flora das águas continentais está relacionada com os mecanismos de 

funcionamento de rios, lagos, áreas alagadas, represas, tais como o ciclo hidrológico, e a 

variedade de habitats e nichos. A dinâmica dos ecossistemas de águas continentais e da 

sua flora e fauna depende, portanto, de uma série de fatores interdependentes (PINTO-

COELHO, 2000). 

Todo ecossistema aquático continental apresenta uma dependência e uma 

relação hidrogeoquímica com as condições geológicas básicas da bacia hidrográfica e 

com a origem das águas naturais que constituem os sistemas lótico e lêntico de uma 

bacia. 

Em todos os ecossistemas aquáticos o oxigênio é um componente primordial. 

Em alguns lugares a quantidade do oxigênio na água foi alterada pela ação do homem, 

particularmente devido às águas residuais não depuradas e resíduos industriais 

despejados nos mares e rios (PINTO-COELHO, 2000). A ação dos despejos de origem 

humana reduziu a biodiversidade na maioria dos ecossistemas produzindo a extinção de 

muitas espécies. O grau de contaminação pode ser calculado através da demanda 
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bioquímica de oxigênio, para isso é determinada a concentração de oxigênio na água 

antes e depois da incubação. 

PINTO-COELHO (2000) enfatiza que a compreensão das funções e dos 

processos que ocorrem nesses sistemas é fundamental que sejam adotadas estratégias de 

manejo adequadas à conservação dos recursos existentes nos ecossistemas aquáticos. 

Essa concepção determina o uso de uma abordagem holística, envolvendo não apenas o 

conhecimento da estrutura e dos processos internos, mas também daqueles que 

acontecem nos limites das bacias hidrográficas, visando a modelar os possíveis 

impactos antrópicos cumulativos, de forma a poder interferir nos mesmos em buscar 

alternativas adequadas de manejo para o sistema como um todo. 

2.4.6.1 – Oceanos e Mares 

Os oceanos e os mares representam aproximadamente 71% da superfície da 

Terra, isto é, 361 milhões de km2, e 97% da água na superfície do planeta, e a 

profundidade média é estimada em 3.554 m. 

Os oceanos, que são as grandes porções de água salgada, ocupam as maiores 

depressões da crosta terrestre. Existem três oceanos: o Pacífico, o maior deles (179,7 

milhões de km²), seguido do Atlântico (106,1 milhões de km²) e do Índico (74,9 

milhões de km²). Esses três oceanos se encontram no pólo sul da Terra, a Antártica 

(PINTO-COELHO, 2000). 

Enquanto os oceanos cobrem vastas extensões e envolvem as massas 

continentais, os mares são considerados parte deles: ocupam áreas mais reduzidas, 

localizando-se próximos ou no interior dos continentes. Também apresentam menor 

profundidade que os oceanos e maior variação de salinidade, densidade, temperatura e 

transparência das águas. Nas encostas, podem apresentar praias, baías e enseadas, 

dependendo do relevo da costa. Eles são as regiões com a maior variedade de vida do 

Planeta; pode parecer surpreendente, mas nem as florestas tropicais igualam-se as 

regiões litorâneas que também são chamadas de pelágicas. 

A água da zona oceânica ou mar aberto rodeia continentes que se localizam além 

das plataformas continentais, onde o fundo do mar cai drasticamente. Devido à pureza 

das águas profundas (com respeito a partículas, limo e matéria orgânica), a luz penetra 

profundamente. As plantas podem fotossintetizar até a 100 m de profundidade (ODUM 

et al., 1988).  
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Depois da atmosfera, os oceanos formam o segundo fluido do sistema climático 

geral. Mas as circulações dos oceanos são apenas responsáveis por 10 % a 15 % da 

energia total transportada das regiões tropicais para as polares onde existe um déficit 

térmico. Apesar desta relativamente pequena proporção do total da energia transportada, 

a influência dos oceanos não pode ser ignorada visto que eles atuam com um volante do 

sistema climático. 

Devido à enorme massa de água dos oceanos, uma vez iniciadas, as correntes 

superficiais e outras circulações oceânicas à escala planetária tendem a persistir com a 

continuação do transporte de energia à volta das bacias a que pertencem. 

A massa total dos oceanos e a sua capacidade térmica fazem com que eles sejam 

o maior reservatório de energia e o volante do sistema climático. Por motivo da enorme 

capacidade térmica dos oceanos, uma pequena alteração das suas características pode ter 

um enorme impacto na circulação atmosférica e nos climas regionais. 

Por exemplo, o fenômeno conhecido como El Niño, que envolve um 

aquecimento anormal no Oceano Pacífico, na sua parte oriental e central, junto ao 

Equador, pode provocar modificações do clima regional – secas, cheias e tempestades –, 

em zonas afastadas do seu local de origem. 

As modificações na circulação do Oceano Pacífico, que estão associadas ao El 

Niño, e as conseqüentes variações da temperatura das águas superficiais dos oceanos, 

são um contribuinte para a variabilidade interna do sistema climático, mesmo à escala 

inter-anual. 

2.4.6.2 – Estuários 

Segundo ODUM et al. (1988) pode-se definir estuário como sendo uma extensão 

de água costeira, semifechada, que tem uma comunicação livre com o alto-mar; 

resultado, portanto, fortemente afetado pela atividade das marés e nele se mistura à água 

do mar (em geral de forma mensurável) com a água doce da drenagem terrestre.  

Os estuários estão normalmente rodeados de terras úmidas: marismas ou 

terrenos alagadiços com pastos halos-tolerantes ou pântanos com árvores de raízes 

aéreas que permanecem fora da água a maior parte do tempo. São exemplos, as 

desembocaduras dos rios, das baías costeiras, as marismas (terrenos encharcados à beira 

do mar) e as extensões de água barradas por praias.  
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As fontes de energia externa de um sistema de estuário são: a água doce dos rios 

e a água salgada do oceano que vem com a maré (ODUM et al., 1988). O estuário 

recebe energia cinética (movimento) da água; a maré ao entrar, se mistura com a água 

do rio, e depois vai embora. As ondas formadas pelo vento ajudam na mistura de água 

doce com água salgada, e assim à energia cinética do estuário. A energia cinética 

aumenta a produtividade do estuário por causa da circulação de nutrientes, alimento, 

plâncton e larvas. 

A maré e o rio também trazem a este ecossistema nutrientes, dióxido de carbono, 

dejetos, zooplâncton, peixes, ovos e larvas de vários animais. A proliferação de mais 

espécies é a maneira para que o ecossistema se desenvolva com maior complexidade. 

Geralmente, estuários são alimentados pelas águas do mar que, por ocasião das 

marés altas alagam uma vasta área onde posteriormente ficam estagnadas, misturando-

se à água doce. Essas zonas se denominam "marismas", delimitadas por cordões 

arenosos constituídos por detritos muito finos, transportados pelos rios (PINTO-

COELHO, 2000). Com o movimento periódico das marés, o mar rompe esses cordões e 

cria passagens de comunicação pelas quais a água salgada se mistura às do rio. 

2.4.6.3 – Rios 

São cursos naturais de água que se deslocam de um nível mais alto (nascente) 

até atingir, em níveis mais baixos, a foz ou desembocadura (mar, lago ou outro rio), 

onde deságuam suas águas. Durante o percurso aumentam progressivamente o volume 

de suas águas como conseqüência do encontro com outros rios (afluentes). As águas das 

chuvas, geleiras e vertentes podem dar origem aos rios (PINTO-COELHO, 2000). 

Além da sua beleza natural, os rios são importantes como fontes de energia, 

alimento, transporte e abastecimento de água, como também para o equilíbrio ecológico. 

Além dos rios, existem ainda riachos e mananciais; sendo chamados também de lóticos 

(de lotus, lavado). 

Os rios podem ser perenes, quando mantêm o escoamento durante o ano todo; 

temporários, quando secam no período de estiagem; ou efêmeros, quando só ficam 

cheios durante a época de chuva. 

 Na figura seguinte são mostrados os maiores rios do mundo em termos de 

descarga líquida. Observa-se através desta figura que o rio Amazonas é o maior rio do 

mundo em descarga com 209.000 m3/s, sendo mais de 4 vezes maior do que o rio Congo 

(África), segundo maior rio em descarga. 
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Figura 2h – Representação Gráfica da Distribuição dos Maiores Rios do Planeta 

em Termos de Descarga Líquida (m3/s). Fonte: ANA, 2003a. 

2.4.6.4 – Lagoas e Cursos D’Água 

ODUM et al. (1988) ressalta que há muitos tipos de lagoas: às vezes se formam 

quando canais se enchem de água, alguns em áreas baixas de antigos cursos d’água, 

outros em depressões criadas ao se derreter glaceares.  

Existem também depressões em terrenos onde um canal de água do subsolo sai à 

superfície criando reservatórios superficiais, onde estas são lagoas naturais. Entretanto, 

os humanos também são responsáveis pela criação de reservatórios para uso recreativo 

ou para agricultura; sendo indiferente por sua estrutura física original possuem os 

mesmos padrões ecológicos, onde será visto posteriormente (Figura 2i).  

 
Figura 2i - Componentes de uma Lagoa de Água Doce. Fonte: ODUM et al., 1988. 
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As lagoas contem três grupos de produtores: fitoplâncton (pequenas algas 

suspensas), plantas, e algas bênticas (do fundo). Algumas algas estão aderidas às folhas 

e talos das plantas. 

As drenagens trazem às lagoas das áreas circundantes matéria orgânica e 

nutrientes dissolvidos. O dióxido de carbono necessário para a fotossíntese provém do 

ar e da decomposição de matéria orgânica. Em zonas calcárias, cálcio e carbonato se 

adicionam à água pela dissolução de rochas calcárias.  

O dióxido de carbono e os carbonatos reagem formando bicarbonato. A água 

com bicarbonato, cálcio e magnésio se denomina água dura. As lagoas de águas brandas 

podem-se encontrar em áreas isentas de rochas calcárias (ODUM et al., 1988). 

O nível da água sobe e desce naturalmente, dentro dos limites do estanque. Este 

fenômeno se traduz em um processo enormemente diversificado de geração de pântanos 

e charcos. Estas condições ajudam a manter a diversidade do ecossistema aquático e 

serve de prevenção à concentração excessiva de nutrientes. Esta zona é um bom habitat 

para a vida selvagem. A variação das condições secas e úmidas é importante para ciclos 

vitais de muitos organismos. A época onde a água cobre o solo se denomina 

hidroperíodo. 

No que tange a cursos d’águas verifica-se que muitos cursos d’água que fluem 

em zonas rochosas ou áreas arenosas são chamados de oligotróficos (ODUM et al., 

1988). Podem converter-se em eutróficos se receberem suficientes nutrientes de 

depósitos minerais, águas servidas e drenagem de ambientes antrópicos. 

Existem muitos tipos de cursos: Os cursos de pântanos de águas negras drenam 

lamaçais (terras úmidas que recebem principalmente água de chuva), baías e regiões 

pantanosas de terras altas. Geralmente têm águas brandas (são ácidas e não contém 

muito carbonato de cálcio).  

A matéria orgânica dos pântanos é o produto das folhas e madeira que se 

decompõem muito lentamente. Em cursos montanhosos a turbulência e as rochas são 

muito importantes. As elevações geológicas formam montanhas, onde caem pedras que 

são "trabalhadas" na corrente: as pedras interatuam com o fluxo de água. Quando as 

águas alcançam as terras baixas, sua velocidade diminui e se depositam sedimentos. 

Desenvolve-se assim uma planície inundada onde podem crescer plantas de terras 

úmidas (PINTO-COELHO, 2000).  
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Há também cursos turvos que carregam sedimentos em lugares em que os rios 

drenam áreas de solos argilosos. E por último existem os chamados “rios de maré” que 

fluem para o mar e recebem os efeitos da maré em seus pontos mais baixos. A água 

salgada do oceano não sobe muito longe no curso do rio, mas forma uma camada de sal 

em suas margens ao longo de várias milhas (ODUM et al., 1988). 

2.4.6.5 – Pântanos e Brejos 

Na superfície da Terra, as águas não se distribuem entre rios e oceanos apenas. 

Onde quer que existam depressões ou inexistam declives, as águas correntes podem 

constituir lagos e pântanos. As áreas mais ou menos extensas onde pequenas massas de 

água, denominadas "claros", se alternam com porções de vegetação aquática e trechos 

de terra firme são chamadas pântanos ou brejos (PINTO-COELHO, 2000).  

A maioria da literatura define pântano como sendo sinônimo de brejo. 

Entretanto, alguns autores diferenciam brejos e pântanos devido ao tipo de terreno. Ou 

seja, brejos seriam terrenos alagados ou saturados de água, algumas vezes alagável de 

tempos em tempos, coberto com vegetação natural própria na qual predominam arbustos 

integrados com gramíneas rasteiras e algumas espécies arbóreas, enquanto que pântanos 

seriam terras baixas, inundadas na estação chuvosa e, em geral, constantemente 

encharcadas. 

Os pântanos têm vida breve, sua flora conquista pouco a pouco a área coberta 

pelas águas, originando um campo de vegetação herbácea que, após outros ciclos 

evolutivos, chega ao estágio de mata ou floresta.  

Segundo PINTO-COELHO (2000) os pântanos representam um ambiente 

insalubre, impróprio à ocupação humana, devido à umidade excessiva do ar, dificuldade 

de locomoção e terreno lamacento.  

Surpreendentemente, muitos pântanos conservam a água, em especial aqueles 

que estão em regiões planas cercadas por montanhas, que recebem principalmente água 

de chuva. Mesmo que as plantas devam transpirar vapor de água dos seus tecidos para o 

ar, algumas árvores de turferas transpiram menos que outras plantas (ODUM et al., 

1988). Portanto, nos pântanos se perde menos água que em superfícies abertas de lagos. 

A adaptação destas plantas ajuda a manter a área úmida e conservar a água. A maior 

parte da água pode filtrar-se até depósitos ou rios de água subterrânea. Os esforços de 

drenar pântanos para economizar água são ações equivocadas. 
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Devido ao fato de que as terras úmidas recebem água de terras altas, elas atuam 

como filtros naturais que absorvem nutrientes, turbidez e microorganismos mortos. 

Estudos recentes demonstram que as águas servidas podem ser descartadas em várzeas e 

pântanos, proporcionando assim um tratamento natural da água. 

2.4.6.6 – Ecossistemas Lacustres 

 ESTEVES (1988) define lagos como sendo corpos d’água interiores sem 

comunicação direta com o mar, cuja formação depende basicamente da existência de 

uma depressão na superfície da Terra e de um balanço hidrológico favorável, além de 

suas águas terem em geral baixo teor de íons dissolvidos, quando comparadas às águas 

oceânicas.  

Entretanto, existem lagos localizados em regiões áridas ou submetidos a longos 

periódicos de seca, nos quais o teor de íons dissolvidos pode ser alto, pois a intensa 

evaporação não é compensada pela precipitação. Nestas condições o teor de sais 

dissolvidos pode ser muitas vezes superior ao da água do mar. Assim, lagos são 

formados pelo acúmulo de água dos rios, das precipitações e do degelo das geleiras, em 

depressões (cavidades) da crosta terrestre.  

Eles atualmente cobrem menos de 1% da superfície e contém cerca de 0,013% 

da água do planeta (ANA, 2003a). Os lagos e lagoas de água doce do mundo contêm 

cerca de 100 vezes mais água que os rios. Desta maneira, conhecer melhor tais 

ambientes é condição básica para o uso racional da água e a manutenção da qualidade 

desse recurso essencial (PEDROSA & RESENDE, 1999). 

GONÇALVES (2001) menciona que os sistemas lacustres podem ser 

classificados quanto ao regime hidrológico como abertos ou fechados. Os primeiros 

possuem efluxo superficial de água e linhas de praia relativamente estáveis, enquanto os 

últimos não têm efluxo superficial, estando sujeitos a grandes variações de nível do lago 

em função do balanço entre influxo e evaporação.  

Evidências sedimentológicas e geoquímicas de lagos atuais indicam que as 

flutuações de nível nos lagos é mais dramática do que nos oceanos, podendo alcançar 

centenas de metros em poucos milhares de anos. 

 Os lagos não são elementos permanentes das paisagens da Terra, pois eles são 

fenômenos de curta durabilidade na escala geológica, portanto surgem e desaparecem 

no decorrer do tempo. O seu desaparecimento está relacionado a vários fenômenos, 

dentre esses os mais importantes são: o seu próprio metabolismo, como por exemplo, o 
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acúmulo de matéria orgânica no sedimento e a deposição de sedimentos transportados 

principalmente pro afluentes (ESTEVES, 1988). 

ESTEVES (1988) menciona que na formação de lagos possuem s grande 

importância os fenômenos endógenos14 e exógenos15. Como exemplos dos primeiros, 

podem ser citados os movimentos tectônicos e vulcânicos, e dos segundos, as 

glaciações, a erosão e a sedimentação. 

 Existe diferenciação entre um lago e uma lagoa de acordo com ESTEVES 

(1988). Segundo ele, como ponto de partida para esta diferenciação, pode-se tomar a 

profundidade da bacia lacustre e a profundidade que alcança a região iluminada da 

coluna d’água. Como lagoa pode-se considerar os corpos d’água rasos, de água doce, 

salobra ou salgada, em que a radiação solar pode alcançar o sedimento, possibilitando 

conseqüentemente, o crescimento de macrófitas aquáticas em toda a sua extensão. 

Da superfície total da Terra somente 0,8% é ocupada por lagos, o que 

corresponde ao continente europeu sem a Escandinávia. Em valores absolutos, a área 

total dos lagos é de 2,05 milhões de km2 e o volume total da água acumulada é de 0,18 

milhões de km3. A grande maioria dos lagos naturais está localizada no hemisfério 

norte. Este fato deve-se às glaciações que ocorreram nas altas latitudes durante o 

período Pleistoceno. Nesta região do Globo estão situados alguns dos maiores lagos do 

mundo, como o lago Baical (Rússia), embora este não seja de origem glacial 

(ESTEVES, 1998). 

A grande maioria dos lagos existentes na Terra é de pequena profundidade. 

ESTEVES (1988) mencionou que apenas 20 lagos teriam profundidade superior a 400 

m, destacando-se o lago Baical (Rússia), com 1.620m, sendo o mais profundo do 

mundo. 

 Baseando-se na área, a grande maioria dos lagos são corpos d’água pequenos. 

Somente alguns apresentam grandes extensões e por isso são denominados de mar: mar 

Cáspio, mar Morto e mar do Aral. Não considerando o mar Negro, que ainda tem 

ligação direta com o oceano, o mar Cáspio (Rússia-Irã) é o maior lago do mundo com 

436.400 km2 (Tabela 2e). Uma de suas principais características é o alto teor de sais 

dissolvidos. Esta alta concentração de sais tem na alta taxa de evaporação da água uma 

das principais causas por localizar-se em região árida.  

                                                           
14 Originários do interior da crosta terrestre. 
15 A partir de causas exteriores à crosta. 
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O segundo maior lago do mundo é o Superior (EUA-Canadá), com 82.400 km2, 

seguido pelo lago Vitória com 68.800 km2 (Quênia-Uganda). Considerando, porém, os 

grandes lagos dos EUA como um todo, uma vez que estão interligados, citam-se os 

lagos Superior, Huron (59.500 km2), Michigan (58.140 km2), Erie (25.750 km2) e 

Ontário (18.760 km2), como sendo o maior conjunto de água doce do mundo, com 

162.160 km2 (ESTEVES, 1988). 

Tabela 2e – Área e Profundidade Máxima dos Principais Lagos formados por 

Desenvolvimentos Diferenciais da Crosta Terrestre. 

LAGO ÁREA  
(km2) 

PROFUNDIDADE MÁXIMA  
(m) 

Mar Cáspio 436.400 1.000 

Vitória 68.800 80 

Tanganica 35.000 1.435 

Baical 33.000 1.620 

Fonte: Extraída de ESTEVES (1988). 

Um fenômeno fundamental na dinâmica dos sistemas lacustres é a estratificação 

térmica da coluna d’água (Figura 2j). Como resultado da distribuição do calor solar 

absorvido pelas camadas superficiais para o restante da massa d’água, desenvolve-se 

uma camada superficial de águas menos densas e temperatura relativamente uniforme e 

quente (epilímnio), uma porção intermediária (metalímnio) caracterizada por uma 

marcante queda de temperatura com a profundidade (termoclina), e uma camada de 

águas mais densas com temperaturas relativamente uniformes e mais frias (hipolimnio) 

(WETZEL, 1993). 

 
Figura 2j – Representação Esquemática da Estratificação Térmica da Coluna 

D’água de um Lago. Fonte: TUNDISI & MATSUMARA-TUNDISI, 2002. 
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A persistência da estratificação térmica dos lagos depende de diversos fatores 

como clima, temperatura e salinidade da água, área e profundidade do lago, e regimes 

de ventos. 

Nos lagos situados em regiões temperadas, o aquecimento das águas superficiais 

durante o verão provoca a estratificação da coluna d’água, enquanto a diminuição da 

radiação solar no outono, resfria o epilímnio, homogeneizando a temperatura e 

provocando a circulação da massa d’água. Em regiões tropicais, por outro lado, os lagos 

tendem a permanecer estratificados durante a maior parte do ano, com eventuais 

períodos de circulação nas fases de clima mais ameno (ESTEVES, 1988). 

Em relação ao padrão de estratificação/circulação de água (WETZEL, 1993), os 

lagos são classificados como holomíticos quando a circulação envolve toda a coluna 

d’água, ou meromíticos nos casos em que apenas parte da coluna d’água é renovada. 

Neste último tipo de lago, a termoclina separa uma parte da coluna d’água que 

regularmente é submetida a renovação (mixolímnio) de outra parte mais profunda que 

se mantém isolada (monimolímnio).  

A profundidade da termoclina é função direta da velocidade e da distância 

percorrida pelo vento sobre a superfície do lago (denominada de fetch; Margalef, 1983 

apud Gonçalves, 2001). Mantidas constantes as condições climáticas e a intensidade dos 

ventos, quanto maior a área superficial do lago, maior é a distância (fetch) percorrida 

pelo vento e, conseqüentemente, mais profunda está a termoclina (SERRUYA, 1990 

apud GONÇALVES, 2001). 

Como o transporte do oxigênio na água por difusão molecular é pouco eficiente 

(ESTEVES, 1988), sua quantidade ao longo da coluna d’água é fortemente controlada 

pelo padrão de estratificação e circulação da massa d’água (ESTEVES, 1988). Nos 

lagos meromíticos, como a circulação não envolve toda a coluna d’água, a camada mais 

profunda pode permanecer isolada, acarretando o desenvolvimento de condições 

anóxicas permanentes. A atividade dos organismos também influencia diretamente o 

grau de oxigenação.  

Da mesma forma que na maioria dos lagos há estratificação térmica, há também 

estratificação química, isto é, os gases e compostos orgânicos e inorgânicos presentes na 

água podem apresentar distribuição não homogênea na coluna d’água. Na maioria dos 

casos, a estratificação térmica condiciona a estratificação química. Este efeito é 

acentuado por estratificação hidrostática, que forma várias camadas de água com 

diferentes concentrações de material hidrotransportado, inclusive nutrientes.  



 52

Este fenômeno é típico para lagos e regiões temperadas. Para lagos de regiões 

tropicais, freqüentemente observa-se estratificação química, especialmente de oxigênio, 

independente da estratificação térmica. Este fenômeno é ainda mais nítido em represas 

que foram formadas em áreas com densas coberturas florestais. 

Em lagos com alta produtividade primária, a decomposição da matéria orgânica 

formada na zona fótica resulta num grande aumento de consumo de oxigênio no 

hipolímnio, que pode se tornar anóxico. Por outro lado, em lagos com baixa 

produtividade primária, podem prevalecer condições óxicas ao longo de toda coluna 

d’água (REBOUÇAS et al., 2002). 

De acordo com GONÇALVES (2001) a quantidade de matéria orgânica contida 

num sistema lacustre é basicamente o resultado do balanço entre (1) a biomassa 

produzida dentro do lago (autóctone) e/ou trazida de sua área de drenagem (alóctone), e 

(2) a quantidade de biomassa alterada e reciclada na coluna d’água e nos sedimentos.  

O ciclo do carbono nos sistemas lacustres na verdade é muito complexo, 

envolvendo a interação entre diversas formas de carbono orgânico e inorgânico 

particulados e dissolvidos. O tipo de matéria orgânica preservada nos depósitos 

lacustres é controlado por diversos fatores tais como o clima, tamanho e profundidade 

do lago, e topografia de sua área de drenagem (KELTS, 1988 apud GONÇALVES, 

2001), podendo variar desde completamente autóctone até quase toda proveniente de 

fora do lago (MEYERS & ISHIWATARI, 1993 apud GONÇALVES, 2001). A 

principal fonte de matéria orgânica autóctone nos lagos são os organismos primários, 

principalmente algas. 

Evidências moleculares e isotópicas, entretanto indicam que bactérias químio- e 

fotossintéticas também podem representar uma importante fração da matéria orgânica 

primária preservada nos sedimentos (ISHIWATARI, 1993 apud GONÇALVES, 2001). 

A produtividade primária é condicionada por uma série de fatores, tais como 

luminosidade, temperatura, disponibilidade de nutrientes (especialmente fósforo e 

nitrogênio), salinidade, pH etc. (WETZEL, 1993). Os fatores luminosidade e 

temperatura são críticos, como demonstrado pelos níveis de produtividade mais altos em 

lagos de regiões tropicais quando comparados aos de zonas temperadas ou frias 

(WETZEL, 1993). No entanto, dentre todos os fatores, o mais importante é a 

disponibilidade de nutrientes (KATZ, 1990 apud GONÇALVES, 2001).  
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2.4.6.7 – Os Principais Compartimentos de um Lago e suas Comunidades 

 Os compartimentos de um lago são: região litorânea, região limnética ou 

pelágica, região profunda e interface água-ar (Figura 2k) Esta classificação tem apenas 

caráter didático uma vez que estes compartimentos não estão isolados dentro do 

ecossistema aquático, mas sim em constante interação através de trocas de matéria e 

energia superpondo-se muitas vezes (ESTEVES, 1988). 

 
Figura 2k - Diferentes Compartimentos de um Ecossistema Lacustre, evidenciando 

suas Comunidades e Inter-Relações. Fonte: ESTEVES & BARBOSA, 1992. 

a) Região Litorânea 

 A região litorânea corresponde ao compartimento do lago que está em contato 

direto com o ecossistema terrestre adjacente, sendo, portanto, influenciado diretamente 

por ele. Pode-se considerar este compartimento uma região de transição (ecótono) entre 

o ecossistema terrestre e o lacustre. Por esta razão, trata-se de um compartimento com 

grande número de nichos ecológicos e cadeias alimentares, tanto de herbivoria na qual a 

fonte de energia é a biomassa vegetal viva, como de detrito que tem como fonte de 

energia a biomassa morta. 

 Pode-se considerar esta última como a principal responsável pelo fluxo de 

energia neste compartimento, no qual participam inúmeros invertebrados aquáticos. 

 A região litorânea apresenta todos os níveis tróficos de um ecossistema: 

produtores primários, consumidores e decompositores. Assim, esta região pode ser 

considerada como um compartimento “autônomo” dentro do ecossistema aquático. 
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 ESTEVES (1988) ressalta que em muitos ecossistemas lacustres, a região 

litorânea é pouco desenvolvida ou mesmo ausente, como é o caso da maioria dos lagos 

de origem vulcânica e barragens. A região litorânea subdivide-se em eulitoral e 

sublitoral. 

b) Região Limnética ou Pelágica 

 Ao contrário da região litorânea, a região limnética é encontrada em quase todos 

os ecossistemas aquáticos. Suas comunidades características são o plâncton e o nécton. 

A comunidade planctônica é constituída por bactérias, algas uni e pluricelulares 

(fitoplâncton) e invertebrados (zooplâncton), que se caracterizam pela capacidade de 

flutuar na água (ESTEVES, 1988). Certamente a alta viscosidade da água desempenhou 

importante papel na evolução da comunidade planctônica. 

 Pode-se considerar a capacidade de flutuação na água como principal condição 

para a existência do plâncton. Para flutuar, o plâncton deveria ter densidade igual à da 

água. Contudo, a densidade da maioria destes organismos é superior a esta. Assim, a 

flutuação do plâncton, especialmente do fitoplâncton, é na realidade um afundamento 

vagaroso, exceção feita aos organismos com movimentos próprios. 

Outra comunidade típica da região pelágica é o nécton, que ao contrário do 

plâncton, possui movimentos próprios, por isso pode ser freqüentemente encontrado na 

região profunda. Em lagos, esta comunidade é formada quase que exclusivamente por 

peixes. 

c) Região Profunda 

 Esta região é caracterizada pela ausência de organismos fotoautróficos16, 

causada pela ausência de luz e por isso ser uma região totalmente dependente da 

produção de matéria orgânica na região litorânea e limnética. Sua comunidade, a 

bentônica, é formada principalmente por invertebrados aquáticos (ESTEVES, 1988). 

 A diversidade e a densidade populacional dos organismos bentônicos dependem, 

em primeiro lugar, da quantidade de alimento disponível e da concentração de oxigênio 

da água. 

                                                           
16 Organismos que usam energia solar para a síntese de matéria orgânica. 
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d) Interface Água-Ar 

 Segundo ESTEVES (1988), esta região do lago é habitada por duas 

comunidades: a do nêuston e a do plêuston. A existência destas comunidades se deve à 

tensão superficial da água. A comunidade de nêuston é formada por organismos 

microscópicos como bactérias, fungos e algas, e a plêuston por plantas superiores e 

animais como, por exemplo, aguapé, alface d’água e inúmeros pequenos animais.  

2.4.6.8 – Sistemas Lacustres Brasileiros 

 No Brasil, ao contrário dos outros países, como a Finlândia onde os lagos 

predominam, ocorre a predominância numérica de sistemas fluviais. Basta lembrar a 

bacia hidrográfica do rio Amazonas com 4 milhões de km2, a maior do mundo 

(ESTEVES, 1988). 

 A atividade geológica da enorme rede hidrográfica é responsável também pela 

formação da maioria dos lagos brasileiros. Estes são, em geral, ecossistemas pequenos e 

com pouca profundidade. Muito raramente são encontrados lagos naturais com 

profundidades superiores a 20m. Somente as barragens, principalmente aquelas 

construídas em vales, apresentam profundidades significativas. 

 De acordo com ESTEVES (1988), embora no Brasil não possam ser 

reconhecidas áreas nas quais houve a formação de grandes sistemas lacustres, como na 

Europa, onde ocorrem os chamados “lake districts”, pode-se agrupar os lagos brasileiros 

(muitos deles são lagoas) em pelo menos 5 grupos bem diferenciados: 

 Lagos amazônicos, onde devem ser distinguidos lagos de várzea e de terra firme; 

 Lagos formados ao longo de outros rios de grande e de médio porte, por 

barragem natural de tributários de maior porte ou por processos de erosão e 

sedimentação de meandros, que resultam no seu isolamento; 

 Lagos do Pantanal Matogrossense, como lagos de água doce (“baías”) que 

periodicamente (durante as cheias) se conectam com os rios, e lagos de água 

salobra (“salinas”), que se encontram geralmente fora do alcance das cheias e 

permanecem, portanto, isolados; 



 56

 Lagos e lagunas costeiras que se estendem desde o Nordeste até o Rio Grande do 

Sul, com grandes ecossistemas como as lagoas de Araruama, Saquarema e 

Maricá, todas no Estado Rio de Janeiro, Patos, Mirim e Mangueira, no Estado do 

Rio Grande do Sul; 

 Lagos artificiais como as barragens hidrelétricas e açudes. 

2.4.7 - Ecossistemas Aquáticos Artificiais: Lagos e Reservatórios Hidrelétricos 

No Brasil, os lagos artificiais, as barragens e os açudes são formados 

principalmente pelo represamento de rios para atender os seguintes objetivos: geração 

de energia elétrica, abastecimento de águas, regularização de cursos, irrigação, 

navegação, recreação, e possivelmente outros. Os lagos artificiais brasileiros, formados 

pelo represamento de rios, recebem diferentemente denominações, tais como: barragens, 

reservatórios, açudes etc., que nada mais são que sinônimos, uma vez que estes 

ecossistemas têm a mesma origem e finalidade (ESTEVES, 1988). 

No mundo todo cerca de 19% da energia elétrica vem das usinas hidrelétricas, 

onde eletricidade é produzida usando somente a força da água. No Brasil estas usinas 

são a principal forma de produção de energia. Para a construção de represas e usinas é 

preciso alagar diversas áreas e muitas vezes alterar no trajeto natural do rio (ANA, 

2003b). 

Em conseqüência do desenvolvimento industrial e sócio-econômico do Brasil, 

foram construídas inúmeras barragens, cujo objetivo principal é a geração de energia 

elétrica. A construção dessas barragens resultou na formação de um grande número de 

ecossistemas lacustres artificiais.  

Atualmente constata-se que muitos rios brasileiros tiveram grande parte do seu 

curso segmentado em barragens, ou seja, transformados em lagos artificiais. Este fato é 

mais evidente nos rios do Estado de São Paulo, notadamente o rio Grande. 

 Dependendo de suas características hidráulicas, especialmente o tipo de tomada 

d’água da represa, as barragens apresentam grande instabilidade limnológica. 
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Estes ecossistemas, por apresentarem baixo tempo de residência da água17, 

podem ser considerados na sua grande maioria, como um estágio intermediário entre um 

rio e um lago, ou seja, entre ambiente lótico e lêntico. Outra característica das barragens 

é a grande variação do nível d’água que pode ocorrer em pouco tempo, em função das 

variações na precipitação e das necessidades de uso da água de uma usina. 

Segundo PAIVA (1982) apud ESTEVES (1988), em 1980 o Brasil dispunha de 

cerca de 1.060 barragens de médio e grande porte. Atualmente este número é de 6.000 

barragens brasileiras, sendo 823 grandes e médias barragens, das quais 400 foram 

construídas com a função de produzir energia elétrica segundo dados da WCD (1999). 

Na Tabela seguinte são listadas as principais usinas hidrelétricas brasileiras. 

Tabela 2f - Principais Hidrelétricas Brasileiras em Operação. 

UHE  Ano  Rio  Estado Potência 
MW  

Volume 
106m3  

Área 
km2  

Água Vermelha  1978  Grande  SP  1.396  11.025  647  
*Balbina  1989  Uatumã  AM  250  17.500  2.360  
Barra Bonita  1963  Tietê  SP  141  3.622  310  
Curuá-Una  1977  Curuá-Una  PA  30  530  78  
Corumbá I  1994  Corumbá  GO  375  4.900  65  
Estreito  1969  Grande  SP  1.104  1.418  46  
Fontes  1908  Lages  RJ  134  467  31  
Funil  1969  Par. Do Sul  RJ  216  890  39  
*Furnas  1963  Grande  MG  1.312  22.950  1.450  
*Ilha Solteira  1969  Paraná  SP  3.230  21.166  1.077  
*Itaipu  1991  Paraná  BR/PY 12.600  29.000  1.360  
Itaparica  1990  São Francisco PE  2.430  10.700  835  
*Itumbiara  1980  Paranaíba  GO  2.280  17.030  798  
Lages  1907  Lages  RJ  1.907  1.052  3  
Marimbondo  1975  Grande  MG  1.440  6.150  438  
Moxotó  1977  São Francisco AL  440  1.181  93  
Peixoto  1957  Grande  MG  478  4.040  263  
Porto Colômbia  1973  Grande  MG  328  1.524  144  
*Porto Primavera  1995  Paraná  SP  1.818  18.500  2.250  
Samuel  1989  Jamari  RO  217  3.250  560  
*Serra da Mesa  1995  Tocantins  GO  1.200  55.200  1.784  
Segredo  1992  Iguaçu  PR  1.260  3.000  83  
*Sobradinho  1979  São Francisco BA  1.050  34.116  4.214  
*Três Marias  1960  São Francisco MG  517  21.000  1.059  
*Tucuruí  1983  Tocantins  PA  8.370  50.275  3.007  
Xingó  1994  São Francisco BA  5.000  736  85  

*as dez maiores represas em volume armazenado. Fonte: ELETROBRÁS, 2005. 

                                                           
17 Tempo de permanência da água na barragem. 
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 Sabe-se que a construção de barragens, com a conseqüente formação de grandes 

lagos artificiais, produzem diferentes alterações no ambiente, não apenas o aquático, 

como também o ambiente terrestre adjacente (BAXTER, 1977, apud ESTEVES, 1988). 

Estas modificações tanto podem ser benéficas como danosas. Portanto, estudos sobre o 

impacto que um grande lago artificial poderá causar no ambiente são indispensáveis 

antes do represamento de um rio. 

 Estudo realizado por CALIJURI (1988) classificou reservatórios como um 

sistema polimítico, sendo controlado principalmente pela precipitação, vento, vazão e 

tempo de residência da água. 

 SPERLING (1999) enfatiza que a qualidade das águas em reservatórios e lagos 

artificiais deve-se aos inúmeros processos que ocorrem na bacia de drenagem do corpo 

hídrico e que os organismos aquáticos, em sua atividade metabólica, não somente 

recebem influência do meio, como também podem provocar alterações físicas e 

químicas na água. Isto acontece porque o ambiente aquático é sensível à interferências 

que ocorrem na bacia hidrográfica que os abastecem. 

 ESTEVES (1988) destaca inúmeros efeitos negativos que podem acontecer 

quando da formação de grandes lagos artificiais em uma região à montante e sobre o 

próprio ambiente aquático formado, onde os principais estão citados abaixo: 

 Aumento da transpiração e/ou evapotranspiração, ocasionando alterações 

climáticas locais ou regionais (PAIVA, 1982, apud ESTEVES, 1988); 

 Elevação do lençol freático, com efeitos prováveis na agricultura regional 

(aumento da umidade do solo) e na epidemiologia (criação de brejos com a 

proliferação de mosquitos e outros insetos transmissores de doenças); 

 Aumento da taxa de sedimentação à montante em seus afluentes; 

 Inundação de áreas florestais ou agrícolas podendo causar alterações físicas e 

químicas no meio aquático (alterações de pH e surgimento do gás sulfídrico); 

 Alterações nas condições de reprodução as espécies aquáticas devido, por 

exemplo, à destruição das lagoas marginais e alterações na qualidade física e 

química da água; 

 Modificações substanciais nos habitates em torno da represa afetando a fauna e 

flora silvestre; 

 Grandes riscos de desaparecimento de espécies vegetais e animais raros ou em 

extinção na área; 

 Profundas modificações na fauna ictiológica; 
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 Aumento da possibilidade de ocorrência de processos de eutrofização, 

principalmente se áreas florestadas ou agrícolas forem submersas; 

 Inundações de áreas férteis para a agricultura e pecuária, além de estradas, sítios 

arqueológicos e obras arquitetônicas de valor histórico (MACHADO, 1976, 

apud ESTEVES, 1988); 

 Desaparecimento de recursos naturais como: florestas, rios, lagos, cavernas, 

quedas d’água etc.; 

 Deslocamento de populações estabelecidas em terras inundadas, que passam a 

viver ao redor das barragens, exercendo pressão sobre os recursos naturais e 

modificando o uso das áreas marginais (PAIVA, 1982, apud ESTEVES, 1988). 

Na região à jusante da barragem podem ser observadas diversas conseqüências 

com grandes implicações ecológicas. As mais importantes são decorrentes de dois 

fenômenos: (a) alteração no regime hidrológico que passa a ter regime de cheia e seca 

aperiódico, portanto, independente do regime pluviométrico da região; e (b) alterações 

na qualidade física e química da água. 

ESTEVES (1988) avalia que as conseqüências das modificações no regime 

hidrológico à jusante poderão ser vistas logo após o fechamento da barragem, como 

também muitos anos posteriores e os organismos aquáticos e terrestres sofrerão 

conseqüências imediatas devido às alterações do regime hidrológico. Com ausência de 

períodos sazonais de cheia e seca, muitas espécies vegetais e animais teriam seu ciclo de 

crescimento e reprodutivo fortemente alterado, o que levaria muitas populações a forte 

redução ou mesmo extinção. Por ficarem retidos à montante, existiria pouca deposição 

de sedimentos nas várzeas à jusante durante os períodos de cheia. 

De acordo com ESTEVES (1988) o controle do volume de água do reservatório 

para estabilizar o fornecimento de energia elétrica tende a eliminar totalmente a 

inundação periódica das várzeas à jusante ou torná-la aperiódica. A conseqüência 

irreversível é a eliminação da fertilização natural das áreas alagáveis à qual está 

fortemente vinculada à atividade sócio-econômica regional. 

Como exemplo de conseqüência em longo prazo, ESTEVES (1988) menciona as 

modificações na composição da vegetação (desaparecimento de algumas e surgimento 

de outras espécies) na área de inundação, em decorrência principalmente a ausência de 

inundações periódicas e desprovidas de partículas ricas em nutrientes. 
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As modificações na qualidade física e química da água à jusante da barragem 

teriam conseqüências imediatas sobre a biota aquática. Estas implicariam em alterações 

nos valores de pH e na oxigenação do meio. Em longo prazo poderiam ser observadas 

alterações químicas no solo das áreas decorrentes principalmente da alteração dos 

valores de pH da água de inundação, que promovem a mobilização de determinados 

íons e a precipitação de outros. 

ESTEVES (1988) conclui que a construção de reservatórios para diversos fins é 

uma das grandes experiências humanas na modificação dos ecossistemas naturais.  

Essencialmente, numa represa existem gradientes horizontais e verticais e um 

contínuo fluxo de água em direção à barragem. Em função do fluxo de água e das 

diferenças de nível que ocorrem durante as diversas épocas do ano, esses gradientes 

apresentam variações temporais (IMBERG, 1985 apud TUNDISI, 1988). Além disso, os 

diferentes tempos de residência da água durante o ciclo estacional, propiciam 

modificações na altura do nível de água, interferindo na estrutura e na composição da 

comunidade (TUNDISI, 1988). 

De maneira geral, a maior parte da água, nutrientes e carga de sedimento que 

penetram no reservatório são oriundos de um ou dois tributários principais localizados a 

considerável distância da barragem. Isso permite, ao longo de um gradiente em direção 

à barragem, a discriminação de três zonas (de rio, de transição e lacustre), com distintas 

características físicas, químicas e biológicas (LEITE, 1998). 

A zona de rio fisicamente é caracterizada por apresentar um canal relativamente 

estreito e com a sua massa d'água bem misturada e oxigenada. Embora a velocidade da 

água seja decrescente, forças advectivas são suficientes para transportar significativas 

quantidades de fino material particulado, como silte e argila. Possui também baixa 

penetração da luz, a qual geralmente limita os produtores primários.  

Com o aumento da sedimentação, na zona de transição pode ser verificado uma 

elevação da profundidade de penetração da luz. A zona lacustre apresenta mecanismos 

de funcionamento semelhante aos lagos, com baixa sedimentação de partículas 

inorgânicas e suficiente penetração da luz para promover a produção primária, podendo 

apresentar-se estratificada (LEITE, 1998). 

Além destes impactos produzidos pelas atividades humanas, deve-se também 

considerar que as mudanças globais em curso poderão afetar drasticamente os recursos 

hídricos do planeta. Estas mudanças globais, em parte resultantes da aceleração dos 

ciclos biogeoquímicos e contribuição de GEE para a atmosfera, também poderão 
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interferir nas características do ciclo hidrológico, afetar a temperatura das águas 

superficiais de lagos, rios e represas, alterar a evapotranspiração e produzir impactos 

diversos na biodiversidade. Estas mudanças globais poderão ter efeitos na agricultura, 

na distribuição da vegetação e conseqüentemente poderão alterar a quantidade e 

qualidade dos recursos hídricos (TUNDISI, 2003).  

A construção de represas sobre áreas florestadas, como, por exemplo, a região 

amazônica, tem gerado condições peculiares quanto à concentração e distribuição de 

oxigênio nestes ambientes (ESTEVES, 1988).  

Nestas represas, a grande fitomassa inundada, ao se decompor, consome grande 

parte do oxigênio dissolvido, gerando altos déficits, especialmente no hipolimnio. Os 

primeiros anos após a inundação correspondem ao período de maior déficit de oxigênio. 

Assim, não raramente toda a coluna d'água pode tornar-se desoxigenada. Neste período 

a desoxigenação da coluna d' água independe dos ciclos de estiagem e chuvas e também 

do padrão de estratificação térmica do ecossistema. 

Após os primeiros anos de vida do reservatório, a fase crítica de desoxigenação 

passa a se restringir ao período de estiagem. Neste período, além da queda acentuada do 

nível de água, observa-se desoxigenação acentuada da coluna d' água e o que é mais 

desfavorável para a fauna aquática, a presença em altas concentrações no hipolimnio, de 

gás sulfidrico e metano. Em períodos de estiagem muito pronunciada, estes gases 

podem ser detectados até mesmo no epilímnio (ESTEVES, 1988).  

A jusante, durante este período, a situação pode tornar-se ainda mais critica, caso 

a água proveniente das turbinas corresponda em grande parte aquela que se encontrava 

acumulada no hipolimnio e não seja diluída pela água do vertedouro. Neste caso, podem 

ser observados vários quilômetros de rio com baixas concentrações de oxigênio, 

podendo resultar em intensas mortandades de peixes. 

2.4.7.1 - Represas como Ecossistemas: Processos e Mecanismos Básicos de 

Funcionamento 

Para a compreensão das represas como ecossistemas devem-se considerar as 

principais diferenças entre esses ecossistemas artificiais, os lagos e os rios. As principais 

diferenças que ocorrem entre represas e lagos estão basicamente relacionadas com a 

origem dos dois ecossistemas (ALVES, 1998). 
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ALVES (1998) menciona que lagos têm uma variada origem, dependendo de 

eventos diversos relacionados com a situação geomorfológica regional. Dos diversos 

mecanismos, e da geoquímica local, originam-se sistemas com processos específicos. 

Na América do Sul muitos dos sistemas lacustres estão diretamente relacionados com a 

dinâmica dos rios e, conseqüentemente, há uma dependência direta nas comunidades 

dos lagos da influência dos rios e vice-versa. 

Os sistemas de várzeas que constituem os grandes deltas internos de rios 

tropicais, como o Amazonas, o Paraguai e o Paraná, dependem fundamentalmente dos 

mecanismos de inundações para o enriquecimento dos lagos. Nas represas a origem do 

sistema é menos variada: esses ecossistemas constituem uma intersecção em um 

determinado ponto do curso do rio, o qual, pela situação geológica, hidrológica e de 

vazão, representa um sistema ideal para a construção do represamento e para a geração 

de energia elétrica no futuro (ALVES, 1998). 

De acordo com ALVES (1998) um dos aspectos essenciais do mecanismo de 

funcionamento de uma represa é a sua estrutura espacial, horizontal e vertical, muito 

mais heterogênea que um lago.  

Se muitos lagos apresentam uma termoclina estável durante determinados 

períodos, uma represa, cuja estratificação térmica é menos estável, pode, no entanto, 

apresentar diversos tipos de sistemas de advecção resultantes da entrada de água nos 

rios, o que ocasiona uma estrutura vertical heterogênea, laminada, e transporte 

advectivo de material em suspensão e de organismos. Esse sistema interfere com os 

processos de mistura vertical e pode produzir estratificações adicionais não relacionadas 

com o aquecimento térmico na superfície (REBOUÇAS et al., 2002). 

Segundo ALVES (1998) além dos problemas de transporte vertical e lateral, uma 

represa pode ainda, como conseqüência da construção, apresentar fluxos de água em 

diferentes níveis, os quais são dependentes da altura da saída da água para as turbinas. 

Esse sistema, sem dúvida, é um importante fator ecológico no isolamento das massas de 

água, no transporte de nutrientes, de organismos planctônicos e de sedimentos, podendo 

ser também considerado como um importante sistema de fertilização da zona eutrófica. 

A organização morfológica e morfométrica de uma represa, que depende do tipo 

de construção e do estabelecimento de princípios básicos de funcionamento para 

geração de energia elétrica, tem uma conseqüência ecológica importante: a 

compartimentalização do reservatório em unidades e subunidades representadas pelos 

braços de diferentes afluentes. Muitos apresentam uma compartimentalização 
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horizontal, em subsistemas com diferentes padrões de circulação e tempos de residência 

(ALVES, 1998). 

ALVES (1998) também ressalta que a organização espacial das represas inclui 

não só essa compartimentalização, mas a diferenciação entre três regiões principais: a 

região lótica, a região de transição e a região lêntica. Esses três blocos dinâmicos 

distinguem-se por seus mecanismos de funcionamento hidráulico, transporte de 

sedimento, penetração de luz e também pelas características da comunidade planctônica 

e bentônica, que respondem mais rapidamente às condições de maior fluxo ou 

estagnação de água e à granulometria e composição química do sedimento.  

As represas são caracterizadas como um ecossistema com ampla heterogeneidade 

espacial e vertical, devido aos inúmeros compartimentos, o que não só as tornam 

extremamente interessantes do ponto de vista teórico, mas proporciona inúmeras 

possibilidades de estudos práticos e de exploração das diferenças espaciais contidas no 

ambiente e em determinados compartimentos postos nos braços do reservatório. 

ALVES (1998) ressalta que represas construídas em série, em um rio, também 

têm características importantes como ecossistema. Se as entradas de nitrogênio e fósforo 

forem pequenas ao longo da série e maiores na represa que inicia esta, pode-se 

considerar, então, que o sistema funciona como um quimiostato. 

Cada represa elimina parte do ciclo de nutrientes, ocorrendo a diminuição 

progressiva dos efeitos de eutrofização. Tal fato pôde ser estudado nas represas do 

médio Tietê com as modificações na concentração iônica, penetração de luz, 

condutividade, produção primária de filoplâncton. Em contraste com represas, rios são 

ecossistemas em que o gradiente horizontal predomina sobre o gradiente vertical, e em 

que a profundidade é geralmente menor que a das represas.  

Nos rios predomina também o fluxo de água como função de força principal. 

Um rio depende muito mais de material alóctone que é introduzido (restos de vegetação 

e de organismos terrestres, sedimento) do que um sistema lêntico, já que neste há 

predomínio de organismos fotossintetizantes e de material autóctone (ALVES, 1998). 

Porém, todos esses fatores negativos citados acima precisam de comprovação 

científica, pois todos os ecossistemas que uma barragem hidrelétrica inunda podem ser, 

ao longo do tempo, estabilizados pela própria natureza. Assim, para estudar os impactos 

causados pela atividade humana no ambiente aquático é necessário compreender a 

dinâmica dos processos que ocorrem na região de modo a ser possível avaliar a sua 

capacidade de sustentação. 
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CAPITULO 3 – METODOLOGIA 

3.1 - Descrição de Atividades 
Para conseguir os objetivos propostos utilizou-se como procedimentos 

metodológicos: o levantamento e análise da bibliografia e dos documentos básicos 

pertinentes à temática em foco. Dentre esses documentos destacam-se: artigos, livros e 

bancos de dados sobre emissões de gases de efeito estufa (GEE) em ambientes naturais 

e em reservatórios hidrelétricos. 

Analisou-se as diversas correlações existentes entre as variáveis que norteiam o 

tema para permitir a construção de casos representativos da situação estabelecida nos 

momentos anteriores e posteriores à construção de reservatórios hidrelétricos. 

Foram também usadas as seguintes ferramentas metodológicas: 

# Análise de literatura sobre o ciclo de carbono, emissões de GEE em ambientes 

naturais e reservatórios hidrelétricos, metodologias de técnicas de medidas e análises de 

GEE e da generalização de locais de emissão para metano e dióxido de carbono; 

# Coleta de dados de fluxos de GEE e de todos os elementos que envolvem os 

ambientes alagados e aquáticos naturais e os reservatórios hidrelétricos e de seu 

entorno, tomando como base alguns experimentos de campo; 

# Elaboração de banco de dados. 

3.2 – Classificação das Áreas Estudadas 

3.2.1 – Ambientes Alagados e Aquáticos Naturais 

 Nesta tese foram obtidos resultados nos seguintes biomas aquáticos naturais, que 

por sinal são predominantes e representativos em termos mundiais e continentais: 

• Estuários, 

• Rios, 

• Lagoas, 

• Ecossistemas Lacustres, 

• Áreas Naturais Alagadas: Várzeas, Florestas Inundáveis, Pântanos, 

Charcos e Brejos. 

Nos biomas acima citados foram obtidos dados de fluxos de gases de efeito 

estufa (CH4 e CO2) em todos os continentes para representar satisfatoriamente todo o 

planeta. Deve-se ressaltar que alguns dados foram coletados através de experimento de 

campo no Brasil. Neste caso, foi feito experimento de campo no Rio Xingu, localizado 

na Bacia Amazônica, conforme será descrito a seguir. 
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3.2.2 – Reservatórios Hidrelétricos 

 Similarmente ao que foi feito para biomas alagados aquáticos naturais também 

foram obtidos dados de fluxos de CH4 e CO2 em todos os continentes para que se 

pudesse ter boa representatividade, além disso, comparar com os fluxos de ambientes 

naturais. 

 Estudos experimentais foram realizados nos reservatórios hidrelétricos de 

Miranda (MG), Xingó (AL/SE), Ribeirão das Lajes (RJ), Serra da Mesa (GO) e Manso 

(MT). 

No que tange ao total dos dados de fluxos obtidos de GEE, deve-se ressaltar que 

a maior quantidade foi da Europa, América do Norte (Canadá/EUA.) e América do Sul 

(Brasil/Guiana Francesa).  

Sabe-se que estas regiões contêm apenas 28% das barragens construídas no 

mundo (TREMBLAY et al., 2005a). Entretanto, na Ásia, que é a região com maior 

quantidade de barragens registradas (~63%), há poucas informações sobre fluxos de 

gases de efeito estufa. Desta forma, as informações existentes atualmente podem ser 

classificadas como as melhores disponíveis para representar os fluxos de GEE (CH4 e 

CO2) do planeta. 

 A seguir são apresentados os dados coletados através de experimentos de campo 

realizados em diversos reservatórios hidrelétricos brasileiros. 

3.3 - Aquisição de Dados de Fluxos de Metano e Dióxido de Carbono 

Foi elaborada uma extensa revisão bibliográfica, por meio da coleta e seleção de 

publicações, sobre o histórico das emissões de gases de efeito estufa em ambientes 

naturais e de reservatórios hidrelétricos em diversas regiões do planeta, sendo, também, 

aproveitada pesquisas anteriores realizadas pela equipe da COPPE/UFRJ.  

Além disso, foi feito um detalhamento, com base em literatura recente, acerca 

das metodologias utilizadas nos trabalhos de campo e de laboratório, bem como as 

metodologias de processamento, armazenamento e interpretação de dados. 
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3.3.1 – Dados Experimentais Coletados 

3.3.1.1 - Ambientes Aquáticos Naturais: Rio Xingu 

 O rio Xingu possui 1.979 km de extensão e flui do cerrado ou savana tropical da 

região central do estado do Mato Grosso rumo ao norte da Amazônia. A sua bacia cobre 

uma área de 531.000 km². Vários projetos hidroelétricos já foram tencionados para 

serem construídos ao longo do rio Xingu, mas sempre enfrentaram problemas, 

principalmente porque nesta região vivem diversas tribos indígenas, tornando uma 

região muito rica do ponto de vista ambiental e do ponto de vista da diversidade cultural 

e de muitos conflitos. A ELETRONORTE, subsidiária da ELETROBRÁS, tem planos 

de construir um complexo de seis barragens ao longo do rio Xingu. Recentemente, a 

ELETRONORTE retomou o plano da construção de uma grande barragem no Xingu, 

chamado de Complexo Hidrelétrico (CHE) Belo Monte. 

O CHE Belo Monte está planejado para ser construído no Rio Xingu (Figura 3a), 

a 50 km a leste da cidade de Altamira e 400 km de Belém, Pará. Belo Monte terá uma 

capacidade instalada de 11.182 MW, distribuída em duas casas de força, uma com 

11.000 MW e outra com 182 MW. 

 De acordo com ELETRONORTE (2003), Belo Monte é considerado um dos 

melhores aproveitamentos hidrelétricos em todo o mundo: para gerar tal quantidade de 

energia elétrica será inundada uma área de apenas 400 km2, sendo que 200 km2 é o 

próprio leito do rio, ou seja, serão produzidos mais de 28 MW por quilômetro quadrado 

de área alagada, contra 3 MW km-2 em Tucuruí ou 8,6 MW km-2 em Itaipu, ou 0,8 MW 

por quilômetro quadrado da usina de Porto Primavera, por exemplo, conforme pode-se 

visto na Tabela 3a, que compara as 10 maiores usinas hidrelétricas brasileiras e seus 

impactos em termos de área de inundação com o futuro CHE Belo Monte. 

 Os dados básicos foram obtidos através de realização do projeto “Emissões de 

Gases de Efeito Estufa do Reservatório Hidrelétrico de Belo Monte – Fase de Pré-

Enchimento do Reservatório”. Este estudo foi uma parceria entre a COPPE/UFRJ e a 

ELETROBRÁS e teve como objetivo principal instituir um programa de monitoramento 

das emissões de gases de efeito estufa (GEE), provenientes da fase rio e na área terrestre 

que fará parte da área a ser inundada pelo Complexo Hidrelétrico (CHE) Belo Monte. 

 No decorrer do estudo foram realizadas duas campanhas de coleta de dados: a 

primeira campanha de medição de campo ocorrida entre 27 a 31 de outubro de 2003 e a 

segunda entre os dias 10 a 14 de maio de 2004 (SANTOS et al., 2004a). 
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Figura 3a – Localização do Futuro CHE Belo Monte. Fonte: ELETRONORTE, 

2003. 

Tabela 3a – Classificação das Maiores Hidrelétricas Brasileiras e seus Impactos em 

Termos de Área de Inundação. 

Hidrelétrica Potência 
Instalada (MW) 

Área Inundada 
(km2) 

Índice de inundação 
(MW/km2) 

Itaipu 12.600 1.460 8,6 
Tucuruí 8.325 2.850 2,9 
Ilha Solteira 3.444 1.195 2,9 
Xingo 3.000 60 50 
Paulo Afonso IV 2.460 108 22,8 
Porto Primavera 1.814 2.140 0,8 
Jupiá 1.551 327 4,7 
Itaparica 1.500 828 1,8 
Itá 1.450 141 10,3 
Água Vermelha 1.396 646 2,2 
Belo Monte 11.182 400 27,5 

Fonte: ELETRONORTE, 2002. 
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As campanhas consistiram basicamente em medidas de fluxos de gases de efeito 

estufa (CH4, CO2 e N2O) na interface água-atmosfera, medidas de concentração de 

carbono orgânico dissolvido, particulado e total na água, medidas de concentração de 

gás metano na água, parâmetros físicos e químicos da água, perfil de temperatura na 

camada sob e sobre a lâmina d’água, taxa de sedimentação de carbono no sedimento de 

fundo e medidas de gases em solos próximos à área do rio Xingu (Figura 3b). 

 
Figura 3b – Imagem de Satélite de Trecho localizado no Rio Xingu, Pará. Fonte: 

SANTOS et al., 2004a. 

3.3.1.2 - Reservatórios Hidrelétricos Brasileiros 

Em todos os reservatórios brasileiros medidos em campo, o programa de coletas 

de amostras de gás emitido, tanto sob a forma de bolhas como por difusão, foi montado 

em função do tipo de região do reservatório estudado e por faixa de profundidade da 

área escolhida. As amostras foram coletadas em diversas regiões dos reservatórios, 

empregando-se funis de captação de bolhas que emanam do fundo do lago e câmaras de 

difusão que captam o transporte vertical dos gases por difusão. Também foram 

mensurados perfis de concentração de metano na coluna d’água em alguns locais 

selecionados (ROSA et al., 2002a). 
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De acordo com ROSA et al. (2002a) basicamente os conjuntos de amostragem 

foram montados em 5 regiões significativas dos reservatórios estudados, sendo: 
 

• Região próxima à barragem, em diferentes profundidades (procura-se nesta região 

do reservatório, determinar um padrão de emissão para regiões muito profundas e 

onde se presume que foram previamente desmatadas ou pertencentes à calha 

original do rio); 

• Região abrigada do reservatório, em algum braço de antigo rio e em diferentes 

profundidades, onde presumidamente havia vegetação que não foi previamente 

desmatada (procura-se nesta região do reservatório, determinar um padrão de 

emissão para regiões mais rasas e de intensa atividade biológica); 

• Região abrigada do reservatório em diferentes profundidades, em algum braço de 

rio na região oposta à amostragem anterior (procura-se nesta região do reservatório, 

determinar similaridades ou diferenças no padrão de emissão anteriormente 

encontrado); 

• Região à montante do reservatório, onde pode ocorrer presença de macrófitas 

aquáticas (procura-se determinar um padrão de emissão para áreas onde a presença 

de maior carga orgânica possa influenciar nas taxas de emissão). 

• Região à jusante da barragem (são feitas medições logo após a barragem e a alguns 

quilômetros distantes; procura-se nesta região determinar o padrão de emissão que 

sai da barragem e onde se presume que são creditadas a barragem – vertedouros e 

turbinas). 

Quanto à análise, o método de análise quantitativa da concentração dos gases 

contidas nas amostras coletadas foi o transporte das amostras em recipientes 

apropriados e análise imediata em laboratório por cromatografia gasosa. 

a) Elementos da Amostragem 

Foram quantificados os componentes (CO2, CH4, N2 e O2) e calculadas as taxas 

de emissão para cada tipo de área, expressas em mg km-2 dia-1. 

Para cada reservatório estudado foram combinadas estas taxas de emissão com a 

proporção de cada área equivalente amostrada e a partir daí calculadas as taxas de 

emissão total para cada reservatório. 
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b) Reservatórios Estudados 

 Foram feitas medições “in loco” nos seguintes reservatórios hidrelétricos: 

 RESERVATÓRIO HIDRELÉTRICO DE MIRANDA 

A hidrelétrica de Miranda pertence à CEMIG e situa-se na região do Triângulo 

Mineiro, próximo aos municípios de Araguari e de Uberlândia. A UHE de Miranda 

começou a ser construída no ano de 1990 e no dia 1º de agosto de 1997 ocorreu o 

fechamento das comportas da barragem e o enchimento do lago. O reservatório da 

hidrelétrica de Miranda, situado no rio Araguari, inundou uma área de 50,6 km². A 

capacidade instalada da usina é de 390 MW de potência (Figura 3c). 

As informações coletadas neste reservatório foram obtidas durante o projeto 

denominado “Emissões de Gases de Efeito Estufa Derivados de Reservatórios 

Hidrelétricos – Monitoramento e Treinamento de Técnicos do Setor Elétrico 

Brasileiro”, a qual foi uma parceria entre a COPPE/UFRJ e a ANEEL/MCT/PNUD. 

Este projeto visou especialmente o aprimoramento da metodologia de medições 

e o acúmulo de maior número de dados de emissão de gases de efeito estufa em 

reservatórios de usinas hidrelétricas e o estabelecimento de uma análise do 

comportamento dinâmico no tempo das emissões de gases de efeito estufa provenientes 

dos reservatórios, auxiliada pela medição de parâmetros físico-químicos da água e de 

medições de perfis de concentração de CH4 na coluna d’água antes e após a barragem 

dos rios nos reservatórios de Miranda (CEMIG) e Xingó (CHESF). 

 Inicialmente estavam previstas 6 campanhas em Miranda, porém devido a 

diversos problemas somente foram realizadas 3 campanhas: 31 de julho - 2 de agosto de 

2001; 2 - 4 de outubro de 2001 e 13 – 15 de agosto de 2002. 

Foram escolhidos 16 pontos de amostragem no reservatório de Miranda (ROSA 

et al., 2002b). O critério de escolha foi o de estabelecer uma distribuição representativa 

dos sítios, com sítios localizados na “calha” bem como nos braços laterais ao longo de 

todo reservatório; foram também escolhidos dois sítios a jusante da barragem. Além 

disso, foram feitas medições à jusante da barragem. 
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Figura 3c – Foto Aérea da Usina de Miranda, MG. Fonte: SANTOS et al., 2003b. 

Os sítios escolhidos e o mapa do reservatório de Miranda estão dispostos na 

figura a seguir. 

Durante este estudo foram obtidas taxas de ebulição (através de funis coletores 

de bolhas) e taxas de emanação difusiva (através de câmaras miniaturizadas) de CO2 e 

CH4, como também perfis de concentração de metano. Além disso, foram também 

medidos rotineiramente, com o fim de caracterização, o pH, potencial Redox, 

condutividade elétrica, oxigênio dissolvido, as temperaturas da água e do ar, e a 

velocidade do vento. 
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Figura 3d – Mapa de Localização dos Pontos de Amostragem no Reservatório Hidrelétrico de Miranda. Fonte: SANTOS et al., 2003b. 
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 RESERVATÓRIO HIDRELÉTRICO DE XINGÓ 

 A usina hidrelétrica de Xingó pertence à CHESF e situa-se no rio São Francisco, 

no baixo curso da bacia do São Francisco, na divisa dos estados de Alagoas e Sergipe. O 

reservatório inundou uma área de um canyon do vale do Rio São Francisco, conferindo-

a uma grande potência a partir de uma pequena área alagada (Figura 3e). 

 Xingó tem uma potência total de 3.000 MW, previstos em dez unidades a serem 

instaladas ao longo de sua operação. A área de drenagem da bacia contribuinte de Xingó 

é de 608.700 km², com uma descarga média mensal de 2.980 m3/s. A área do 

reservatório é de 60 km² e o comprimento atinge cerca de 60 km, encravado em um 

grande “canyon” do São Francisco e opera praticamente a fio d’água. 

 
Figura 3e – Foto Aérea da Usina de Xingó, AL-SE. Fonte: CHESF, 2005. 

 As informações em Xingó foram coletadas durante o mesmo projeto citado 

anteriormente em Miranda. 

 Foram feitas 5 campanhas de campo: 17 – 20 de julho de 2001; 20 – 22 de 

agosto de 2001; 26 - 28 de fevereiro de 2002; 2 – 4 de abril de 2002 e 17 – 19 de 

setembro de 2002. Taxas de ebulição (funis coletores de bolhas) e de emanação difusiva 

(câmaras miniaturizadas) de CO2 e CH4, como também perfis de concentração de 

metano. Além disso, foram também medidos parâmetros físico-químicos, a temperatura 

do ar, e a velocidade do vento. Os sítios escolhidos e o mapa do reservatório de Xingó 

podem ser visto na Figura 3f. 
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Figura 3f – Mapa de Localização dos Pontos de Amostragem no Reservatório Hidrelétrico de Xingo. Fonte: SANTOS et al., 2003b. 
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 RESERVATÓRIO DE RIBEIRÃO DAS LAJES 

O Reservatório de Lajes localiza-se nas vertentes da Serra do Mar, entre os 

municípios de Piraí e Rio Claro (22o 42'S, 43o 53'W), no Estado do Rio de Janeiro, 

ressaltando que este reservatório encontra-se em sua maior extensão no município de 

Rio Claro (LIGHT, 1991). 

Segundo LIGHT (1991), o Reservatório de Lajes, na cota de operação normal 

(415 metros), apresenta características morfométricas importantes que podem ser vistas 

na Tabela 3b. Atualmente a potência efetiva da UHE de Fontes Nova é de 132 MW. 

Tabela 3b - Características Morfométricas do Reservatório de Lajes. 

Área (km2) 30 
Área Marginal (km2) 183 
Área da Bacia de Drenagem (km2) 305 
Volume (milhões de m3) 450 
Profundidade média (m) 15 
Profundidade máxima (m) 40 
Comprimento máximo (km) 20 
Largura máxima (km) 5 
Vazão efluente (m3/s) 18,2 
Tempo de retenção médio (dias) 286 

  Fonte: LIGHT, 1991. 

As informações de gases de efeito estufa neste reservatório foram conseguidas 

em vista da realização do projeto “Ciclo do Carbono e Emissões de Gases de Efeito 

Estufa do Reservatório Hidrelétrico de Ribeirão das Lajes – Light” objeto de parceria 

firmada entre a Light Serviços de Eletricidade S.A. e o IVIG/COPPE/UFRJ. 

Este trabalho tem como objetivo principal o desenvolvimento de uma 

metodologia para contabilizar o balanço de carbono no reservatório hidrelétrico de 

Ribeirão das Lajes. 

 Durante o trabalho foram realizadas duas campanhas de coleta em campo (17 a 

21 de fevereiro e de 26 a 31 de julho de 2003) onde foram medidos fluxos de gases na 

interface água-atmosfera, medidas de concentração de carbono orgânico e inorgânico na 

água, medidas de concentração de gás metano na água, parâmetros físico-químicos da 

água, taxa de sedimentação de carbono no sedimento de fundo e medidas de gases CH4, 

CO2 e N2O em solos próximos à área do reservatório (SANTOS et al., 2003), ver Figura 

3g. 
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Figura 3g – Mapa de Localização dos Pontos de Amostragem no Reservatório de Lajes. Fonte: SANTOS et al., 2003. 
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 RESERVATÓRIO HIDRELÉTRICO DE SERRA DA MESA 

A Usina Hidrelétrica de Serra da Mesa, localizada na Bacia do Alto Tocantins, 

em Goiás, possui grande importância no panorama energético brasileiro, pois é 

responsável pela ligação entre o sistema interligado Sul/Sudeste/Centro-Oeste e o 

Norte/Nordeste, sendo o elo da Interligação Norte-Sul (FURNAS, 2003). Construída em 

parceria com a empresa privada Serra da Mesa Energia S.A., a entrada em operação de 

suas três unidades geradoras, totalizando 1.275 MW (3 X 425 MW), significou uma 

solução definitiva para o atendimento às regiões do estado de Goiás e, particularmente, 

do Distrito Federal, FURNAS (2003). 

O reservatório de Serra da Mesa é o maior do Brasil em volume de água, com 

54,4 bilhões de m³ e uma área de 1.784 km² (Figura 3h). A Usina de Serra da Mesa é 

um projeto pioneiro em FURNAS, por ser uma usina subterrânea, e possuir controle 

totalmente digitalizado, promovendo uma operação coordenada de geração, aliada a um 

diversificado sistema de transmissão. 

 
Figura 3h – Vista geral do Reservatório de Serra da Mesa. Fonte: FURNAS, 2003. 
 

 Os dados em Serra da Mesa foi possível devido à execução do projeto “O 

Balanço de Carbono em Reservatórios de Furnas Centrais Elétricas S.A. - Estimativa de 

fluxos de CO2, CH4 e N2O na Interface Água-Atmosfera da Coluna d’água e 

Determinação do Aporte e das Taxas de Sedimentação de Carbono”. Este projeto é uma 

parceria entre Furnas Centrais Elétricas S.A. e o IVIG/COPPE/UFRJ. 
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 Os objetivos deste projeto são determinar as emissões de gases de efeito estufa: 

dióxido de carbono, metano e óxido nitroso, dos reservatórios de FURNAS Centrais 

Elétricas S.A., identificar as rotas do ciclo do carbono nesses reservatórios e os fatores 

ambientais envolvidos (SANTOS et al., 2004b). 

Segundo SANTOS et al. (2004b) foram realizados os seguintes estudos: 

• Estimativa de Fluxos de CO2, CH4 e N2O: Foram quantificados os componentes 

(metano, dióxido de carbono, nitrogênio, oxigênio e óxido nitroso) e calculadas as 

taxas de emissão por difusão e por bolhas e estimadas as taxas de emissão total para 

a represa. 

• Quantificação da entrada de material alóctone: Realização de estimativas de vazão 

dos principais tributários e das concentrações (mg/L) de carbono orgânico 

dissolvido (DOC) e carbono orgânico particulado (POC) para determinar a carga de 

material que entra no sistema via cursos d’água. 

• A saída de carbono para o sedimento foi quantificada da seguinte maneira: Cálculo 

da taxa de sedimentação efetiva do carbono através de: a) método radiométrico e b) 

método do traçador silício. 

 

Foram realizadas três campanhas de campo, nos meses de novembro (17 - 

21/11/2003), março (15 - 10/03/2004) e julho (12 - 16/07/2004) em diversos pontos no 

reservatório de Serra da Mesa (Figura 3i). 
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Figura 3i - Mapa de Localização dos Pontos de Amostragem no Reservatório de Serra da Mesa. Fonte: SANTOS et al., 2004b. 
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 APROVEITAMENTO MÚLTIPLO DE MANSO 

O Aproveitamento Múltiplo (APM) de Manso está localizado no município de 

Chapada dos Guimarães, Estado de Mato Grosso, no Rio Manso, o principal afluente do 

Rio Cuiabá, distante a 100 km da cidade de Cuiabá – MT. 

Com potência instalada de 212 MW (Figura 3j), a usina foi projetada para 

atender ao conceito de usos múltiplos do reservatório e da água. O primeiro gerador de 

Manso entrou em operação no dia 8 de dezembro de 2000 e ela está operando 

plenamente desde abril de 2001 (FURNAS, 2003). 

O reservatório hidrelétrico do APM de Manso inundou uma área de 427 km2 

pertencentes aos municípios de Chapada dos Guimarães e Nova Brasilândia, em Mato 

Grosso. 

 Os dados de gases de efeito estufa de Manso foram obtidos através do mesmo 

projeto no qual se obtiveram os de Serra da Mesa. 

Os objetivos e as atividades realizadas também são similares a Serra da Mesa, 

SANTOS et al. (2004b). 

 
Figura 3j – Foto da Usina Hidrelétrica de Manso. Fonte: FURNAS, 2003. 

 Foram realizadas três campanhas de campo, nos meses de novembro (24 - 

28/11/2003), março (22 - 26/03/2004) e julho (19 - 23/07/2004) em vários pontos no 

reservatório de Manso (Figura 3k). 
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Figura 3k - Mapa de Localização dos Pontos de Amostragem no Reservatório de Manso. Fonte: SANTOS et al., 2004b. 
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3.3.2 - Dados Coletados e Compilados através de Diversas Fontes 

Foram coletados 550 dados de fluxos de CH4 (335) e CO2 (215) em diversas 

partes do mundo, tanto em ambientes naturais como em reservatórios hidrelétricos, 

através de literatura disponível e através de experimentos de campo. Para tanto, foram 

obtidas informações em todos os continentes do Planeta para que se pudessem estudar 

todos eles em plenitude. 

Além disso, foi elaborado um banco de dados georefenciado para dispor todas 

estas informações e facilitar o uso, classificação e análise. Porém, uma das maiores 

dificuldades enfrentadas foi em obter informações georeferenciadas dos fluxos de GEE 

tanto em ambientes naturais como também em reservatórios hidrelétricos. 

3.4 – Métodos e Técnicas de Medição das Emissões de Gases Causadores do Efeito 

Estufa 

 Diferentes métodos são usados em campo para determinar fluxos de gases de 

efeito estufa entre a água e o ar (LISS & SLATER, 1974, CANUEL et al., 1997, 

RAYMOND et al., 1997, CARIGNAN, 1998, DUCHEMIN et al., 1999, ROSA et al., 

2002a, LAMBERT & FRÉCHETTE, 2005). Segundo LAMBERT & FRÉCHETTE 

(2005), os métodos podem ser divididos em 3 principais tipologias: 

• Cálculo de fluxos usando concentrações de gases dissolvidos na água; 

• Cálculo de fluxos usando uma concentração integrada dos GEE acima da 

superfície da água; 

• Cálculo de fluxos usando GEE na interface ar-água. 

 Os métodos do tipo 1 incluem, por exemplo, Camada Limite Fina (sigla em 

TBL) e análises de isótopos de carbono. Nos do tipo 2 compreendem, por exemplo, 

torres micrometeorológicas, equipamentos a laser e infravermelho (NDIR e FTIR), e 

correlação de vórtices turbulentos - Eddy Correlation (GRELLE & LINDROTH, 1996). 

O tipo 3 abrange câmaras de difusão de diversos tipos e modelos. 

 Os métodos mais usados para a determinação de fluxos de gases nas superfícies 

de solos e em água, como também na interface água-ar são: 

• Torres micrometeorológicas; 

• Métodos baseados em equações matemáticas de cálculo da difusão de gases 

na interface água-ar; 

• Câmaras de Difusão (Estáticas e Dinâmicas), 

• Câmaras Miniaturizadas e Funis Coletores de Bolhas. 
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A seguir é feita uma descrição destes diferentes métodos. 

A. Torres Micrometeorológicas 

Este método implica na coleta contínua de fluxos de emissão dos gases 

causadores do efeito estufa em pequenas superfícies (FURTADO, 2001). Este método é 

sofisticado, caro e não é um sistema simples de ser transportado, além de não ser 

diretamente aplicável na determinação de fluxos dos gases para grandes superfícies, 

como é o caso dos reservatórios das hidrelétricas. São acoplados nesta torre diversos 

instrumentos (por exemplo, anemômetro sônico, pluviômetro, radiômetro, sensores para 

temperatura da água e umidade, termopares para temperatura do ar, e um analisador de 

gás infravermelho - IRGA) para que se possam obter fluxos de gases (Figura 3l). 

 
Figura 3l - Exemplo de Medidas em Torre Micrometeorológica, onde está 

Instalado um Analisador de CO2/H2O, implantada no Reservatório de Furnas, 

município de Guapé/MG. Fonte: DUARTE et al., 2005. 

A medição das emissões de gás de efeito estufa usando a técnica 

micrometeorológica é vantajosa, pois as leituras contínuas produzem fluxos médios para 

uma área de várias centenas de m2 (FOWLER & DUYZER, 1989, SIMPSON et al., 

1995). Há, contudo, várias desvantagens deste método; sendo principalmente, custo 
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considerável, trabalho tedioso, e imobilidade, especialmente ao cobrir uma grande área. 

Além disso, para ecossistemas particulares, a determinação de variações espaciais sobre 

uma escala muito pequena não é possível com o uso de torres. 

B. Métodos Baseados em Equações Matemáticas 

Método baseado na Lei de Henry (LISS & SLATER, 1974), denominados de 

método de Equação de Camada Limite Fina ou Superficial (TBL ou TBE em inglês) ou 

Fluxo Gradiente (FG) a qual é feita uma rápida estimativa de fluxos do gás, segundo sua 

concentração sobre a superfície da água e logo abaixo dela. Entretanto, o coeficiente de 

difusão desta equação é empírico e característico de condições ambientais específicas 

encontradas nos locais de amostragem (WANNIKHOF et al., 1991, FURTADO, 2001). 

Este método calcula um fluxo usando uma equação semi-empírica (LISS & 

SLATER, 1974, CANUEL et al., 1991, DUCHEMIN et al., 1999). Os parâmetros 

locais necessários para o cálculo são a concentração do gás dissolvido na água, 

velocidade do vento e a temperatura da água. A velocidade do vento é o principal fator 

que afeta o fluxo. As equações usadas para os cálculos não estão validadas para baixas e 

altas velocidades de vento (<5 m/s e >10 m/s, DUCHEMIN et al., 1999).  

Três parâmetros são fundamentais para o cálculo de emissões de acordo com o 

modelo de cálculo de fluxo na camada limite fina (TBL, sigla em inglês), tomando 

como exemplo o CO2, a saber, (SELLERS et al., 1995): 

• Concentração de CO2 na água (dissolvido); 

• Concentração de CO2 no ar, imediatamente superior à camada d’água; 

• Velocidade do vento. 

 A freqüência das medidas é fundamental para a precisão dos resultados, pois os 

fatores variam conforme mudam as condições ambientais. Para se ter medidas de alta 

freqüência, é preciso de um medidor contínuo de concentração de CO2 na água, no ar e 

de velocidade do vento. 

 O fluxo calculado depende de dois fatores principais: o gradiente de 

concentração entre a água e o ar e o coeficiente de troca do gás para um dado gás em 

uma dada temperatura, k. O gradiente da concentração é expresso como a diferença 

entre a concentração atual do gás na água e a concentração que a água teria se estivesse 

em equilíbrio com a atmosfera (LISS & SLATER, 1974). A equação está descrita como 

segue: 
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)][( sathgas gasKPkFluxo −=     (3a) 

onde [gas]sat é a concentração do gás que a água poderia ter se estivesse em equilíbrio 

com a atmosfera subsequente; Kh é a constante de Henry para o gás em uma dada 

temperatura e salinidade; Pgas é a pressão parcial do gás na superfície de água; e o 

produto, Pgas x Kh é a medida da concentração de gases dissolvidos na interface água-ar.  

A concentração de gases dissolvidos é habitualmente medida, enquanto o 

coeficiente de troca do gás não é. Os valores atribuídos a constante k usada neste estudo 

foram empiricamente obtidos do estudo de WANNINKHOF et al. (1991). k é uma 

velocidade do pistão/êmbolo (cm h-1) e pode ser vista como a altura da água que está em 

equilíbrio com a atmosfera por unidade de tempo para um dado gás em uma dada 

temperatura.  

Houve muitas determinações experimentais de k em uma variedade de sistemas 

de água doce e marinha. k varia tanto dentro como através destes sistemas com 

aproximadamente 2 ordens de magnitude. A maioria destes estudos sugere que k 

aumenta de maneira previsível com o aumento da velocidade do vento com ventos 

maior/ou igual a 3 m s-1. Então, se a velocidade do vento é conhecida, k pode ser 

estimado através de várias relações empíricas. 

C. Câmaras de Difusão 

 Neste método podem-se usar câmaras estáticas e dinâmicas de diversos 

tamanhos e formatos com análises de campo (“in situ”), analise laboratorial distante do 

local de amostragem (“ex situ”), e câmaras acopladas a instrumentos automáticos 

analisadores de gases (NDIR, FTIR, TGA, IRGA, etc.). Todos estes métodos têm seus 

pontos prós e contra. 

 O método de câmara pode ser usado para medir variações espaciais entre 

diferentes sítios do mesmo ecossistema durante um período de tempo relativamente 

curto, permitindo cobertura considerável devido à facilidade com que o sistema pode ser 

transferido de um local a outro. Deve-se ressaltar que uma das desvantagens do uso de 

câmaras de difusão é que ela não leva em consideração variações dos fluxos devido a 

variações na velocidade do vento, ou seja, variações em k, coeficiente de transferência. 
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Câmaras de difusão são geralmente usadas para estimar as taxas de troca de CO2 

e vapor d’água entre folhas e a atmosfera (por exemplo, OECHEL et al., 1994, 1998). 

Sobre um ponto de vista ambiental, elas são também muito freqüentemente empregadas 

para registrar fluxos de gás (emissão ou captura) como formas de medir a exposição aos 

poluentes (por exemplo, SCHUTZ & SEILER, 1989).  

Um grande número de pesquisadores tem usado esta técnica para determinar a 

emissão dos fluxos de CO2 e CH4 emitidos através de pântanos de turfa, solos de 

floresta, pântanos salinos, lagos, estuários e reservatórios hidrelétricos, etc. As câmaras 

são caixas retangulares ou cilíndricas normalmente fabricadas de polímeros ou de metal. 

Nas câmaras de difusão, tipo dinâmica, a entrada da amostra de ar está 

localizada no centro da parte superior da câmara (Figura 3m). As câmaras são postas ao 

ar livre por alguns minutos para permitir equlibração com o ar local. Posteriormente, a 

câmara é então colocada na água. Para extração da amostra são usadas seringas de 

polipropileno e então conectadas ao tubo da câmara flutuante, sendo então bombeada 

várias vezes. Isto muda o ar no tubo e homogeneíza o ar na câmara.  

A primeira amostra é a de referência onde é coletada do ar ambiente. Após as 

amostras serem coletadas e armazenadas imediatamente são analisadas (“in situ”) ou 

transportadas (“ex-situ”) para serem analisadas em laboratório através de cromatografia 

gasosa (TCD, FID ou MS). 

 
Figura 3m - Exemplo de Câmara Dinâmica usada para Medições de GEE. Fonte: 

Elaboração própria, 2003. 
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A câmara estática funciona como um recipiente de ar na interface solo-ar ou 

água-ar e registra as alterações de concentração do gás no seu interior ao longo do 

tempo, ressaltando que neste tipo de câmara não há renovação de ar (DUCHEMIN et 

al., 1995, FURTADO, 2001). Através desta técnica obtêm-se as taxas de emissão dos 

gases através de pequenas superfícies num período de tempo limitado (Figura 3n). Não 

é um método caro, sendo facilmente transportável, e permitindo a amostragem de 

muitos sítios em períodos de tempo relativamente pequenos. 

Já na câmara dinâmica pode-se obter taxas de emissão de gases através de 

pequenas superfícies tanto num período de tempo limitado como de forma contínua, 

tendo, além disso, a possibilidade e facilidade de se acoplar um equipamento de IV ou 

Laser, que possui uma sensibilidade enorme; claro que ao se acoplar tais dispositivos 

esta técnica fica mais cara do que o primeiro tipo. 

 
Figura 3n - Exemplo de Câmara Estática usadas para Medições de Metano em 

Áreas Alagadas do Pantanal. Fonte: ALVALÁ et al. (1999). 

Nas câmaras citadas acima também podem ser acoplados instrumentos 

automáticos tais como NDIR, FTIR, TGA e IRGA. As câmaras são modificadas para 

que esses instrumentos automáticos sejam acoplados. O ar é amostrado no topo da 

câmara e retorna no lado oposto da mesma. O ar que entra na câmara passa por um 

dessecador para evitar condensação da água no tubo. Outra coluna de secagem é 

colocada antes da entrada do instrumento analisador. O ar circula na câmara e depois é 

analisado usando um Instrumento Automático, Infravermelho Não Dispersivo (NDIR), 

infravermelho com Transformada de Fourier (FTIR) ou Analisador de Gás Total (TGA). 
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i. Câmaras Miniaturizadas de Difusão 

Uma parcela significativa dos gases gerados nos reservatório não segrega em 

bolhas e fica dissolvido na água. A liberação difusiva de alguns gases da água para o ar 

aprisionado altera sua concentração na câmara que pode ser quantificado 

cromatograficamente. Esta é determinada mediante as chamadas câmaras de difusão 

miniaturizadas, desenvolvida pela equipe da COPPE/UFRJ-USP/SC (ROSA et al., 

2002b). 

Uma câmara deste tipo pode ser comparada a um copo invertido aprisionando 

pequena porção (150mL) de ar atmosférico sobre a superfície da água. Uma câmara 

deste tipo está equipada com um peso de estabilização e um válvula que permite a 

introdução dos 150 mL de ar e a retirada de alíquota após a equilibração. Para obter 

imunidade à ação de ondas, a câmara é mantida ligeiramente submersa (~25cm), 

pendendo de bóia. 

Estas câmaras (Figura 3o) são usadas em experimentos de equilibração, sendo 

que em cada experimento são usadas três câmaras com equilibrações durando 3, 6 e 12 

minutos. São levadas para análise cromatográfica alíquotas resultantes das três 

equilibrações e mais uma amostra de ar que não fora exposto à equilibração (ROSA et 

al., 2002b). 

De acordo com ROSA et al. (2002b) considera-se um volume confinado de ar 

recebendo a emanação difusiva, por exemplo, do metano. A partir de características 

químicas do metano dissolvido na água, e sua liberação difusiva para o ar em contato 

com essa água, é possível estabelecer uma função que descreve a concentração nesse ar 

em função do tempo.  

 
Figura 3o – Procedimentos de Uso das Câmaras de Difusão em Experimentos de 

Equilibração. Fonte: SANTOS et al., 2003. 
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No procedimento experimental, no reservatório hidrelétrico, as equilibrações são 

feitas com três câmaras flutuando ao lado do barco que fica ancorado na vizinhança 

onde foram instalados os funis, isto para que sejam obtidos, em cada sítio de 

amostragem, taxas de liberação tanto ebulitivas quanto difusivas. 

Segundo o descrito por ROSA et al. (2002b) uma seqüência possível de 

operações no uso destes tipos de câmaras é a seguinte: 

(1) Usando uma bomba manual cilíndrica, de pistão, com capacidade de ~600 

mL, aspira-se ar cerca de 10 cm acima do nível da água. É importante que o motor do 

barco tenha sido desligado em tempo para que o vento dissipe o CO2 liberado pelo 

motor e este não contamine o experimento. Uma alíquota do ar da bomba é transferida 

para ampola gasométrica destinada à análise cromatográfica, a ampola sendo marcada 

1C0 (se for o primeiro experimento da campanha); o dígito 0 se refere ao tempo nulo de 

equilibração. 

(2) Transfere-se 150 mL do ar da bomba para uma câmara submersa e 

inicialmente preenchida com água; e após três minutos transfere-se o ar assim 

equilibrado para ampola gasométrica marcada 1C3.  

(3) Transfere-se novos 150 mL do ar da bomba para outra câmara, obtendo-se 

amostra equilibrada após 6 minutos. Essa é marcada 1C6. 

(4) A última equilibração tem duração de 12 minutos; a amostra resultante é 

marcada 1C12. 

Ao usar porções do mesmo ar da bomba nas três equilibrações assegura-se que 

todas três possuíam a mesma concentração em seu instante inicial. Na ausência de tal 

garantia a determinação das constantes ficaria incerta. 

Para evitar erros é recomendado que o experimento seja feito por duas pessoas, 

sendo uma para cronometrar o tempo e a outra para manipular o instrumento. A pessoa 

que está cronometrando pode também ser responsável pelo preenchimento da ficha de 

bordo (referente às câmaras). Anota-se para cada equilibração a hora e minuto do início 

e do fim, bem como o respectivo número da amostra, por exemplo, 1C6; e as demais 

informações que caracterizam as condições reinantes no sítio. Após esse procedimento, 

são colhidas alíquotas do ar equilibrado e levadas para análise cromatográfica. 
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No laboratório é usado um dispositivo, que pode ser chamado de “transferidor” 

com septo, que pode ser ligado à ampola gasométrica para retirada de gás, mediante 

seringa, para análise cromatográfica. O mesmo dispositivo permite a purga do espaço 

morto antes da retirada de amostra para análise. 

 Nas amostras provenientes de funis é determinado o metano, o dióxido de 

carbono, o oxigênio e o nitrogênio, presentes em nível percentual. Nas amostras obtidas 

com câmaras de difusão é determinada a concentração de CO2 e CH4, com 

concentrações na faixa de ppm. 

ii. Funis Coletores de Bolhas 

Para quantificar as emissões de CO2 e CH4 de bolhas, a equipe da 

COPPE/UFRJ-USP/SC construiu equipamentos com objetivo de captar o processo de 

ebulição. A captação das bolhas é feita por funis “invertidos” suspensos a ~30 cm 

abaixo da superfície usando apoio de bóias. Bolhas chegando à boca do funil são 

canalizadas ao seu bico onde estas bolhas serão aprisionadas num frasco de ~250mL de 

capacidade, inicialmente cheio com água. As bolhas chegando ao frasco deslocam a 

água e ficam ali armazenadas aguardando a coleta. Assim, através de funis coletores as 

bolhas liberadas espontaneamente em períodos de 24 horas são recolhidas (ROSA et al., 

2002b). 

 Os funis são inicialmente instalados sem os frascos coletores. Permite-se que 

escapem bolhas de ar por ventura aderidas à parede interna dos funis. Os frascos 

coletores são então preenchidos com água do reservatório e fixados na extremidade 

superior dos funis. Abaixo, a Figuras 3p mostra a seqüência de fotos de funis obtidas em 

sítios no reservatório de Lajes, Rio de Janeiro. 

 
Figura 3p – Procedimentos de Instalação e Retirada de Funis no Reservatório de 

Lajes. Fonte: SANTOS et al., 2003. 
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As bolhas liberadas espontaneamente, quando atingem a boca de um funil, 

acumulam-se no frasco e são colhidas após intervalo de 24 horas aproximadamente. 

Após esse período de amostragem, os frascos são destacados e, debaixo da água, 

fechados. Ainda debaixo da água são combinadas as porções de gás captadas na mesma 

profundidade e o número de funis e volume total é anotado em ficha. Após esse 

procedimento é extraída alíquota para análise cromatográfica no laboratório próximo ao 

reservatório a ser estudado. Normalmente em cada sítio amostrado são instalados 

conjuntos de funis com profundidades de 5, 10 e 20m.  

Em águas rasas a ebulição é mais intensa que nas mais profundas, cessando a 

ebulição em profundidades superiores a 30m. Usando os resultados das análises são 

obtidas, por regressão linear, as larguras das faixas que emitiam e as taxas médias de 

emissão na faixa (SANTOS et al., 2003). 

A partir de modelo geométrico é calculada a extensão da área que emite, 

obtendo com esta a massa de CH4 (ou CO2) emitido por ebulição durante o dia para todo 

o reservatório. Usando este dado é calculada uma taxa média para todo o reservatório 

incluindo áreas que emitem e que não emitem, dividindo a massa total emitida por dia 

pela área total. 

3.5 – Processamento, Tratamento e Diagnóstico de Dados Coletados 

 Após a coleta destas informações, foi elaborado um banco de dados para facilitar 

o processamento, diagnóstico e análise dos dados obtidos, conforme é descrito abaixo.  

3.5.1 – Processamento dos Dados Obtidos 

Como os dados de fluxos de CO2 e CH4 são de diferentes ambientes e regiões do 

planeta, então os mesmos foram agrupados em 3 regiões biogeoclimáticas. Contudo, 

antes de mencionar como foram agrupados os dados, é feita uma caracterização de 

biomas/ecossistemas naturais presentes em cada região do planeta. 

As regiões descritas a seguir foram classificadas em 3 regiões biogeoclimáticas 

que se diferenciam das classificações normalmente usadas, p.e. a de Köppen. Isto se 

justifica devido ao conjunto de dados coletados e para facilitar a comparação entre 

ambientes que possuem características similares. Assim, os dados de fluxos de CH4 e 

CO2 foram estruturados em 3 categorias biogeográficas através da latitude, para que se 

pudesse representar e abranger todo o planeta e ao mesmo tempo não perdesse 

informações que seriam de grande valia para se alcançar os objetivos desta tese. 
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a) Região Boreal 

Esta região é abrangida por 50º e 65º de latitude Norte. Os tipos de biomas 

presentes nesta área são: 

• Tundra - vegetação proveniente do material orgânico que aparece no curto 

período de degelo durante a estação quente das regiões de clima frio, 

apresentando assim apenas espécies de plantas que se reproduzem 

rapidamente e que suportam baixas temperaturas. Aparece em regiões como 

o Norte do Alasca e do Canadá, Groelândia, Noruega, Suécia, Finlândia e 

Sibéria (WIKIPEDIA, 2005). 

• Taiga ou Floresta Boreal - bioma caracterizado por suas florestas de 

coníferas. No Canadá, usa-se o termo floresta boreal para designar a parte 

meridional desse bioma, e o termo taiga é usado para designar as áreas 

menos arborizadas a sul da linha de vegetação arbórea do Ártico.  

É uma região biogeográfica subártica setentrional e húmida, na qual as formas de 

vida vegetal principais são larícios, abetos, pinheiros e espruces, que estão adaptadas ao 

clima frio. Também ocorrem algumas árvores de folha larga, nomeadamente vidoeiros, 

faias, salgueiros e sorveiras. Os pauis e as plantas a eles associadas também são comuns 

nesta zona, que ocupa a maior parte do interior do Canadá e do norte da Rússia 

(WIKIPEDIA, 2005). 

b) Região Temperada 

Região compreendida entre 23,5º e 50º de latitude Norte. Os tipos de biomas que 

estão presentes nesta região são: 

• Floresta decídua temperada - Florestas úmidas localizadas na zona 

temperada onde as árvores perdem suas folhas a cada inverno (WIKIPEDIA, 

2005). 

• Floresta de coníferas - Florestas que possuem coníferas que forma extensos 

bosques em toda sua extensão em zonas de clima rigoroso que não podem 

ser povoadas por outras árvores (WIKIPEDIA, 2005). 

• Campos, Savanas e Bosques de Arbustos - São formações típicas de Regiões 

de Clima Temperado. 

• Pântano - quando se tem uma área plana de abundante vegetação herbácea 

e/ou arbustiva, que permanece grande parte do tempo inundada, há a 

formação do pântano, cujo ecossistema é único e diverso. 
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O surgimento dos pântanos geralmente ocorre em áreas onde o escoamento das 

águas se torna lento, assim o entulho ocasionado pela massa orgânica além de se 

decompor, ocasiona mais represamento da vazão da bacia hidrográfica.  

c) Região Tropical 

Região compreendida entre 23,5º de latitude Sul e 23,5º de latitude Norte. 

Porém, para que se pudesse conter principalmente a maioria dos biomas e reservatórios 

da América do Sul, foi incluída a região subtropical (23,5º - 35º S). É a região de maior 

biodiversidade do planeta e os seguintes biomas estão presentes: 

• Florestas tropicais e subtropicais úmidas - são encontradas em um cinturão 

em torno do equador e nos sutrópicos úmidos, e são caracterizadsa por 

climas quentes, úmidos, com alta taxa de pluviosidade. As regiões tropicais e 

subtropicais com baixa pluviosidade ou estações úmida e seca distintas 

abrigam florestas tropicais e subtropicais secas de folhas largas e florestas 

tropicais e subtropicais de coníferas (WIKIPEDIA, 2005).  

De acordo com WIKIPEDIA (2005) as florestas tropicais e subtropicais úmidas 

de folhas largas são comuns em várias ecorregiões terrestres, incluindo partes da África 

equatorial, partes do subcontinente indiano e sudeste da Ásia, norte da América do Sul e 

América Central, leste da Indonésia, Nova Guiné e norte da Austrália, e as ilhas 

tropicais do Oceano Pacífico. Cerca de metado das florestas pluviais do mundo estão no 

Brasil. As florestas tropicais cobrem atualmente menos de 6% da superfície continental 

e insular da Terra. Dentre exemplos podemos citar a Amazônia, descrita a seguir. 

Amazônia é uma região na América do Sul, definida pela bacia do rio Amazonas 

e coberta em grande parte por floresta tropical (que também é chamada Floresta 

Equatorial da Amazônia). A floresta estende-se por nove países: Bolívia, Brasil, 

Colômbia, Equador, Guiana, Guiana Francesa, Peru, Suriname e Venezuela.  

No Brasil, para efeitos de governo e economia, a Amazônia é delimitada por 

uma área chamada Amazônia Legal. É chamado também de Amazônia o bioma que, no 

Brasil, ocupa 49,29% do território, sendo o maior bioma terrestre desse país, onde é 

constituída pelos ecossistemas: floresta ombrófila densa (a chamada Floresta 

Amazônica), floresta ombrófila aberta, floresta estacional decidual e semidecidual, 

campinarana, formações pioneiras, refúgios montanos, savanas amazônicas, matas de 

terra firme, matas de várzea, e matas de igapós (WIKIPEDIA, 2005). 
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• Savanas tropicais - são campos abertos com árvores baixas e médias que 

ficam distantes umas das outras, sendo o mais conhecido ecossistema 

africano. No Brasil, se tem o Cerrado  que é um tipo de savana. As savanas 

do Brasil são uma vegetação que tem diversas variações fisionômicas, pelas 

grandes áreas que ocupam do território brasileiro. Com 2 milhões de km², 

ocupando cerca de 22% do território brasileiro, onde a extensão da área do 

cerrado só perde para a da floresta amazônica. Nas regiões onde o cerrado 

predomina, o clima é quente e há periódos de chuva e de seca, com incêndios 

espontâneos ocorrendo no periódo da seca (WIKIPEDIA, 2005). 

A vegetação, em sua maior parte, é semelhante à da savana, com gramíneas, 

arbustos e árvores esparsas. Dependendo de sua concentração e condições de vida do 

lugar, pode apresentar mudanças diferenciadas denominadas de Cerradão, Campo 

Limpo e Cerrado, intercalado por formações de florestas, várzeas, campos rupestres e 

outros. 

• Pantanal: Um dos mais valiosos patrimônios naturais do Brasil e a maior e 

mais significativa área úmida do planeta, cobre cerca de 140 mil km² em 

território brasileiro. Localizado na bacia hidrográfica do Rio Paraguai, o 

Pantanal pode ser definido como um enorme ecotono onde predominam os 

Cerrados e o Chaco e, em menor proporção, as Florestas Amazônica e 

Atlântica (BDT, 2005). Esta região também pode ser classificada como 

savana inundada sazonalmente, segundo alguns autoresOs terrenos, quase 

sempre planos; são alagados periodicamente durante as cheias, trazendo 

elementos necessários para a renovação da fertilidade dos diversos 

ecossistemas locais. Estes fatores conferem ao pantanal uma diversidade e 

produtividade biológica excepcionais. 

• Mata Atlântica - foi uma formação vegetal brasileira que basicamente 

acompanhava o litoral do país do Rio Grande do Sul ao Rio Grande do Norte 

(regiões meridional e nordeste). Nas regiões Sul e Sudeste chegava até 

Argentina e Paraguai. Cobria importantes trechos de serras e escarpas do 

Planalto Brasileiro, e era contínua com a Floresta Amazonica. Foi a segunda 

maior floresta tropical em ocorrência e importância na América do Sul, em 

especial no Brasil. 
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A área original era 1.290.692,46 Km2, 15% do território brasileiro. Atualmente o 

remanescente é 95.000 km2, 7,3% da área original. As formações do domínio da Mata 

Atlântica são: Floresta Ombrófila Densa, Floresta Ombrófila Mista, Floresta Ombrófila 

Aberta, Floresta Estacional Decidual, Floresta Estacional Semidecidual, Mangues, 

Restingas, Campos de Altitude, Brejos Interioranos e Encraves Florestais do Nordeste 

(WIKIPEDIA, 2005). 

• Caatinga - É o único bioma exclusivamente brasileiro, o que significa que 

grande parte do seu patrimônio biológico não pode ser encontrado em 

nenhum outro lugar do planeta. Sua área original era de 1 milhão de km². A 

área remanescente deste bioma atualmente é inferior a 50% da área original e 

que é constituída principalmente por savana estépica englobando de forma 

contínua parte dos estados do Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, 

Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia e parte do Norte de Minas 

Gerais, (BDT, 2005). 

• Várzeas - é a campina plana às margens de um rio que em época de enchente 

é inundada com as águas deste último. Um dos exemplos mais clássicos 

deste termo é a várzea do Nilo, regiões ribeirinhas ao rio que na época de 

cheias do rio eram alagadas, deixando aí o húmus, rico adubo natural que 

permitia o cultivo com fertilidade e a manutenção da civilização egípcia. 

• Mangues - No litoral brasileiro em toda a planície costeira, existem pântanos 

chamados de mangues. Têm fauna e flora peculiares adaptados à salinidade, 

ao fluxo das marés com grande biodiversidade devido à mata atlântica.  

3.5.2 – Tratamento e Diagnóstico de Dados Obtidos 
Após o processamento de todos os dados coletados, foi feito um tratamento e 

diagnóstico para fazer uma distribuição por tipo de clima e região geográfica, em 

relação a cada tipo de ambiente estudado. Do total de 550 informações obtidas, depois 

do tratamento e diagnóstico, somente 380 dados de fluxos de CH4 (232) e CO2 (148) 

foram usados neste trabalho em vista de alguns deles terem sido realizados em mesmo 

local, com mesmo método e em períodos diferentes de amostragem, a qual foram feitas 

médias, acompanhados dos valores mínimos e máximos. 

O tratamento desses dados permitiu a produção de tabelas e mapas temáticos 

específicos (uso do solo) e de mapas integrativos com fluxos de CH4 e CO2. Para 

facilitar a comparação foi feita uma aglomeração de tipos de biomas como sendo área 
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alagadas ou úmidas, com o objetivo de melhor comparar com outros ambientes naturais 

e reservatórios. Assim, em área alagadas estão compreendidos os seguintes biomas: 

floresta inundável, várzeas, igarapés, pântanos, brejos e charcos. 

3.5.3 - Banco de Dados 

Após a obtenção de todos os dados de fluxos de CH4 e CO2 elaborou-se um 

banco de dados usando o programa Microsoft Excel.  

O segundo passo foi fazer a distribuição destes dados por tipos de biomas e em 

regiões biogeográficas para facilitar o gerenciamento das informações. 

A classificação também ocorreu em termos de ambientes naturais e reservatórios 

hidrelétricos e para cada tipo de fluxo (CH4 e CO2). 

Na última fase foram feitas médias aritméticas usando os dados em cada tipo de 

ambiente estudado para cada país, que serão usados para fazer análises comparativas 

entre ambientes naturais alagados e reservatórios hidrelétricos em cada região 

biogeográfica citada anteriormente. 

3.6 - Contabilização das Emissões Líquidas de CO2 e CH4 de Hidrelétricas 

 Foi feita uma proposta de contabilização das emissões líquidas de CO2 e CH4 em 

hidrelétricas, tomando como base a seguinte proposição: 

Emissões Líquidas = Emissões Brutas – X1 – X2   (3b) 

onde: 

Emissões Brutas = Emissões medidas diretamente no corpo d’água do reservatório: 

muitos mecanismos podem explicar as emissões brutas de reservatórios, notadamente 

por: 

• Decomposição parcial de biomassa inundada, gerando CO2 e pequena 

quantidade de CH4, 

• Decomposição de carbono orgânico e inorgânico “bombeado” dentro do 

reservatório através dos ecossistemas do entorno, ou seja, o carbono que circula. 

X1 = Emissões naturais (CO2 e CH4) pré-existentes à construção do reservatório 

(emissão devido à decomposição da matéria orgânica aquática e terrestre, por exemplo, 

em várzeas, pântanos, etc.).  

A inundação de áreas alagadas naturalmente promove a emissão de CO2 e de 

CH4. Assim, essa parcela deve ser descontada das emissões “brutas” dos reservatórios 

hidrelétricos. 
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X2 = Emissões (CO2 e CH4) em áreas que o reservatório afogou que já eram fontes de 

GEE (como por exemplo, rios, lagos, etc.).  

Uma parte do carbono “bombeado” em reservatórios através dos ecossistemas 

do entorno seriam decomposto de alguma forma. Isto pode ser confirmado pelo fato que 

muitos lagos naturais e rios têm níveis de emissões por metro quadrado similares ou 

maiores àqueles de reservatórios hidrelétricos. 

3.7 - Estudos de Caso: Hidrelétrica de Tucuruí 

 Foi elaborado um estudo de caso com objetivo de aplicar a proposição de 

contabilização das emissões líquidas de gases de efeito estufa citada acima. Para tanto, 

escolheu-se o reservatório hidrelétricos de Tucuruí pelos seguintes motivos: 

• Localização estratégica na Amazônia, fazendo com que seja uma área a 

qual possui uma grande quantidade de estudos e pesquisas ambientais 

diversos; 

• Uma boa quantidade de informações disponíveis acerca de dados antes da 

construção da UHE e de outros ambientes do entorno; 

• Dados de fluxos de CH4 e CO2 disponíveis. 

A seguir são apresentadas informações referentes à Usina Hidrelétrica de 

Tucuruí. 

3.7.1 – Informações Básicas 

A Usina Hidrelétrica de Tucuruí está localizada no trecho inferior do Rio 

Tocantins, a 350 km ao sul de Belém, capital do Estado do Pará. Sua construção foi 

iniciada em 1976, pela ELETRONORTE, sendo que sua operação somente teve início 

em novembro de 1984, contando numa primeira etapa com uma potência total de 4.245 

MW (Figura 3r). Porém, já estão em andamento as obras para construção da segunda 

etapa da Usina Hidrelétrica Tucuruí, e as 12 turbinas existentes serão acrescidas mais 

outras 11 unidades geradoras que juntas, irão ampliar a capacidade de geração de 4.428 

para 8.370 MW, em 2006, possibilitando o atendimento a cerca de 40 milhões de 

habitantes (ELETRONORTE. 2005). 
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 Segundo informações da ELETORNORTE (2005), a Usina Hidrelétrica de 

Tucuruí foi concebida conforme as estratégias estabelecidas pela política do Governo 

Federal, na época, para o desenvolvimento da região Norte, a partir da década de 60, em 

busca do crescimento econômico da região. Seu objetivo foi o de atender o mercado de 

energia elétrica polarizado por Belém, e as elevadas cargas que seriam instaladas em 

decorrência da implantação de empreendimentos eletro-intensivos. A linha de 

transmissão entre Presidente Dutra (MA) e Boa Esperança (PI) foi muito importante, 

pois promoveu a interligação com a região Nordeste. 

 

Figura 3r – Vista Geral da UHE Tucuruí. Fonte: ELETRONORTE, 2005. 

 O reservatório de Tucuruí inundou uma área total de 3.007 km², informação 

mais recente, e um volume total de água de 50,3 bilhões de metros cúbicos. Foi fechado 

em setembro de 1984, completando-se o enchimento em março do ano seguinte em sua 

primeira fase. A barragem tem cerca de 6,5 km de extensão, sendo que cerca de 1,19 km 

são de estrutura em concreto, conforme mencionado por ELETRONORTE (2005). 

 De acordo com ELETRONORTE (2005) a área onde localiza-se o reservatório 

de Tucuruí apresenta clima tropical úmido (AmW), segundo a classificação de Köppen, 

caracterizando-se por apresentar elevados índices pluviométricos (cerca de 2.400 mm de 

chuva), elevada temperatura média do ar (26º C), e umidade relativa superior a 85%. A 

variação mensal da temperatura é pouco significativa, sendo o período compreendido 

entre junho e novembro, correspondente a estação seca, enquanto que o período de 

dezembro a maio corresponde a estação chuvosa. 
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 O reservatório de Tucuruí apresenta as seguintes regiões: (a) região de entrada, 

apresentando características próprias de rio (baixa profundidade, coluna da água 

homogênea, oxigênio dissolvido (OD) - durante todo o ano); (b) áreas abertas, 

representadas pela antiga calha do rio Tocantins e apresentando reduzido tempo de 

residência hidráulico, estratificação vertical e hipolimnio anóxico na estação seca, 

mistura vertical e oxigenação da coluna da água no período chuvoso; (c) áreas 

marginais, que apresentam estratificação química permanente, camada de fundo 

anóxica, maiores valores de íons e nutrientes, presença de macrófitas aquáticas; (d) 

braço do Caraipé, que possui dinâmica limnológica própria, apresentando elevado 

tempo de residência hidráulica e uma estratificação permanente da coluna da água 

(ELETRONORTE, 2005). 

Estudos feitos antes da construção do reservatório descrevem que a região do 

baixo Tocantins, onde está inserida a UHE Tucuruí, era quase totalmente coberta por 

floresta tropical úmida, tendo sido registrada a ocorrência de 551 espécies de plantas, 

distribuídas em 81 famílias (ELETRONORTE, 2005). As principais formações vegetais 

existentes na área de influência do reservatório eram constituídas por floresta de terra-

firme (predominante), vegetação periodicamente inundável, próximo a rios e igarapés, e 

campinarana, que ocupava aproximadamente 15 km2. 

Segundo os estudos acima citados, as florestas densas ocorrem em áreas com 

alta umidade, transformando-se gradualmente em florestas mais abertas, com presença 

de palmeiras, em locais onde o clima apresenta um período de seca mais intenso 

(direção Norte para Sul). 

 No reservatório de Tucuruí, segundo o trabalho preliminar de foto-interpretação 

realizado por CARDENAS et al. (1982) apud DOS SANTOS (2000), foram 

consideradas as seguintes formações: 

Zona 1: Mata alta, homogênea sobre o relevo dissecado. 
Zona 2: Mata de porte médio a baixo, muito desmatada situada à 

margem do rio. 
Zona 3: Misto de matas altas e densas com baixas e pouco densas. 
Zona 4: Mata baixa, homogênea, em relevo mais suave, área 

desmatada, alturas e capoeiras. 
Zona 5: Manchas de vegetação sobre o solo branco arenoso. 
Zona 6: Vale do rio Tocantins. 
Zona 7: Vale do rio Caraipé. 
Zona 8: Zona de mata (inundável estacionalmente). 
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A Tabela 3c fornece resultados de estimativa da fitomassa por classe de mata e 

por segmento da biomassa, obtidas através de fotografias aéreas de 25 de junho de 1979. 

Os resultados somam 2.543 km², tendo em vista que a estimativa extrapolou os limites 

espaciais do reservatório.  

Levantamentos posteriores, realizados a partir de imagens de satélite do lago já 

formado, vieram a modificar essas estimativas, onde o reservatório formado comporta 

um volume de cerca de 50,8 milhões de m3 e inunda uma área de 2.850 km2 (CMD, 

1999). Recentemente, a ELETRONORTE (2005) atualizou esse valor para 3.007 km², e 

que será tomado como base nos cálculos nesta Tese. 

Tabela 3c – Biomassa Seca na Área do Reservatório de Tucuruí. 

Zonas/Classes 

de Mata 

Área 

(ha) 

Troncos 

(t/ha) 

Galhos 

(t/ha) 

Folhas 

(t/ha) 

Liteira 

(t/ha) 

1  65.000 327 213 15 12 

2  57.500 220 125 16,80 18,90 

3  12.750 360 233,90 16 12 

4    60.750 300 194,90 12 16,90 

5     2.375 149 85,90 19,78 24 

6  11.312 177,3 111 14,40 14,90 

7  41.537 em estudo em estudo em estudo em estudo 

8  3.125 147,8 176 8,96 7,04 

Fonte: CARDENAS et al. (1982) apud DOS SANTOS (2000). 

 Os estudos realizados com base em fotografias do satélite Landsat em 1979, 

junto com os trabalhos de campo, concluíram que o total de biomassa seria: troncos 266 

t/ha – 57,2%; galhos 169 t/ha – 36,3%; folhas 15 t/ha – 3,2%;liteira 15 t/ha – 3,3 %; 

total 465 t/ha – 100%. 

Segundo CARDENAS et al. (1982) apud DOS SANTOS (2000), das 113 

milhões de toneladas de biomassa inventariadas para os 2.430 km², deve ser descontada 

a área correspondente à calha do antigo rio Tocantins (600 km²), ilhas (400 km²) e áreas 

desmatadas pela Eletronorte (400 km²), o que faz com que a área inundada com 

vegetação seja de 1.180 km², o que daria um total de 55 milhões de toneladas de 

biomassa afogada pelo enchimento do lago de Tucuruí. 

As informações citadas acima são importantes porque serão usadas no cálculo de 

contabilização das emissões líquidas. 
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CAPITULO 4 – FLUXOS DE DIÓXIDO DE CARBONO E METANO DE 

AMBIENTES NATURAIS ALAGADOS E RESERVATÓRIOS 

HIDRELÉTRICOS 

4.1 - Fluxos de Metano e Dióxido de Carbono em Ambientes Naturais Alagados 

 Para o objetivo desta tese, as informações de fluxos de metano (CH4) e de 

dióxido de carbono (CO2) em ambientes alagados naturais foram subdivididas em três 

regiões biogeoclimáticas (boreal, temperada e tropical), descritas anteriormente no 

capítulo 3. 

 Nas figuras 4a e 4b são apresentados mapas de distribuição dos dados de fluxos 

mundiais de dióxido de carbono e metano, respectivamente. Nestes mapas estão 

contidos informações de ambientes naturais (áreas alagadas, áreas de turfa, tundra, rios, 

lagos, estuários, lagoas e savanas) e reservatórios hidrelétricos. Analisando-os nota-se 

que a maioria das informações tanto de ambientes naturais e como de reservatórios 

hidrelétricos estão localizados em três regiões do mundo: Canadá/EUA, Europa 

Ocidental e Brasil. 

4.1.1 – Região Boreal 

 Valores anuais de fluxos tanto de CO2 quanto de CH4 compilados nas Tabelas 4a 

e 4b sugerem que as áreas de turfas comportam-se como fontes de CH4, com valor 

médio de fluxo de 56 mg m-2 d-1 e sumidouros de CO2 alcançando valor médio de -744 

mg m-2 d-1 em áreas boreais (BLAIS et al., 2005). 

A maioria dos valores médios de fluxo de CH4 em áreas de turfa varia entre 10 e 

500 mg CH4 m-2 d-1 (Tabela 4a). Dois dos maiores valores de fluxo de CH4 (271 e 509 

mg CH4 m-2 d-1) estão localizados na Rússia (PANIKOV & DEDYSH, 2000) e são bem 

mais significativos comparados aos fluxos médios de CH4 para esta região (56 mg CH4 

m-2 d-1). 

Em ambientes aquáticos, como lagos, rios e estuários observam-se que são 

fracos emissores de CH4 (0,2 – 231 mg m-2 d-1, Tabela 4a) e grandes de CO2, com 

valores de fluxos médios variando de 105 - 20245 mg m-2 d-1 (Tabela 4b).  
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Nota-se que as concentrações de metano em águas de estuários variam 

amplamente, mas são sempre maiores do que o equilíbrio atmosférico e geralmente 

apresentam uma diminuição de águas doces para salgadas (DE ANGELIS & LILLEY, 

1987, SCRANTON & MCSHANE, 1991). Este padrão geral deve-se às entradas de rios 

que são um dos contribuintes principais para o metano encontrado em águas estuarinas. 

De acordo com ABRIL & IVERSEN (2002) esta supersaturação é devida em sua 

maioria à entrada de águas ricas em metano vindas de ambientes anóxicos do entorno.  

Na região boreal, em áreas de tundra somente foram encontrados dados de 

fluxos para CH4 (Tabela 4a). Elas são fontes de CH4, com valores variando de 50 a 225 

mg CH4 m-2 d-1. Segundo BLAIS et al. (2005), as áreas de tundra emitem CH4 durante 

pouco tempo durante o ano. Esta emissão cessa na maior parte do ano devido ao período 

de congelamento. Isto justificaria a pouca quantidade de dados. 

Emissões de CH4 de superfícies de estuários variam numa faixa de escalas 

espacial e temporal (0 e 2,4 mg CH4 m-2 d-1 na Dinamarca e Holanda, respectivamente) 

e de 14,4 (Québec, Canadá). Isto possivelmente deve estar relacionado aos processos de 

produção, transporte, oxidação e emissão de metano que são complexos em estuários. 
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Figura 4a – Representação Gráfica da Distribuição de Dados Mundiais de Fluxos de Dióxido de Carbono. 

Elaborado por Corbiniano Silva, pesquisador do IVIG/COPPE/UFRJ. 
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Figura 4b – Representação Gráfica da Distribuição de Dados Mundiais de Fluxos de Metano.  

Elaborado por Corbiniano Silva, pesquisador do IVIG/COPPE/UFRJ. 
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Tabela 4a - Fluxos de Metano em Ambientes Naturais na Região Boreal. 

Localização Tipo de Ambiente Método 
Número 

de 
Amostras

Média        
(mg m-2d-1) 

Mínima      
(mg m-2d-1) 

Máxima     
(mg m-2d-1) Referência 

Llomantsi/ 
Finlândia 

Áreas de Turfa Câmaras Estática, 
Dinâmica 

... 15,8 ... ... Nykanen et al. (1996), 
apud Blais et al. (2005) 

Lakkasuo/ 
Finlândia 

Áreas de Turfa ... ... 19,1 ... ... Nykanen et al. (1996), 
apud Blais et al. (2005) 

Llomantsi/ 
Finlândia 

Áreas de Turfa Câmaras Estática, 
Dinâmica 

... 21,9 ... ... Nykanen et al. (1998), 
apud Blais et al. (2005) 

Llomantsi/ 
Finlândia 

Áreas de Turfa Câmaras Estática, 
Dinâmica 

... 52,1 ... ... Nykanen et al. (1998), 
apud Blais et al. (2005) 

Salmisuo/ 
Finlândia 

Áreas de Turfa Câmara Estática 1 103,0 ... ... Alm et al. (1999), apud 
Blais et al. (2005) 

Llomantsi/ 
Finlândia 

Áreas de Turfa Câmaras 
Estática,Dinâmica

... 13,1 ... ... Alm et al. (1999), apud 
Blais et al. (2005) 

Llomantsi/ 
Finlândia 

Áreas de Turfa Câmaras 
Estática,Dinâmica

16 74,5 ... ... Nykanen et al. (1995), 
apud Blais et al. (2005) 

Lakkasuo/ 
Finlândia 

Áreas de Turfa ... ... 118,6 ... ... Alm et al. (1999), apud 
Blais et al. (2005) 

Finlândia Áreas de Turfa ... ... 65,7 0,55 131 Nykanen et al. (1998) 
apud Blais et al. (2005) 

HBL, MB/Canadá Áreas de Turfa Câmara Estática ... 0,2 -1 6,1 Roulet et al. (1994) 

Thompson, 
MB/Canadá 

Áreas de Turfa Câmara Estática 72 -0,6 ... ... Savage et al. (1997), 
apud Blais et al. (2005) 

Schefferville, 
QC/Canadá 

Áreas de Turfa Câmara Estática 54 28 ... ... Moore et al. (1990), apud 
Blais et al. (2005) 
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HBL, MB/Canadá Áreas de Turfa Câmara Estática ... 78,6 -0,6 1.585 Roulet et al. (1994) 

Schefferville, 
QC/Canadá 

Áreas de Turfa Câmara Estática 20 30,9 0 112,3 Moore & Knowles (1987), 
apud Blais et al. (2005) 

MA/Canadá Áreas de Turfa Câmara Estática ... ... 13 112,3 Bellissario et al. (1996) 

Alberta/Canadá 
Áreas de Turfa Câmara Estática ... 24 0 1.520 Vitt et al. (1990), apud Blais 

et al. (2005) 
AL/Canadá Áreas de Turfa Câmara Estática 42 153,4 96,45 201,6 Whiting & Chanton (2001)  
Schefferville, 
QC/Canadá 

Áreas de Turfa Eddy Convariance 1 49,4 ... ... Moore et al. (1994), apud 
Blais et al. (2005) 

Schefferville, 
QC/Canadá 

Áreas de Turfa Câmara Estática 36 59,7 ... ... Moore et al. (1990), apud 
Blais et al. (2005) 

Schefferville, 
QC/Canadá 

Áreas de Turfa Câmara Estática 24 34,7 ... ... Moore et al. (1990), apud 
Blais et al. (2005) 

SK/Canadá Áreas de Turfa Câmara Estática 280 121,8 17,12 220,8 Rask et al. (2002) 

HBL, MB/Canadá 
Áreas de Turfa ... ... ... 110,4 179,2 Hamilton et al. (1994), apud 

Blais et al. (2005) 
HBL, ON/Canadá Áreas de Turfa Câmara Estática ... 1,8 -1,7 65,7 Roulet et al. (1994) 
Kinosheo Lake, 
ON/Canadá 

Áreas de Turfa Eddy Covariance 1 14,5 ... ... Edwards et al. (1994) apud 
Blais et al. (2005) 

Canadá Áreas de Turfa Câmara Estática 21 5,1 0,4 67,5 Bubier et al. (1993) apud 
Blais et al. (2005) 

Canadá Áreas de Turfa Câmara Estática 3 4,3 ... ... Klinger et al. (1994) apud 
Blais et al. (2005) 

Canadá Áreas de Turfa Câmara Estática 3 47,3 ... ... Moore et al. (1994) apud 
Blais et al. (2005) 
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Moosonee, ON/Canadá Áreas de Turfa Câmara Estática ... 2,5 -2,4 32,0 Roulet et al. (1994) 
Canadá Áreas de Turfa 

Câmara Estática ... 
21,3 ... ... Bubier et al. (1993) apud 

Blais et al. (2005) 
Canadá Áreas de Turfa 

Câmara Estática 7 
6,3 ... ... Moore et al. (1994) apud 

Blais et al. (2005) 
Moosonee, ON/Canadá Áreas de Turfa Câmara Estática ... 53,5 -1,7 1.356,0 Roulet et al. (1994) 
Moosonee, ON/Canadá Áreas de Turfa Câmara Estática ... 47,5 -1,5 1.627,0 Roulet et al. (1994) 
Canadá Áreas de Turfa 

Câmara Estática 3 
26,1 ... ... Bubier et al. (1993) apud 

Blais et al. (2005) 
Canadá Áreas de Turfa 

Câmara Estática 3 
54,3 ... ... Klinger et al. (1994) apud 

Blais et al. (2005) 
Canadá Áreas de Turfa 

Câmara Estática 6 
34,7 ... ... Moore et al. (1994) apud 

Blais et al. (2005) 
Moosonee, ON/Canadá Áreas de Turfa Câmara Estática ... 7,9 -1,6 297,5 Roulet et al. (1994) 
Canadá Áreas de Turfa 

Câmara Estática 4 
27,6 ... ... Bubier et al. (1993) apud 

Blais et al. (2005) 
Canadá Áreas de Turfa 

Câmara Estática 3 
14,8 ... ... Klinger et al. (1994) apud 

Blais et al. (2005) 
Canadá Áreas de Turfa 

Câmara Estática 
14 18,1 ... ... Moore et al. (1994) apud 

Blais et al. (2005) 
Canadá Áreas de Turfa Eddy Covariance 1 194,4 ... ... Suyker et al. (1996) apud 

Blais et al. (2005) 
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Siberia/Russia 
Áreas de Turfa 

Câmara Estática 2 13,9 
... ... Panikov & Zelenev (1991), 

apud Blais et al. (2005) 

Sibéria/Rússia 
Áreas de Turfa 

Câmara Estática 2 0,8 
... ... Panikov & Zelenev (1991), 

apud Blais et al. (2005) 

Sibéria/Rússia 
Áreas de Turfa 

Câmara Estática ... ... 
29 42 Panikov et al. (1995), apud 

Blais et al. (2005) 

Sibéria/Rússia 
Áreas de Turfa 

Câmara Estática 5 5 
... ... Panikov & Dedysh (2000), apud 

Blais et al. (2005) 

Sibéria/Rússia 
Áreas de Turfa 

Câmara Estática 5 271 
... ... Panikov & Dedysh (2000), apud 

Blais et al. (2005) 

Sibéria/Rússia 
Áreas de Turfa 

Câmara Estática 4 509 
... ... Panikov & Zelenev (1991), 

apud Blais et al. (2005) 

Umea/Suécia 
Áreas de Turfa 

Câmara Estática ... 28,8 
... ... Waddington & Roulet (2000), 

apud Blais et al. (2005) 
Moor, Alemanha 

Área de Turfa Câmara Estática  
83 11 155 Pfeiffer (1994) apud Blais et al. 

(2005) 
Bourgoyen/Bélgica Áreas alagadas 

Câmara Estática 
... 20,00 0 102 Boechx & Van Cleemput 

(1997), apud Blais et al. (2005) 
Amoss/Alasca/EUA Lagos Câmara de Difusão ... 4,89 4,08 5,7 Phelps et al. (1998) 

Amiloyak/Alasca/EUA Lagos 
Equação da Camada 
Limite ... 5,55 4,9 6,2 Phelps et al. (1998) 

Becharof/Alasca/EUA Lagos ... ... ... 1,28 16,3 Phelps et al. (1998) 
British-
Columbia/Canadá 

Lagos Câmara de Difusão ... 11,3 0,1 33 Tremblay et al. (2005b) 

Québec/Canadá Lagos Câmara de Difusão 150 0,6 -124 62 Tremblay et al. (2005b) 
Lago 
Paajarvi/Finlândia 

Lagos ... ... 231 51 411 Nyvonen et al. (1998) apud 
Blais et al. (2005) 
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Finlândia Lagos ... ... 27,5 0,3 54,8 Kortelainen (1999) 
Alasca/EUA Rios ... ... 8,79 1,28 16,3 Kling et al. (1992) 
Québec/Canadá Estuários Câmara de Difusão 6 14,4 -0,4 20,5 Tremblay et al. (2005b) 
Rhine & Scheldt, 
Bélgica/Holanda 

Estuários ... ... ... 0,006 0,6 Scranton & McShane (1991) 

Scheldt, Bélgica/Holanda Estuários ... ... 2,4 ... .... Lipschultz (1981) apud 
Abril & Borges (2005) 

Bodden/Alemanha Estuários ... ... 0,31 0,03 0,21 Bange et al. (1998) apud 
Abril & Borges (2005) 

Randers Fjord/Dinamarca Estuários ... ... 0,24 0,07 0,41 Abril & Iversen (2002) 
Alasca/EUA Tundra Câmara Dinâmica ... 221 16 426 Bartlett & Harris (1993) 

Norte da Sibéria/Rússia Tunda 

Câmara 
Estática/TGA 

540 50 

0 160 Samarkin & Gundelwein 
(1999) apud Blais et al. 
(2005) 

Manitoba/Canadá Tundra Câmara Dinâmica ... 225 1 644 Whalen & Reeburgh, (1992) 
... Informação ausente.        Fonte: Elaboração Própria. 
 
 
 



 110

Percebe-se através da Tabela 4b que há grande variabilidade nos valores médios 

encontrados em áreas de turfa, principalmente no Canadá (p.e., -350 mg CO2 m-2 d-1 em 

Manitoba ou -2.750 mg CO2 m-2 d-1 em Alberta como sumidouros; ou fontes em, por 

exemplo, 216 mg CO2 m-2 d-1 em Ontário ou 491 mg CO2 m-2 d-1 em Quebec). 

Segundo KEDDY (2000), PAYETTE & ROCHEFORT (2001) e BUBIER et al. 

(2003) essa diferença enorme (direção e magnitude) nos fluxos de CO2 em áreas de 

turfa reflete a heterogeneidade espacial de condições ambientais dentro destes sistemas. 

Esta heterogeneidade segundo os autores é devida principalmente à microtopografia 

variável das áreas de turfas, que é caracterizada pela presença de morros, depressões, 

charcos, colinas, entre outros. 

Vários autores têm medido fluxos diferenciados com mudanças na 

microtopografia. Outra informação importante a ser destacada é que elas podem mudar 

de fonte para sumidouro de CO2 de um ano para outro, devido à variação das condições 

climáticas. Por exemplo, SHURPALI et al. (1995) observou uma emissão de CO2 (900 

mg CO2 m-2 d-1) durante um ano caracterizado por condições secas e uma absorção (-

400 mg CO2 m-2 d-1) no ano seguinte com condições mais úmidas.  

De acordo com BLAIS et al. (2005) as condições secas levam a uma crescente 

aeração de turfa e produção de CO2, enquanto que em condições mais úmidas 

promoveriam fotossíntese por musgos e captura de CO2. Na média, as áreas de turfas 

nesta região são descritas como um sumidouro líquido para CO2 atmosférico (-744 mg 

CO2 m-2 d-1, n = 568). 

 Analisando os resultados em estuários observa-se que existe uma imensa 

variabilidade nos fluxos (105 – 20.245 mg CO2 m-2 d-1), onde os maiores valores foram 

registrados na Holanda (20.245 mg CO2 m-2 d-1). Segundo FRANKIGNOULLE et al. 

(1998) similarmente a ecossistemas heterotróficos, estuários são fontes de CO2 para a 

atmosfera. Certamente, excesso de oxigênio e supersaturações de CO2 são 

características comuns em estuários. 

FRANKIGNOULLE et al. (1998) baseados em fluxos medidos pelo método 

com câmara dinâmica em estuários europeus  propôs um fluxo médio de 7.500 mg m-2 

d-1, onde este resultado é da mesma ordem de grandeza obtido neste trabalho. 
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Tabela 4b - Fluxos de Dióxido de Carbono em Ambientes Naturais na Região Boreal. 

Localização Tipo de 
Ambiente Método 

Numero 
de 

Amostras 

Média          
(mg m-2d-1) 

Mínima    
(mg m-2d-1)

Máxima    
(mg m-2d-1) Referência 

Stor-Amyran/Suécia Áreas de 
Turfa 

Câmaras Estática, 
Dinâmica 

400 -111 -315 92 Waddington & Roulet (2000) 
apud Blais et al. (2005) 

Churchil, 
Manitoba/Canadá 

Áreas de 
Turfa 

Fluxo Gradiente 75 -900 -3.100 1.100 Griffis et al. (2000) apud Blais  et 
al. (2005) 

Schefferville, 
Quebec/Canadá 

Áreas de 
Turfa 

Câmara Estática 80 491 ... ... Moore & Knowles (1987) apud 
Blais  et al. (2005) 

Thompson, 
Manitoba/Canadá 

Áreas de 
Turfa 

Eddy Covariance 124 -350 -1.000 300 Lafleur et al. (1997); Joiner et al. 
(1999) apud Blais et al. (2005) 

Kinosheo Lake, HBL 
Ontario/Canadá 

Áreas de 
Turfa 

Eddy Covariance 33 -1.700 ... ... Neumann et al. (1994) apud Blais 
et al. (2005) 

Kinosheo Lake, HBL 
Ontario/Canadá 

Áreas de 
Turfa 

Câmara Estática 18 216 ... ... Whiting (1994) apud Blais et al. 
(2005) 

Hudson Bay Lowlands, 
Ontario/Canadá 

Áreas de 
Turfa 

Câmara Estática 12 502 ... ... Whiting (1994) apud Blais et al. 
(2005) 

Hudson Bay Lowlands, 
Ontario/Canadá 

Áreas de 
Turfa 

Câmara Estática 12 -143 ... ... Whiting (1994) apud Blais et al. 
(2005) 

Hudson Bay Lowlands, 
Ontario/Canadá 

Áreas de 
Turfa 

... ... ... 3.696 11.000 Hamilton et al. (1994) apud Blais 
et al. (2005) 

Alberta/Canadá Áreas de 
Turfa 

Câmara Dinâmica 78 -2.750 -4.200 -1.400 Whiting & Chanton (2001) 

Prince Albert, 
Saskatchewan/Canadá 

Áreas de 
Turfa 

Eddy Covariance 136 -2.700 ... ... Surkey et al. (1997) apud Blais 
et al. (2005) 

Mackenzie River/Canadá Rios ... ... 313 ... ... Kling et al. (1991) 
Manitoba-Ontario/Canadá Rios Câmara de Difusão 13 1033 -1.437 10.893 Tremblay et al. (2005b) 
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Québec/Canadá Rios Câmara de Difusão 161 1976 -904 11.163 Tremblay et al. (2005b) 
Suécia Lagos ... ... 6,29 1,73 13,84 Algesten et al.(2003) 
Suécia Lagos ... ... 790 ... ... Aronsen (2001) 
Suécia Lagos Headspace - IRGA 84 900 ... ... Aberg et al. (2004) 
Ártico/Suécia Lagos ... ... 279 ... ... Karlsson (2001) 
Finlândia Lagos ... ... 107 14 200 Kortelainen (1999) 
Canadá Lagos ... ... 790 220 2.597 del Giorgio & Peters (1994) 
British-Columbia/Canadá Lagos Câmara de Difusão 23 706 -419 2.780 Tremblay et al. (2005b) 
Manitoba-Ontario/Canadá Lagos Câmara de Difusão 53 2.193 -1.438 10.893 Tremblay et al. (2005b) 
Québec/Canadá Lagos Câmara de Difusão 551 1.013 -5.722 10.946 Tremblay et al. (2005b) 
New Foundland/Canadá Lagos Câmara de Difusão 46 867 -828 2.285 Lambert & Fréchete (2002) 
Norte do Alasca/EUA Lagos ... ... 919,6 -286 2.631,2 Kling et al. (1992) 
Quebec/Canadá Estuários Câmara de Difusão 21 880 -1068 3778 Tremblay et al. (2005b) 
Alemanha Estuários ... ... 7.922 ... ... Frankignoulle et al. (1998) 
Elbe/Alemanha Estuários Câmara 1 180 ... ... Frankignoulle et al. (1998) 
Randers Fjord/Dinamarca Estuários Câmara/IRGA 93 3.511,20 -1.584 12.760 Borges et al. (2004) 
Holanda Estuários ... ... 8.362 3.081 7.042 Frankignoulle et al. (1998) 
Holanda Estuários ... ... 20.245 11.443 29.047 Frankignoulle et al. (1998) 
Rhine/Holanda Estuários Câmara Estática 4 115 70 160 Frankignoulle et al. (1998) 
Scheldt/Bélgica-Holanda Estuários Câmara Estática 10 ... 260 660 Frankignoulle et al. (1998) 
Scheldt/Bélgica-Holanda Estuários Headspace - GC-

FID/equilibrator-IR 
63 375 ... ... Middelburg et al. (1996) apud 

Abril & Borges (2005) 
Reino Unido Estuários ... ... 8.362 3.961 12.763 Frankignoulle et al. (1998) 
Thames/Reino Unido Estuários Câmara 1 1.982 210 3.755 Frankignoulle et al. (1998) 
Tamar/Reino Unido Estuários Camada Limite Fina 2 105 90 120 Frankignoulle et al. (1998) 

... Informação ausente.   Fonte: Elaboração Própria. 
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4.1.2 – Região Temperada 
 
 Valores anuais de fluxos de CH4 mostrados na Tabela 4c sugerem que as áreas 

alagadas nesta região podem situar-se tanto como sumidouros (-3 mg m-2 d-1, 

Virginia/EUA) quanto fontes (390 mg m-2 d-1, Louisiana/EUA) (Tabela 4c).  

Já em relação aos fluxos de CO2, as áreas alagadas em sua maioria são grandes 

sumidouros com uma variabilidade de -540 a -11.634 mg m-2 d-1 (Tabela 4d). Esta 

diferença pode ser devido as diferentes metodologias, períodos e número de amostras 

diferentes nos dados obtidos. 

 Similarmente à região boreal, as áreas de turfas da região temperada também 

contribuem para emissão de CH4 para a atmosfera na região. A maioria dos valores 

médios de fluxo de CH4 em áreas de turfa varia entre 10 e 350 mg CH4 m-2 d-1, onde as 

maiores emissões de CH4 ocorreram em Minnesota/EUA (349 mg CH4 m-2 d-1, CRILL 

et al., 1988). 

Nota-se que a maior quantidade de informações desta região foi obtida nos EUA, 

e na maioria dos locais em áreas de turfa verifica-se que há emissão de CO2, podendo 

significar que a remoção de carbono através da decomposição excede a captura de 

carbono na biomassa e solos (TREMBLAY et al., 2005b). 

De acordo com a bibliografia pesquisada nos ambientes aquáticos, verifica-se 

que lagos, rios e estuários são fontes de CH4 (0 – 330 mg m-2 d-1, Tabela 4c), enquanto 

estes mesmos ambientes se apresentaram como grandes emissores de CO2 (p.e., 18.700 

mg m-2 d-1, em Satilla, Geórgia/EUA), conforme pode ser visto na Tabela 4d. 
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Tabela 4c - Fluxos de Metano em Ambientes Naturais na Região Temperada. 

Localização Tipo de 
Ambiente Método 

Numero 
de 

Amostras

Média      
(mg m-2d-1)

Mínima     
(mg m-2d-1) 

Máxima    
(mg m-2d-1) Referência 

Geórgia/EUA 
Áreas alagadas Câmara Estática, 

Dinâmica 12 
141 ... ... Crill et al.(1988) 

Flórida/EUA 
Áreas alagadas Câmara Estática, 

Dinâmica 11 
128 ... ... Crill et al.(1988) 

Flórida/EUA Áreas alagadas Câmara Estática 48 226 ... ... Whiting & Chanton (2001) 
Geórgia/EUA Áreas alagadas ... ... 130 -7,9 1.000 Bartlett et al. (1990) 

Flórida/EUA 
Áreas alagadas ... ... 69 ... ... Bartlett et al. (1989) apud Blais et al. 

(2005) 

Flórida/EUA 
Áreas alagadas 

Câmara Dinâmica 15 
61 ... 624 Harriss et al. (1988a) apud Blais et al. 

(2005) 

Flórida/EUA 
Áreas alagadas Câmara Estática 

30 
107 9 2.390 Bartlett & Harriss (1993) apud Blais et 

al. (2005) 
Flórida/EUA Áreas alagadas Câmara Estática ... 10,1 ... ... Harriss & Sebacher (1981) 
Geórgia/EUA Áreas alagadas Câmara Estática ... 13,6 ... ... Pulliam (1993) apud Blais et al. (2005)  
Geórgia/EUA Áreas alagadas Câmara Estática ... -2,2 ... ... Pulliam (1993) apud Blais et al. (2005) 

Geórgia/EUA 
Áreas alagadas Câmara Estática ... 92 ... ... Harriss & Sebacher (1981) apud Blais 

et al. (2005) 
Geórgia/EUA Áreas alagadas Câmara Estática ... 149 -7,5 1250 Bartlett et al. (1990) 
Geórgia/EUA Áreas alagadas Câmara Estática ... 55 -10 442 Bartlett et al. (1990) 

Flórida/EUA 
Áreas alagadas Câmara Estática  6 -0,7 ... ... Hapell & Chanton (1993) apud Blais et 

al. (2005) 
Flórida/EUA Áreas alagadas Câmara Dinâmica 4 59 -3 274 Harriss et al. (1988b) 
Flórida/EUA Áreas alagadas Câmara Dinâmica ... ... 23 254 Harriss et al. (1988b) 
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Minnesota/EUA Áreas alagadas Câmara Dinâmica ... ... 146 912 Alford et al. (1997) 
Louisiana/EUA Áreas alagadas Câmara Dinâmica 70 390 ... ... Whiting & Chanton (2001) 
Virginia/EUA Áreas alagadas Camada Limite Fina 52 119 ... 469 Wilson et al. (1989) 
Virginia/EUA Áreas alagadas ... 60 107 9 2.390 Burke et al. (1988) apud Blais et al. 

(2005) 
Flórida/EUA Áreas alagadas Câmaras Estática, 

Dinâmica 
1 117 ... 475 Wilson et al. (1989) 

Virginia/EUA Áreas alagadas Câmaras Estática, 
Dinâmica 

1 152 ... 1.005 Wilson et al. (1989) 

Virginia/EUA Áreas alagadas ... ... 9 ... ... Harriss et al. (1982) apud Blais et al. 
(2005) 

Virginia/EUA Áreas alagadas ... ... -3 ... ... Harriss et al. (1982) apud Blais et al. 
(2005) 

Virginia/EUA Áreas alagadas Câmaras Dinâmica, 
Estática 

... ... 83 155 Wilson et al. (1989) 

Virginia/EUA Áreas alagadas Câmaras Estática 30 1 -0,3 36 Roulet et al. (1992) 
ON/Canadá Áreas alagadas Câmaras Estática 1040 2 -15 262 Fiedler & Sommer (2000) 
Aichstetten/Alemanha Áreas alagadas Câmaras Estática 1040 127 0 6.775 Fiedler & Sommer (2000) 
Artisberg/Alemanha Áreas alagadas Câmaras Estática 48 1 ... ... Hahn et al. (2000) apud Blais et al. 

(2005) 
Viena/Áustria Áreas alagadas Câmaras Estática, 

Dinâmica 
120 57 2 694 Blais et al. (2005) 

MN/EUA Área de turfa Câmaras Estática, 
Dinâmica 

12 142 68 263 Harriss et al. (1988b) 

MN/EUA Área de turfa Câmara Estática  6 -0,7 ... ... Hapell & Chanton (1993) 
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MN/EUA Área de turfa Câmaras Dinâmica, Estática 48 199 18 866 Harriss et al. (1988b) 
MN/EUA Área de turfa Câmara Estática 68 118 0 1.056 Dise (1993) apud Blais et al. (2005) 
MN/EUA Área de turfa Câmara Dinâmica 18 132 19 468 Harriss et al. (1985) apud Blais et al. (2005) 
MN/EUA Área de turfa Eddy Covariance ... 177 ... ... Verma et al. (1992) apud Blais et al. (2005) 
Virginia/EUA Área de turfa Câmaras Dinâmica, Estática 14 251 ... ... Harriss et al. (1988b) 
MN/EUA Área de turfa Câmaras Dinâmica, Estática 36 349 152 711 Harriss et al. (1988b) 
MN/EUA Área de turfa Câmara Estática 37 180 11 767 Dise (1993) apud Blais et al. (2005) 
MN/EUA Área de turfa Câmara Estática 27 35 -1 482 Dise (1993) apud Blais et al. (2005) 
Itasca, MN/EUA Área de turfa Câmara Dinâmica 2 85 3 171 Harriss et al. (1985) apud Blais et al. (2005) 
Durhan, NH/EUA Área de turfa Câmara Estática 144 190 21 639 Frolking & Crill (1994) 
NS/Canadá Área de turfa Câmara Estática 18 10 ... ... Clair et al. (2002) apud Blais et al. (2005) 
Cochrane, ON/Canadá Área de turfa Câmara Estática 6 -0,02 -0,4 0,3 Schiller & Hastie (1996) apud Blais et al. 

(2005) 
Cochrane, ON/Canadá Área de turfa Câmara Estática 18 3,8 ... ... Roulet & Moore (1995) apud Blais et al. 

(2005) 
Cochrane, ON/Canadá Área de turfa Câmara Estática 18 0,3 ... ... Roulet & Moore (1995) apud Blais et al. 

(2005) 
ON/Canadá Área de turfa Câmara Estática 15 5,8 -0,1 107,0 Roulet et al. (1992) 
Cochrane, ON/Canadá Área de turfa Câmara Estática 18 6,6 ... ... Roulet & Moore (1995) apud Blais et al. 

(2005) 
ON/Canadá Área de turfa Câmara Estática 60 1,9 -0,2 236,0 Roulet et al. (1992) 
ON/Canadá Área de turfa Câmara Estática 30 0,7 -5,8 27,6 Roulet et al. (1992) 
ON/Canadá Área de turfa Câmara Estática 30 34,9 -0,3 305,0 Roulet et al. (1992) 
ON/Canadá Área de turfa Câmara Estática 15 20,6 -0,1 140,2 Roulet et al. (1992) 
ON/Canadá Área de turfa Câmara Estática 15 3 -0,2 78,3 Roulet et al. (1992) 
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Wangen/Alemanha Área de turfa Câmara Estática 416 21 -5 208 Fiedler & Sommer (2000) 
Alemanha Área de turfa Eddy Covariance 6 130 40,8 214 Kormann et al. (2001) apud Blais et al. (2005) 
Lago de Constança/Suíça Lagos ... ... 10,96 ... ... Dones et al.  (2003) 
Nojiri/Japão Lagos ... ... 1,02 ... 15,4 Utsumi et al. (1998) 
William/Minnesota/EUA Lagos Câmara Dinâmica  70,14 1,92 1.505,60 Striegl et al. (1988) apud Blais et al. (2005) 
Shingobee/Minnesota/EUA Lagos Câmara Dinâmica  83,28 12,8 742,4 Striegl et al. (1988) apud Blais et al. (2005) 
Minnesota/EUA Lagos ...  ... 1,28 2.240 Striegl & Michmerhuizen (1998) 
Manitoba-Ontario/Canadá Lagos Câmara de Difusão ... 330 13,5 1.763,6 Tremblay et al. (2005b) 
St. Laurence, Ontario-
Québec/Canadá 

Rios Câmara de Difusão 3 36,4 28,5 42,3 Tremblay et al. (2005b) 

Saguenay Region, 
Québec/Canadá 

Rios Câmara de Difusão 10 3,3 -7,9 10,7 Tremblay et al. (2005b) 

Tennessee/EUA Rios ... ... 6,8 0,4 13,2 Jones & Mulholland (1998) 
Oregon/EUA Estuários ... ... 2,88 ... ... De Angelis & Lilley (1987) 
Hudson tidal River, NY/EUA Estuários ... ... 5,6 ... ... De Angelis & Scranton (1993) 
Tomales Bay, 
California/EUA 

Estuários ... ... ... 0,112 0,16 Sansone et al. (1998) 

While Oak, Carolina do 
Norte/EUA 

Estuários ... 19,2 ... .... Kelley et al. (1995) apud Abril & Borges 
(2005) 

Carolina do Norte/EUA Estuários ... ... 16 720 Kelley et al. (1995) apud Abril & Borges 
(2005) 

Carolina do Norte/EUA Estuários ... 113,6 ... ... Chanton et al. (1989) Abril & Borges (2005) 
Amvrakikos bay/Grécia Estuários ... ... 0,014 ... ... Bange et al. (1996) Abril & Borges (2005) 
Danúbio, Romênia Estuários ... ... 0,36 0,26 0,47 Amouroux et al. (2002) Abril & Borges 

(2005) 
... Informação ausente.  Fonte: Elaboração Própria. 
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Tabela 4d - Fluxos de Dióxido de Carbono em Ambientes Naturais na Região Temperada. 

Localização Tipo de 
Ambiente Método 

Numero 
de 

Amostras

Média        
(mg m-2d-1) 

Mínima       
(mg m-2d-1) 

Máxima      
(mg m-2d-1) Referência 

Arizona/EUA Rios Câmara 
Dinâmica/NDIR

9 3.331 ... ... Therrien et al. (2005) 

Arizona-Utah/EUA Rios Câmara 
Dinâmica/NDIR

7 293 ... ... Therrien et al. (2005) 

Novo México/EUA Rios Câmara 
Dinâmica/NDIR

1 1.340 ... ... Therrien et al. (2005) 

Utah/EUA Rios Câmara 
Dinâmica/NDIR

5 4.278 ... ... Therrien et al. (2005) 

Hudson/EUA Rios Fluxo Gradiente ... 548 - - Cole & Caraco (2001) 
Hudson/EUA Rios Fluxo Gradiente ... ... 274 520 Raymond et al. (1997) 

British-Columbia/Canadá Rios 
Câmara de 
Difusão 5 462 

-439 1.501 
Tremblay et al. (2005b) 

Ontario-Québec/Canadá Rios 
Câmara de 
Difusão 186 1319 -2.406 7.719 Tremblay et al. (2005b) 

Washington/EUA Lagos ... ... 50 ... ... Quay et al. (1986) 
Winconsin/EUA Lagos ... ... 119 ... ... Riera et al. (1999) 
William/Minnesota/ 
EUA 

Lagos Câmara 
Dinâmica 

... ... -6.600 15.840 Striegl & Michmerhuizen 
(1998) 

Shingobee/Minnesota/ 
EUA 

Lagos Câmara 
Dinâmica 

... 964,38 -5.280 12.760 Striegl & Michmerhuizen 
(1998) 

Minnesota/EUA Lagos ... ... ... 6.600 23.760 Striegl & Michmerhuizen 
(1998) 

Arizona/EUA Lagos Câmara 
Dinâmica/NDIR

18 406,3 -488 2.260 Therrien et al. (2005) 
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Novo México/EUA Lagos Câmara 

Dinâmica/NDIR 
1 3.641 ... ... Therrien et al. (2005) 

Utah/EUA Lagos Câmara 
Dinâmica/NDIR 

12 1.611 360 2.862 Therrien et al. (2005) 

New 
Brunswick/Canadá 

Estuários ... ... 1.760 ... ... Magenheimer et al. (1996) apud 
Abril & Borges (2005) 

Satilla/Geórgia/EUA Estuários Camada Limite 
Fina 

13 18.700 ... ... Cai et al. (1999) apud Borges, 
2005 

York, Virginia/EUA Estuários ... 12 2.728 ... ... Raymond et al. (2000) apud 
Borges, 2005 

Hudson, Nova 
York/EUA 

Estuários ... 6 ... 704 1.584 Raymond et al. (1997) apud 
Borges, 2005 

Carolina do Sul/EUA Estuários ... ... ... 2.200 3.300 Morris & Whiting (1986) apud 
Abril & Borges (2005) 

Louisiana/EUA Estuários ... ... ... 4.400 6.160 Delaune & Pezeshki (2003) apud 
Abril & Borges (2005) 

U.S. Middle Atlantic 
Bight/EUA 

Estuários ... 39 ... -528 -308 De Grampe et al. (2002) apud 
Borges, 2005 

U.S. South Atlantic 
Bight/EUA 

Estuários ... 41 1.100 ... ... Cai et al. (2003) apud Borges, 
2005 

Florida Bay/EUA Estuários Fluxo Gradiente 42 748 ... ... Millero et al., 2001 apud Borges, 
2005 

Costa da 
California/EUA 

Estuários ... 31 ... -220 836 Friederick et al., 2002 apud 
Borges, 2005 

Seine/França Estuários ... ... 3.520 2.200 4.841 Frankignoulle et al. (1998) 

Gironde/França Estuários Câmara Estática 5 80 50 110 Frankignoulle et al. (1998) 
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Loire/França Estuários Câmara Estática 3 190 100 280 Abril et al. (2002) 

Sado/Portugal Estuários Câmara Estática 1 760 ... ... Frankignoulle et al. (1998) 

Douro/Portugal Estuários Câmara Estática 1 240 ... ... Frankignoulle et al. (1998) 

Sallie's Fen, NH/EUA Área de turfa Câmara Dinâmica 9 2.400 ... ... Carrol & Crill (1997) apud Blais 
et al. (2005) 

Bog Lake Peatland, 
MN/EUA 

Área de turfa Câmara Dinâmica, 
Eddy Covariance 

... 250 -400 900 Shurpali et al. (1995) 

Virgina/EUA Áreas 
Alagadas 

Câmara Dinâmica 40 -9.005 ... ... Whiting & Chanton (2001) 

Virgina/EUA Áreas 
Alagadas 

Câmara Dinâmica 30 -11.634 ... ... Whiting & Chanton (2001) 

Florida/EUA Áreas 
Alagadas 

Câmara Dinâmica 48 -10.633 -11.500 -9.800 Whiting & Chanton (2001) 

Gainesvile, FL/EUA Áreas 
Alagadas 

Eddy Covariance ... -609 -800 -400 Clark et al. (1999) apud Blais et 
al. (2005) 

Mer Bleue, 
ON/Canadá 

Áreas 
Alagadas 

Eddy Covariance ... -540 -693 -100 Lafleur et al. (2003) apud Blais et 
al. (2005) 

... Informação ausente.  Fonte: Elaboração Própria. 
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4.1.3 – Região Tropical 
 
 Na região tropical observa-se que as áreas alagadas e savanas são grandes fontes 

de metano, onde alcançaram valores máximos entre 3.561 mg CH4 m-2 d-1 (Áreas 

alagadas da Amazônia/Brasil, MELACK et al., 2004) e 6.821 mg CH4 m-2 d-1, no 

Pantanal/Brasil (HAMILTON et al., 1995) enquanto que os ambientes aquáticos (rios, 

lagos e lagoas) são pequenos emissores de CH4 (23 a 530 mg m-2 d-1), Tabela 4e. 

As estimativas de fluxos de CH4 para áreas alagadas (principalmente em várzeas 

tropicais) são relativamente variáveis e em alguns locais bastante elevados (p.e. 3.561 

mg m-2 d-1 na região amazônica, MELACK et al. 2004), conforme a Tabela 4e. 

Quando se fala em CO2 foram encontrados também valores muito elevados (p.e., 

3.443 mg CO2 m-2 d-1) também para a região amazônica, DEVOL et al (1988), Tabela 

4f. 

Como pode ser visto na Tabela 4e, as áreas alagadas tropicais, especialmente 

florestas inundadas sazonalmente da Bacia Amazônica (várzeas), emitem quantidades 

razoáveis de CH4 para a atmosfera (p.e., 3.424 mg m-2 d-1, MELACK & FORSBERG, 

2001) comparada com a variação média de fluxos de toda região (500 mg m-2 d-1). 

Assim, pode-se observar que fluxos de CH4 de áreas alagadas (várzeas, brejos e 

pântanos) são muito variáveis, alcançando mais de duas ordens de magnitude.  

MELACK et al. (2004) mostraram que o volume de metano liberado para a 

atmosfera por essas áreas situadas perto de rios e igarapés (riachos), principalmente 

situados na parte baixa da Bacia Amazônica, é até oito vezes maior do que tinha 

estimado antes. Porém, os autores ressaltaram que essa emissão de metano, mesmo em 

uma quantidade tão grande, não contribuiria para agravar o aquecimento global, pois no 

balanço geral, a Amazônia estaria em equilíbrio. 

Segundo alguns autores, a grande variabilidade dos fluxos de CH4 medidas em 

áreas alagadas (0 a 3.561 mg CH4 m-2 d-1, Tabela 4e) pode ser explicada parcialmente 

pela presença de bolhas, um mecanismo de transporte de CH4, que é um processo 

imprevisível e irregular (CRILL, 1988). Deve-se ressaltar que em áreas alagadas da 

Bacia Amazônica, bolhas representam até 80% do CH4 emitido, especialmente em áreas 

de águas rasas (WASSMANN et al., 1992) onde estas áreas teriam uma forte propensão 

para emitir CH4 por causa principalmente de seus solos saturados de água. 
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Em termos de ambientes aquáticos, nota-se que lagoas, lagos e rios emitem 

metano (16 - 160 mg CH4 m-2 d-1, Tabela 4e) e grandes quantidades de CO2 (2.200 – 

36.000 mg CO2 m-2 d-1, Tabela 4f), em estuários e principalmente em rios. A exceção 

ocorreu em um lago da Guiana Francesa que houve uma absorção média de -734 mg 

CO2 m-2 d-1 (THERRIEN, 2004), onde a absorção pode estar relacionada à grande 

quantidade de macrófitas presentes neste ambiente.  

Em relação aos números elevados de CO2 em rios da Amazônia brasileira (p.e. 

20.880 mg CO2 m-2 d-1, RICHEY et al., 1988), poderiam estar relacionados à 

supersaturação das águas com CO2 (RICHEY et al., 2002), que flui ao longo das 

várzeas, contribuindo com CO2 através da oxidação de metano que é produzido.  

Outra análise obtida da Tabela 4f é que há uma grande variabilidade nos dados 

das áreas alagadas, com locais possuindo pequenas emissões (328,7 mg m-2 d-1, 

RICHEY et al., 2002) e em outros sendo grandes fontes (3.443 mg m-2 d-1, DEVOL et 

al., 1988). Isto pode estar relacionada à sazonalidade e diferenças técnicas de coleta de 

dados usadas, levando a grande variabilidade dos mesmos.  

Além disso, de acordo com MAIA & PIEDADE (2002) a inundação prolongada 

em áreas alagadas, principalmente na Amazônia, leva à redução da condução estomatal, 

pelo fechamento dos estômatos para regular o balanço hídrico, em muitas espécies de 

árvores, onde essa redução pode levar a um decréscimo de até 50% na atividade 

fotossintética. Os autores acima ressaltam que o padrão geral para espécies arbóreas de 

áreas alagáveis é reduzir sempre a atividade metabólica durante a inundação, podendo 

indicar que a atividade cambial não estaria diretamente relacionada à atividade 

fotossintética, e que para algumas plantas, a inundação pode estimular a assimilação de 

CO2. Contudo, padrões mais complexos ligados ao tempo de colonização das áreas 

alagáveis pelas espécies podem ser de importância e devem ser considerados.  

Em seu estudo MELACK et al. (2004) indicaram que as florestas inundadas 

próximas a Manaus, no Amazonas, liberam, além de CH4, também uma grande 

quantidade de CO2 equivalente a 40% à que é absorvida em terra firme. 
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Tabela 4e - Fluxos de Metano em Ambientes Naturais na Região Tropical. 

Localização Tipo de 
Ambiente Método Numero de 

Amostras 
Média        

(mg m-2d-1) 
Mínima     

(mg m-2d-1) 
Máxima       

(mg m-2d-1) Referência 

Amazônia/Brasil Áreas Alagadas Câmara 
Dinâmica 

55 230 43,7 346 Bartlett et al. (1988) 

Amazônia/Brasil Áreas Alagadas Câmara 
Dinâmica 

... 126 ... 840 Bartlett et al. (1990) 

Amazônia/Brasil Áreas Alagadas Câmara 
Dinâmica  

94 110 ... ... Devol et al. (1988) 

Amazônia/Brasil Áreas Alagadas Câmara 
Dinâmica 

... 201 ...  Bartlett et al. (1990) 

Amazônia/Brasil Áreas Alagadas Câmara Estática ... 75 0,8 505 Devol et al. (1988) 
Manaus/Brasil Áreas Alagadas Câmara 

Dinâmica 
... 76 ... ... Wassmann et al. (1992) 

Amazônia/Brasil Áreas Alagadas Câmara 
Dinâmica 

94 590 ... ... Devol et al. (1988) 

Amazônia/Brasil Áreas Alagadas Câmara 
Dinâmica 

94 390 ... ... Devol et al. (1988) 

Amazônia/Brasil Áreas Alagadas ... ... 202 ... ... Bartlett & Harris (1993) 
Amazônia/Brasil Áreas Alagadas ... ... 150 ... ... Bartlett & Harris (1993) 
Amazônia/Brasil Áreas Alagadas Câmara 

Dinâmica 
... 1.726 ... ... Melack et al. (2004) 

Amazônia/Brasil Áreas Alagadas Câmara 
Dinâmica 

... 1.671 ... ... Melack et al. (2004)  

Amazônia/Brasil Áreas Alagadas ... ... 3.561 1.835 6575 Melack et al. (2004) 
Amazônia/Brasil Áreas Alagadas Estimativa ... 3.424 ... ... Melack & Forsberg (2001) 
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Amazônia/Brasil Áreas Alagadas ... ... 1.068 ... ... Melack & Forsberg 

(2001) 
Amazônia 
Central/Brasil 

Áreas Alagadas ... ... ... 794 12.986 Wassmann & Martius 
(1997) 

Amazônia/Brasil Áreas Alagadas ... ... ... 246 8.602 Wassmann & Martius 
(1997) 

Amazônia/Brasil Áreas Alagadas Câmara Dinâmica ... 192 ... 1.224 Bartlett et al. (1988) 
Amazônia/Brasil Áreas Alagadas Câmara Dinâmica ... ... 7 131 Devol et al. (1990) 
Amazônia/Brasil Áreas Alagadas Câmara Dinâmica 66 ... 92,00 243 Devol et al. (1990) 
Amazônia/Brasil Áreas Alagadas Câmara Dinâmica 58 91,00 ... ... Devol et al. (1990) 
Vargem Grande, 
Amazônia/Brasil 

Áreas Alagadas Câmara Estática ... 14,00 -12 145 Devol et al. (1988) 

Congo Áreas Alagadas Câmara Estática ... 105 10 549 Tathy et al. (1992) 
Congo Áreas Alagadas Câmara Estática ... 4,9 1,1 8,0 Tathy et al. (1992) 
Congo Áreas Alagadas Câmara Estática ... -1,9 -4,6 -1,0 Tathy et al. (1992) 
Mayombe/Congo Áreas Alagadas ... ... 190 ... ... Delmas et al. (1992) 
Mayombe/Congo Áreas Alagadas ... ... -1,9 ... ... Delmas et al. (1992) 
Campana 
Cocha/Equador  

Áreas Alagadas Câmara Estática ... 0,6 -0,6 3,0 Keller et al. (1986) 

Campana 
Cocha/Equador  

Áreas Alagadas Câmara Estática ... -0,8 -0,6 8 Keller et al. (1986) 

Orinoco/Venezuela Áreas Alagadas Câmara Estática 412 44,16 23,2 108,64 Smith et al. (2000) 
Malásia Área de turfa ... ... 260 ... ... Inubushi (1993) 
Amazônia/Brasil Rios Câmara Dinâmica 165 38,00 ... ... Devol et al. (1990) 
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Amazônia/Brasil Rios Câmara Dinâmica 41 27 8,3 17,3 Bartlett et al. (1988) 
Amazônia/Brasil Rios Câmara Dinâmica ... 74 ...  Bartlett et al. (1990) 
Amazônia/Brasil Rios Câmara Dinâmica 94 120 ... ... Devol et al. (1988) 
Amazônia/Brasil Rios ... ... 49 ... ... Bartlett & Harris (1993) 
Rio Xingu/Altamira/Pará/Brasil Rios Câmara Difusiva, Funis 105 16,62 3,14 64,91 Santos et al., (2004a) 
Amazônia/Brasil Rios Câmara Dinâmica ... 246,00 ... ... Melack et al. (2004) 
Amazônia/Brasil Rios Câmara Dinâmica ... 22,00 ... ... Melack et al. (2004) 
Amazônia/Brasil Rios ... ... 520 ... ... Melack & Forsberg 

(2001) 
Amazônia/Brasil Rios ... ... ... 383 2.465 Wassmann & Martius 

(1997) 
Amazônia/Brasil Lagos Câmara Dinâmica ... 163 53 328 Engle & Melack (2000) 
Pantanal Mato-grossense/Brasil Lagoa Câmara Estática ... 67,5 32 110 Alvalá (1995) 
Orinoco/Venezuela Savana Câmara Dinâmica ... 6.794 ... ... Melack, & Forsberg 

(2001) 
Mojos/Bolívia Savana Câmara Dinâmica ... 5.753 ... ... Melack, & Forsberg 

(2001) 
Ilha do Bananal/Tocantins/Brasil Savana Câmara Dinâmica ... 2.575 ... ... Melack, & Forsberg 

(2001) 
Roraima/Brasil Savana Câmara Dinâmica ... 684 ... ... Melack, & Forsberg 

(2001) 
Pantanal/Brasil Savana Câmara Dinâmica ... 6.821 ... ... Hamilton et al. (1995) 
Amazônia/Brasil Savana ... ... ... 233 261 Bartlett & Harris (1993) 

... Informação ausente.  Fonte: Elaboração Própria. 
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Tabela 4f - Fluxos de Dióxido de Carbono em Ambientes Naturais na Região Tropical. 

Localização Tipo de 
Ambiente Método 

Numero 
de 

Amostras 

Média      
(mg m-2d-1)

Mínima    
(mg m-2d-1)

Máxima     
(mg m-2d-1) Referência 

Panamá Rios ... ... 213 -425 850 Therrien (2003) 
Guiana Francesa Rios ... ... 36.110 6.543 110.563 Therrien (2004) 
Rio Amazonas/Brasil Rios ... ... ... 66 374 Wissmar et al. (1981) 
Amazonas/Brasil Rios ... ... 20.880 ... ... Richey et al. (1988) 
Amazonas/Brasil Rios ... ... 19.012 ... ... Richey et al. (1990) 
Amazonas/Brasil Rios ... ... 15.200 -425 110.563 Tremblay et al. (2005b) 
Rio Xingu/Brasil Rios Câmara Difusiva, Funis 105 3.274,20 -68,6 6.617 Santos et al. (2004a) 
Amazônia/Brasil Áreas alagadas Fluxo Gradiente 1.800 328,77 ... ... Richey et al. (2002) 
Amazônia/Brasil Áreas alagadas Câmara Estática 9 3.443 ... ... Devol et al. (1988) 
Guiana Francesa Lagos ... ... -734 -1.232 -52 Therrien (2004) 
Mandovi-Zuavi/Índia Estuários Fluxo Gradiente 16 6.248,0   Borges, 2005 
Gaderu Creek/Índia Estuários Fluxo Gradiente 23 8.976,0 ... ... Borges et al., 2003 
Mooringanga Creek/Índia Estuários Fluxo Gradiente 21 3.740,00 ... ... Borges, 2005 
Saptamukhi Creek/Índia Estuários Fluxo Gradiente 22 9.108,00 ... ... Borges, 2005 
Norman’s Pond/Caribe Estuários Fluxo Gradiente/IRGA 20 2.200 ... ... Borges et al., 2003 
Nagada Creek/Papua 
Nova Guiné 

Estuários Fluxo Gradiente/IRGA 24 6.996,00 ... ... Borges et al., 2003 

Itacuraçá Creek/Brasil Estuários Fluxo Gradiente/IRGA 25 18.216,0 ... ... Borges et al., 2003 
Amazônia/Brasil Estuários ... ... 1.100,0 ... ... Borges, 2005 
Amazônia/Brasil Estuários ... 18 -220,0 ... ... Borges, 2005 
Costa Sudoeste/Brasil Estuários ... 43 440,0 ... ... Borges, 2005 

... Informação ausente.        Fonte: Elaboração Própria. 
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4.2 - Fluxos de Metano e Dióxido de Carbono em Reservatórios Hidrelétricos 
 
4.2.1 - Região Boreal 
 

Nesta região a grande maioria dos dados de fluxos obtidos tanto de CH4 quanto 

de CO2 se localizam no Canadá. Valores médios para CH4 medidos em reservatórios do 

Canadá oscilaram entre 0 - 115 mg CH4 m-2 d-1 (Quebec) visto na Tabela 4g, enquanto 

os resultados de CO2 variaram de 198 (British-Columbia) a 4.086 mg CO2 m-2 d-1 

(Ontário). Estes valores obtidos de CO2 são comparáveis àqueles observados na Suécia 

(BERGSTROM et al., 2004) e na Finlândia (HELLSTEN et al., 1996), Tabela 4h. 

Os fluxos médios de metano situaram-se entre 8 - 115 mg CH4 m-2 d-1 nos 

reservatórios de Quebec, 11 - 20 mg CH4 m-2 d-1 em Manitoba e de 42,1 - 66,7 em 

reservatórios de British-Columbia (Tabela 4g). De acordo com os autores, a 

amostragem cobriu somente fluxos difusivos que são considerados a principal 

contribuição para emissões de reservatórios boreais (DUCHEMIN et al., 1995; 

HELLSTEN et al., 1996 e ABERG et al., 2004), diferente dos reservatórios tropicais 

onde é significativa a proporção média (superior a 40%) de fluxos ebulitivos.  

Os autores também ressaltam que a variabilidade dos fluxos obtidos tem boa 

correlação com a idade dos reservatórios estudados, onde as maiores emissões de CH4 e 

CO2 ocorreram em reservatórios mais jovens, principalmente devido à vegetação 

inundada, e outros processos. 

As medidas de CH4 em reservatórios hidrelétricos da região boreal está 

consistente com as medidas feitas na Guiana Francesa no reservatório de Petit Saut 

(GALY-LACAULT, 1997; TREMBLAY et al., 2005a) e de outros reservatórios 

tropicais localizados no Panamá e no Brasil (KELLER & STALLARD, 1994, 

DUCHEMIN et al., 2000, ROSA et al., 2002) que serão vistos posteriormente. 

 Observando-se a Tabela 4h, nota-se que em Quebec/Canadá, os valores médios 

situaram-se entre 1.150 - 1.900 mg CO2 m-2 d-1. Estas emissões são comparáveis às 

medias registradas por DUCHEMIN et al. (1995) e DUCHEMIN et al. (1999) em 

reservatórios boreais. Igualmente na Finlândia a média da emissão de CO2 foi da mesma 

ordem de magnitude, variando de 1.530 (HELLSTEN et al., 1996) a 4.080 mg m-2 d-1 

(KORTELAINEN, 1999). 

Os valores médios para CO2 na Suécia tiveram grande variabilidade com valores 

entre 128 a 1.095 mg CO2 m-2 d-1 (BERGSTROM et al., 2004; ABERG et al., 2004), 

Tabela 4h. 
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Tabela 4g - Fluxos de Metano em Reservatórios Hidrelétricos na Região Boreal. 

Localização Método Numero de 
Amostras 

Média       
(mg m-2d-1) 

Mínima     
(mg m-2d-1) 

Máxima     
(mg m-2d-1) Referência 

British-Columbia/Canadá Câmara de Dinâmica 56 42,1 -6,8 347,7 Tremblay et al. (2005a) 
Manitoba-Ontario/Canadá Câmara de Dinâmica 25 11,6 -756,8 629,5 Tremblay et al. (2005a) 
Québec/Canadá Câmara de Dinâmica 520 8,8 -25,7 724,9 Tremblay et al. (2005a) 
Quebec/Canadá ... 27 44 2 110 Duchemin et al (1995) 
La Grande-2 - Quebec/Canadá Câmara Estática 374 8 2,5 10 Duchemin et al (1999) 
Laforge 1- Quebec/Canadá Equação da Camada Limite 137 0,8 0,0 2,5 Duchemin et al (1999) 
Norte/Canadá ... ... ... 30 57 Lucotte et al. (1997) apud 

Tremblay et al. (2005a) 
Notigi - Manitoba/Canadá ... ... 20,3 ... ... Rudd et al. (1993) apud 

Tremblay et al. (2005a) 
Baía James/Canadá ... ... ... 15 30 Rudd et al. (1993) apud 

Tremblay et al. (2005a) 
Robert-Bourassa/Quebec/Canadá ... ... 12,5 2,5 10 Weissenberger et al. (1999) 

apud Tremblay et al. (2005a) 
Robert-Bourassa/Quebec/Canadá ... ... 115 40 1.075 Weissenberger et al. (1999) 

apud Tremblay et al. (2005a) 
Lokka/Finlândia ... ... 300 0 540 Kortelainen, P. (1999) 
Porttipahta/Finlândia ... ... 26 ... ... Kortelainen, P. (1999) 
Lokka/Finlândia Câmara Estática 162 22,81 -0,4 244 Huttunen et al. (2002) 
Porttipahta/Finlândia Câmara Estática 26 3,5 -6,2 7,6 Huttunen et al. (2002) 

Lokka/Finlândia Câmara Estática/Funis 75 79 11 250 Hellsten et al. (1996) 
Porttipahta/Finlândia Câmara Estática/Funis 75 13 12 15 Hellsten et al. (1996) 

... Informação ausente.         Fonte: Elaboração Própria. 
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Tabela 4h - Fluxos de Dióxido de Carbono em Reservatórios Hidrelétricos na Região Boreal. 

Localização Método 
Numero 

de 
Amostras

Média        
(mg m-2d-1) 

Mínima     
(mg m-2d-1) 

Máxima     
(mg m-2d-1) Referência 

British-Columbia/Canadá Câmara de Dinâmica 105 198 -1.786 3.666 Tremblay et al. (2005a) 
Manitoba-Ontario/Canadá Câmara de Dinâmica 56 4.086 -464 11.670 Tremblay et al. (2005a) 
Québec/Canadá Câmara de Dinâmica 870 1.508 -3.408 16.720 Tremblay et al. (2005a) 
New Foundland/Canadá Câmara de Dinâmica 131 2.089 361 4.993 Tremblay et al. (2005a) 
Canadá Câmara de Difusão/NDIR ... 1.350 980 3.300 Lambert & Fréchette (2005) 
Canadá ... ... - 530 2.200 St-Louis et al. (2000) 
Gouin/Canadá ... ... 1.165 ... ... Duchemin et al (1999) 
Manic 5/Canadá ... ... 1.170 ... ... Duchemin et al (1999) 
Canadá ... ... 1.875 -3.409 16.721 Tremblay et al. (2005a) 
Quebec/Canadá ... 27 1.150 150 3.000 Duchemin et al (1995) 
Quebec/Canadá ... ... ... 980 3.300 Duchemin et al (1995) 
La Grande-2 - 
Quebec/Canadá Câmara Estática 298 1.200 1.800 2.500 Duchemin et al (1999) 
Laforge 1- Quebec/Canadá Equação da Camada Limite 134 1.500 0 950 Duchemin et al (1999) 

Norte/Canadá 
... 

... ... 5.200 5.500 
Lucotte et al. (1997) apud 
Tremblay et al. (2005a) 

Baía James/Canadá 
... 

... ... 450 1.800 
Rudd et al. (1993) apud 
Tremblay et al. (2005a) 

Quebec/Canadá 
... 

... 1.900 0 1.900 
Weissenberger et al. (1999) 
apud Tremblay et al. (2005a) 
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Quebec/Canadá 
... 

... 1.730 30 10.700 
Weissenberger et al. (1999) 
apud Tremblay et al. (2005a) 

Canadá Câmara de Dinâmica ... ... -852 1.402 Tremblay et al. (2005a) 
Norte/Suécia ... ... 128 ... ... Bergstrom et al. (2004) 
L. Skinnmuddselet/Suécia Fluxo Gradiente/IRGA 84 1.095 ... ... Aberg et al. (2004) 
Lokka/Finlândia Câmara Estática/Funis 75 2.000 770. 3.400 Hellsten et al. (1996) 
Porttipahta/Finlândia Câmara Estática/Funis 75 2.100 1.360 3.300 Hellsten et al. (1996) 
Lokka/Finlândia ... ... 1.700 ... ... Kortelainen (1999) 
Porttipahta/Finlândia ... ... 4.080 ... ... Kortelainen (1999) 
Lokka/Finlândia Câmara Estática 162 63,4 -32 255 Huttunen et al. (2002) 
Porttipahta/Finlândia Câmara Estática 26 64 54 144 Huttunen et al. (2002) 

... Informação ausente.         Fonte: Elaboração Própria. 
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4.2.2 - Região Temperada 
 
 

Infelizmente, esta região é pouca estudada em termos de informações de fluxos 

de gases de efeito estufa, tanto que apenas foram feitos poucos estudos nos EUA, 

conforme se pode ver nas Tabelas 4i e 4j. 

SOUMIS et al. (2004) obtiveram resultados de fluxos para CO2 e para CH4 no 

sudoeste dos EUA. Os fluxos de CH4 variaram entre 3,2 a 9,5 mg CH4 m-2 d-1 (Tabela 

4i), enquanto para CO2 estes valores foram de 1.024 a 1.247 mg CO2 m-2 d-1, Tabela 4j). 

Estes resultados são bem diferentes dos obtidos em outras regiões, porém similares a 

outros autores que fizeram estudos nos EUA. 

Os fluxos médios de CH4 medidas em Wisconsin/EUA mostraram valores entre 

3 - 21 mg m-2 d-1, Tabela 4j. 

No que tange os fluxos médios de CO2 houve grande variabilidade com valores 

oscilando entre 662 (Utah/EUA) a 2.092 mg m-2 d-1 (Arizona-Califórnia/EUA), com 

valores mínimos de -1.116 e máximos de 3.104 mg CO2 m-2 d-1 (Arizona, THERRIEN 

et al., 2005), vistos na Tabela 4j. 

Estas emissões se mostram similares àquelas obtidas por DUCHEMIN et al. 

(1995, 1999) em reservatórios boreais como também àquelas registradas por 

LAMBERT & FRÉCHETTE (2002) em reservatórios do Canadá com valores variando 

de 980 a 3.300 mg CO2 m-2 d-1. 
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Tabela 4i - Fluxos de CH4 em Reservatórios Hidrelétricos na Região Temperada. 

Localização Método Numero de 
Amostras 

Média        
(mg m-2d-1) 

Mínima      
(mg m-2d-1) 

Máxima      
(mg m-2d-1) Referência 

Oroville/EUA Câmara de Dinâmica ... 5,3 3,2 9,5 Soumis et al. (2004) 
Dillon Lake, Wisconsin/EUA Câmara de Dinâmica 

14 21 12 60 
Smith & Lews (1992) apud 
St-Louis et al. (2000) 

Nelson Lake, Wisconsin/EUA Câmara de Dinâmica 570 6 5 6 St-Louis et al. (2000) 
Tigercat Lake, Wisconsin/EUA Câmara de Dinâmica 570 11 9 12 St-Louis et al. (2000) 
Chippewa Lake, Wisconsin/EUA Câmara de Dinâmica 570 7 6 8 St-Louis et al. (2000) 
Moose Lake, Wisconsin/EUA Câmara de Dinâmica 570 3 ... ... St-Louis et al. (2000) 

... Informação ausente.    Fonte: Elaboração Própria. 

Tabela 4j - Fluxos de CO2 em Reservatórios Hidrelétricos na Região Temperada. 

Localização Método Numero de 
Amostras 

Média        
(mg m-2d-1) 

Mínima      
(mg m-2d-1) 

Máxima      
(mg m-2d-1) Referência 

Oroville/EUA Câmara de Dinâmica ... 1.024 ... ... Soumis et al. (2004) 
Shasta/EUA Câmara de Dinâmica ... 1.247 ... ... Soumis et al. (2004) 
Arizona/EUA Câmara de Dinâmica 96 448,6 -1.116 3.104 Therrien et al. (2005) 
Arizona-Califórnia/EUA Câmara de Dinâmica 6 2.092,0 ... ... Therrien et al. (2005) 
Arizona-Nevada/EUA Câmara de Dinâmica 3 1.154,0 ... ... Therrien et al. (2005) 
Novo México/EUA Câmara de Dinâmica 84 792,9 -341 2.436 Therrien et al. (2005) 
Utah/EUA Câmara de Dinâmica 63 662,4 -289 1.908 Therrien et al. (2005) 
Nelson Lake, Wisconsin/EUA Câmara de Dinâmica 570 664 180 1.400 St-Louis et al. (2000) 
Roosevelt/EUA ... ... ... -1.195 -349 Soumis et al. (2004) 

... Informação ausente.    Fonte: Elaboração Própria.  
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4.2.3 – Região Tropical 
 

 Observam-se nas Tabelas 4k e 4l que os resultados médios dos reservatórios nos 

trópicos variaram de 8,78 (Segredo/Brasil) a 823 mg m-2 d-1 (Petit Saut/Guiana 

Francesa) para fluxos de metano e de -5.728 (Miranda/Brasil) a 8.475 mg m-2 d-1 

(Tucuruí/Brasil) para dióxido de carbono.  

Para o Brasil observa-se através da Tabela 4j que a menor emissão de CH4 foi 

obtida no reservatório de Segredo, Paraná/Brasil, com fluxo médio de 8,78 mg m-2 d-1, 

enquanto que a maior foi registrada no reservatório de Miranda em Minas Gerais/Brasil, 

com valor de 196,28 mg m-2 d-1. 

No caso de CO2, verificou-se que o reservatório de Miranda, Minas 

Gerais/Brasil, teve uma forte absorção deste gás (-5.728 mg m-2 d-1), enquanto o de 

Tucuruí, Pará/Brasil, foi uma grande fonte emitindo 8.475 mg CO2 m-2 d-1, conforme é 

visto na Tabela 4l.  

Destaca-se também que as emissões de CO2 e CH4 do reservatório de Ribeirão 

das Lajes, Rio de Janeiro/Brasil, são muitos menores que as médias dos reservatórios da 

região Tropical (130 mg CH4 m-2 d-1 e 2.896 mg CO2 m-2 d-1). A média da emissão de 

CO2 deste reservatório (81,24 mg CO2 m-2 d-1) é expressivamente menor que as médias 

dos reservatórios citados na Tabela 4k. Em relação ao CH4, verifica-se que o 

reservatório de Ribeirão das Lajes possui emissão semelhante a reservatórios que pouco 

emitem, como é o caso de Segredo, Itaipu e Barra Bonita. Deve-se ressaltar que estes 

reservatórios possuem grandes áreas comparativamente a Ribeirão das Lajes. 

No Panamá, THERRIEN (2003) mediu emissões médias de CO2 no reservatório 

de Gatum Lake que variaram de 1.100 a 5.000 mg m-2 d-1, com valor médio de 3.050 

mg m-2 d-1 (Tabela 4l). Estas faixas de resultados são similares às obtidas para outros 

reservatórios na região Tropical. Em relação ao CH4 houve grande variabilidade com 

valores oscilando de 59 a 1.310 mg m-2 d-1 (KELLER & STALLARD, 1994), Tabela 4k. 

 Os resultados obtidos na Guiana Francesa (Petit Saut) apresentaram os seguintes 

fluxos: 23 – 3.240 com média de 823,9 mg m-2 d-1 para CH4 e entre 120 - 14.664 para 

CO2. 

 Comparativamente os maiores fluxos médios nos trópicos tanto de CH4 (824 mg 

m-2 d-1) quanto de CO2 (8.475 mg m-2 d-1) foram reportados no reservatório de Petit Saut 

na Guiana Francesa. 
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Tabela 4k - Fluxos de CH4 em Reservatórios Hidrelétricos na Região Tropical. 

Localização Método Numero de 
Amostras 

Média       
(mg m-2d-1) 

Mínima     
(mg m-2d-1) 

Máxima     
(mg m-2d-1) Referência 

Ribeirão das Lajes/RJ Câmara de Difusão, Funis  68 12,67 10,44 14,90 Santos et al. (2003) 
Miranda/MG/Brasil Câmara de Difusão, Funis  70 18,5 73,28 14,83 Rosa et al. (2002a) 
Miranda/MG/Brasil Câmara de Difusão, Funis  80 154,15 18,48 233,26 Rosa et al. (2002b) 

Xingó/AL-SE/Brasil Câmara de Difusão, Funis  140 28,5 4,58 33,12 Rosa et al. (2002a) 
Xingó/AL-SE/Brasil Câmara de Difusão, Funis  59 40,09 29,99 50,2 Rosa et al. (2002b) 
Manso/MT/Brasil Câmara de Difusão, Funis  93 82,2 69,8 99,8 Santos et al. (2004b) 
Serra da Mesa/GO/Brasil Câmara de Difusão, Funis  123 83,23 8,52 157,52 Santos et al. (2004b) 
Serra da Mesa/GO/Brasil Câmara de Difusão, Funis  117 84,24 51,18 117,3 Rosa et al. (2002a) 
Três Marias/MG/Brasil Câmara de Difusão, Funis  71 196,28 64,34 328,21 Rosa et al. (2002a) 
Barra Bonita/SP/Brasil Câmara de Difusão, Funis  48 20,89 19,18 22,6 Rosa et al. (2002a) 
Segredo/PR/Brasil Câmara de Difusão, Funis  74 8,78 7,58 9,98 Rosa et al. (2002a) 
Samuel/RO/Brasil Câmara de Difusão, Funis  43 104,02 24,44 183,6 Rosa et al. (2002a) 
Tucuruí/PA/Brasil Câmara de Difusão, Funis  45 109,36 13,37 205,36 Rosa et al. (2002a) 
Tucuruí/PA/Brasil Câmara Estática, FID 32 75 14 233 Lima & Novo (1999) 
Itaipú/PR/Brasil Câmara de Difusão, Funis 62 10,7 8,5 12,84 Rosa et al. (2002a) 
Curua-Uná/PA/Brasil Câmara de Difusão ... 81 12 65 Duchemin et al. (2000) 
Curua-Uná/PA/Brasil Câmara de Difusão ... 11,34 1,37 21,3 Rosa et al (1997) 
Petit Saut, Guiana Francesa Câmara de Difusão 40 823,9 23,5 3.240 Galy-Lacaux et al. (1997) 
Gatum Lake/Panamá Câmara de Difusão, Funis 350 537 59 1.310 Keller & Stallard (1994) 

... Informação ausente.         Fonte: Elaboração Própria. 
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Tabela 4l - Fluxos de CO2 em Reservatórios Hidrelétricos na Região Tropical. 

Localização Método Numero de 
Amostras 

Média       
(mg m-2d-1) 

Mínima     
(mg m-2d-1) 

Máxima     
(mg m-2d-1) Referência 

Três Marias/MG-Brasil Câmara de Difusão, Funis  71 1.117 -139 2.373 Rosa et al. (2002a) 
Barra Bonita/SP-Brasil Câmara de Difusão, Funis  48 3.985 1.537 6.434 Rosa et al. (2002a) 
Segredo/PR-Brasil Câmara de Difusão, Funis  74 2.695 601 4.790 Rosa et al. (2002a) 

Xingó/AL-SE-Brasil Câmara de Difusão, Funis  59 6.138 2.440 9.837 Rosa et al. (2002a) 
Xingó/AL-SE Câmara de Difusão, Funis  140 2.719 -7.190 19.283 Rosa et al. (2002b) 
Samuel/RO-Brasil Câmara de Difusão, Funis  43 7.448 6.808 8.088 Rosa et al. (2002a) 
Tucuruí/PA-Brasil Câmara de Difusão, Funis  45 8.475 6.516 10.433 Rosa et al. (2002a) 
Itaipú/PR-Brasil Câmara de Difusão, Funis  62 171 -864 1.205 Rosa et al. (2002a) 
Miranda/MG-Brasil Câmara de Difusão, Funis  80 4.388 3.796 4.980 Rosa et al. (2002a) 
Miranda/MG Câmara de Difusão, Funis 70 -5.728 -11.934 -1.291 Rosa et al. (2002b) 
Curua-Uná/PA-Brasil Câmara de Difusão  ... 67,4 0,51 134,3 Rosa et al (1997) 
Serra da Mesa/GO-Brasil Câmara de Difusão, Funis  117 2.654 1.335 3.973 Rosa et al. (2002a) 
Serra da Mesa/GO Câmara de Difusão, Funis  123 2.018 1.210 2.750 Santos et al. (2004b) 
Ribeirão das Lajes/RJ Câmara de Difusão, Funis  68 81,24 -43,4 205,9 Santos et al. (2003) 
Manso/MT Câmara de Difusão, Funis  93 1.116 -1.345 4.346 Santos et al. (2004b) 
Gatum Lake/Panamá ... ... 3.050 1.100 5.000 Therrien (2003) 
Petit Saut, Guiana Francesa ... ... 4.692 203 14.664 Therrien (2004) 
Petit Saut, Guiana Francesa ...  4.520 120 12.285 Varfalvy (2005) 
Petit Saut, Guiana Francesa Câmara Dinâmica 10 5.418 1.296 10.248 Galy-Lacaux et al. (1997) 

... Informação ausente.               Fonte: Elaboração Própria. 
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CAPITULO 5 – ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE FLUXOS DE AMBIENTES 

NATURAIS ALAGADOS E RESERVATÓRIOS HIDRELÉTRICOS 

 
5.1 – Fluxos Médios de Metano e Dióxido de Carbono Comparados entre 

Ambientes Naturais Alagados e Reservatórios Hidrelétricos 

As informações de fluxos de metano (CH4) e de dióxido de carbono (CO2) de 

ambientes naturais e de reservatórios hidrelétricos foram colocados em formato de 

gráficos por país e subdivididas por três regiões (boreal, temperada e tropical) 

estudadas. 

Desta maneira, este capítulo apresenta uma comparação entre os fluxos médios 

de CH4 e CO2 entre reservatórios hidrelétricos e ambientes naturais alagados. 

5.1.1 – Região Boreal 

Os valores médios de fluxos de metano (CH4) e dióxido de carbono (CO2) 

comparativamente entre ambientes naturais alagados e reservatórios hidrelétricos da 

região boreal estão apresentados nas figuras a seguir.  

Em relação ao CH4 verifica-se que os fluxos por país variaram de 6 mg m-2 d-1 

(lagos no Canadá) a 225 mg m-2 d-1 (áreas de Tundra, também no Canadá), Figura 5a. 

Nota-se também que os reservatórios hidrelétricos possuem fluxos da mesma ordem de 

grandeza (74 – 160 mg m-2 d-1) do que os outros ambientes naturais estudados (áreas de 

turfa, na Finlândia, e tundra no Canadá), e valores bem inferiores a de lagos na 

Finlândia e superiores aos de turfa, de lagos e de estuários no Canadá. 

Verifica-se que a média dos fluxos obtida em reservatórios hidrelétricos na 

Finlândia possuem emissões similares àquelas de áreas de turfa (Figura 5a).  

Outra informação importante obtida da Figura 5a é que os reservatórios na 

Finlândia e no Canadá emitem em termos médios aproximadamente 1,4 a 4 vezes mais 

do que as áreas de turfa, respectivamente. 

Os menores valores registrados da média de CH4 no Canadá em lagos e estuários 

são devidos principalmente ao grande período de gelo que ocorre anualmente e também 

a poucas medidas de metano realizadas nestes ambientes. 



 137

0

50

100

150

200

250

Fl
ux

o 
(m

g 
C

H 4
 m

-2
 d

-1
)

Áreas de Turfa 53,8 34,6
Lagos 129,3 6,0
Estuários 14,4
Tundra 225
Reservatório 74,05 140,3

FINLÂNDIA CANADÁ

 
Figura 5a – Fluxos Comparativos de CH4 entre Ambientes Naturais e 

Reservatórios Hidrelétricos na Região Boreal. Fonte: Elaboração própria. 

Em resumo, observou-se que há uma similaridade em termos de fluxos de CH4 

entre os vários ecossistemas estudados (áreas de turfa, de tundra, lagos e reservatórios).  

Deve-se ressaltar que antes do alagamento, as áreas de tundra aparecem como 

fontes significativas de CH4 (PANIKOV, 1999), o que possivelmente pode sugerir que 

os reservatórios hidrelétricos possuem emissões líquidas menores do que as citadas 

neste trabalho, denominadas de emissões brutas. Outro fator importante a ser levado em 

consideração é a diferença de período e a quantidade das amostras que foram coletadas 

nestes ambientes, podendo estar levando a erros nas médias obtidas acima. 

No que tange aos fluxos médios de CO2 na região boreal em diversos 

ecossistemas, nota-se que as áreas de turfa são sumidouros de CO2 enquanto que rios, 

lagos, estuários e reservatórios são fontes elevadas deste gás. Assim, pode-se observar 

através da Figura 5b que os ambientes aquáticos (lagos, rios e estuários) são grandes 

emissores de CO2, com média de valores de fluxos por país variando de 107 (lagos na 

Finlândia) a 1.107 mg m-2 d-1 em rios do Canadá. 

Comparativamente observa-se que os reservatórios hidrelétricos possuem 

emissões na mesma ordem de grandeza a rios, lagos e estuários.  
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Os reservatórios localizados na Suécia emitem similarmente a lagos, resultados 

estes comprovados por ABERG et al (2004), a qual mostrou que as taxas de emissões 

médias foram similares entre o reservatório de Skinnmuddselet e o lago natural 

Ortrasket (1.095 e 900 mg CO2 m-2 d-1, respectivamente), localizados no norte da 

Suécia. A média dos fluxos de CO2 nos EUA entre reservatórios hidrelétricos e lagos 

são bastantes similares, enquanto que na Finlândia reservatórios emitem 

aproximadamente 15 vezes mais do que lagos naturais (Figura 5b), talvez devido a 

baixa freqüência de dados coletados em lagos neste último país. 

Estudando especificamente o Canadá, local que possui a maior densidade de 

reservatórios da região, verifica-se que em média (2.301,6 mg CO2 m-2 d-1) emitem mais 

de duas vezes do que rios (1.107 mg CO2 m-2 d-1), lagos (1.114 mg CO2 m-2 d-1) e 

estuários (880 mg CO2 m-2 d-1). Contudo, quando se compararam os fluxos de CO2 de 

áreas de turfa com reservatórios, estes últimos são absurdamente muito maiores já que 

os primeiros são sumidouros naturais de CO2, conforme é visualizado na Figura 5b a 

seguir. 
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Figura 5b – Fluxos Comparativos de CO2 entre Ambientes Naturais e 

Reservatórios Hidrelétricos na Região Boreal. Fonte: Elaboração própria. 
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5.1.2 – Região Temperada 

Analisando comparativamente a média dos fluxos apresentados na Figura 5c 

pode-se notar que as áreas de turfa são grandes fontes de CH4 (159 mg m-2 d-1), 

enquanto que outros ambientes naturais alagados e aquáticos seriam fracas fontes deste 

gás na região temperada, variando de 6,8 (rios) a 76,7 (lagos) mg m-2 d-1, que também 

foi obtido por BLAIS et al. (2005). 

Quando se analisa a média dos reservatórios hidrelétricos verifica-se que há 

baixíssima emissão de CH4 com valor médio de 5,3 mg m-2 d-1. Porém, este resultado 

pode ser devido à baixa amostragem de locais estudados e quantidade de medidas feitas 

comparativamente com outros ambientes. 

Quando se comparam a média dos fluxos de reservatórios com outros ambientes 

naturais da região temperada observa-se que eles possuem emissões muito menores do 

que áreas de turfa (159,6), áreas alagadas (96,7), lagos (76,7), e estuários (35,3) e 

valores similares a rios (6,8 mg m-2 d-1). Na média, os reservatórios apresentaram as 

menores emissões comparativamente. 
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Figura 5c – Fluxos Comparativos de CH4 entre Ambientes Naturais e 

Reservatórios Hidrelétricos na Região Temperada (EUA). Fonte: Elaboração 

própria. 
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Quando são analisados os fluxos médios de CO2, vistos na figura 5d, percebe-se 

que as áreas alagadas são grandes sumidouros (-7.970 mg m-2 d-1, EUA) enquanto que 

os estuários apresentam as maiores emissões médias (5.819 mg m-2 d-1, EUA). 

Comparativamente a média dos fluxos de CO2 obtida para todos os ecossistemas 

estudados mostra claramente a similaridade entre os fluxos medidos em reservatórios 

hidrelétricos, em rios e lagos (Figura 5d). Pode-se observar também que reservatórios 

apresentam, na maioria dos casos, emissões muito menores do que estuários e muitos 

maiores do que as áreas alagadas (sumidouros naturais de CO2). 
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Figura 5d – Fluxos Comparativos de CO2 entre Ambientes Naturais e 

Reservatórios Hidrelétricos na Região Temperada (EUA). Fonte: Elaboração 

própria. 
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5.1.3 – Região Tropical 
 

Na região tropical observa-se que as áreas de savanas são enormes fontes de 

metano, com valor médio de 3.360 mg CH4 m-2 d-1. Em termos de ambientes naturais 

aquáticos (lagoas, lagos e rios) demonstraram ser pequenos emissores de CH4 (67 a 163 

mg CH4 m-2 d-1). 

Os fluxos de CH4 em áreas alagadas são muito variáveis, alcançando mais de 

duas ordens de magnitude (-0,7 – 731 mg m-2 d-1), onde ficou demonstrado pelos dados 

disponibilizados no Capítulo 4. Como pode ser visto na Figura 5e, as áreas alagadas 

tropicais, especialmente localizadas no Brasil, emitem grandes quantidades de CH4 para 

a atmosfera (731 mg m-2 d-1) comparada com a variação média de fluxos de toda a 

região (499 mg m-2 d-1). 

Em relação a reservatórios hidrelétricos a maior média de emissão por país 

ocorreu na Guiana Francesa (824 mg CH4 m-2 d-1), enquanto que no Brasil a média foi 

cerca 12 vezes menor (67 mg CH4 m-2 d-1). 

Quando se comparam as emissões brasileiras de reservatórios hidrelétricos com 

todos os outros ambientes naturais alagados, verifica-se que estes possuem valores 

menores do que rios, lagos, áreas alagadas e savanas, principalmente. As emissões de 

reservatórios são similares a lagoas, onde os últimos têm poucas informações 

observadas.  

Assim, pode-se constatar que reservatórios hidrelétricos em termos de fluxos 

médios de metano possuem emissões menores do que todos os ecossistemas naturais 

alagados estudados no Brasil. Deve ser enfatizada que o tempo na qual foram feitas as 

medidas pode ter influência nestes resultados. Outra informação que deve ser 

mencionada é que ocorrem grandes emissões logo após o enchimento do reservatório 

devido à rápida decomposição da biomassa afogada, principalmente folhas e galhos, e à 

ausência de formação de um epilímnio1 estável e oxigenado.  

                                                 
1 Em limnologia, chama-se epilímnio (ou epilímnion) à camada superficial, de alguns lagos ou 
reservatórios em que se regista estratificação. As caracteristicas químicas, físicas e biológicas desta 
camada são diferentes das que lhe ficam subjacentes. 
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Figura 5e – Fluxos Comparativos de CH4 entre Ambientes Naturais e 

Reservatórios Hidrelétricos na Região Tropical. Fonte: Elaboração própria. 

 

Em relação aos dados de CO2 (Figura 5f) nota-se que rios emitem grandes 

quantidades deste gás (14.591 mg m-2 d-1). A exceção ocorreu no Panamá que houve 

uma baixa emissão média de 213 mg CO2 m-2 d-1, onde isto pode estar relacionado à 

grande quantidade de macrófitas presentes neste ambiente, segundo THERRIEN (2003). 

A estimativa da média dos fluxos para áreas alagadas tropicais demonstrou ser 

fonte de CO2 (1.886 mg m-2 d-1). As medidas foram obtidas apenas no Brasil, 

principalmente na região amazônica. 

 Analisando a Figura 5f pode-se observar que lagos tropicais são sumidouros de 

CO2, com a média dos fluxos de -734 mg m-2 d-1 (Guiana Francesa). De acordo com 

CLARK & FRITZ (1997), isto está relacionado ao alto valor de pH, pois as emissões de 

CO2 diminuem quando o pH aumenta, levando geralmente a valores negativos de 

emissões (absorção de CO2) em pH maior do que 8,5 (básico). 
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 De acordo com os autores acima isto favorece a formação de bicarbonato em vez 

de CO2 dissolvido na água levando a uma subsaturação de CO2 dissolvido que promove 

a absorção do CO2 atmosférico. Outras possíveis causas seriam vento, temperatura da 

água, profundidade da camada fótica (transparência da água), exportação de nutrientes 

da bacia ou tipo de solo, presença de plantas aquáticas, entre outros (THERRIEN et al., 

2005), onde a maioria delas estaria relacionada com a produção fitoplanctônica, e, 

portanto, com a taxa produção/respiração a qual estaria ligada aos fluxos de CO2 

(CARPENTER et al., 1998). 

No que tange a reservatórios hidrelétricos, observa-se que os valores médios dos 

fluxos obtidos são da mesma ordem de grandeza, variando de 2.489 a 4.876 mg CO2 m-2 

d-1. Estas emissões são similares àquelas de estuários (4.884 mg CO2 m-2 d-1), Figura 5f.  

Quando se analisam a média dos fluxos de reservatórios na Guiana Francesa, 

verifica-se que estes emitem muito mais do que lagos (-734) e muito menos quando se 

compara com os rios (36.110 mg CO2 m-2 d-1). 

Quando se fala em Brasil, a média dos fluxos de reservatórios (2.489,6 mg CO2 

m-2 d-1) é aproximadamente 1,3 maiores do que as de áreas alagadas (1.886 mg CO2 m-2 

d-1), porém cerca de 6 vezes menores do que as de rios (14.591 mg CO2 m-2 d-1). 

Já no Panamá a média das emissões de reservatórios (3.050 mg CO2 m-2 d-1) são 

mais de 10 vezes superiores do que as de rios (213 mg CO2 m-2 d-1). 
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Figura 5f – Fluxos Comparativos de CO2 entre Ambientes Naturais e 

Reservatórios Hidrelétricos na Região Tropical. Fonte: Elaboração própria. 
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CAPITULO 6 – CONTABILIZAÇÃO DAS EMISSÕES LÍQUIDAS DE CO2 E 

CH4 DE HIDRELÉTRICAS: ESTUDO DE CASO - HIDRELÉTRICA DE 

TUCURUÍ 

 
6.1 – Calculos das Emissoes Liquidas de CO2 e CH4 

Sabe-se que considerar apenas medidas totais de GEE na superfície de 

reservatórios é uma aproximação, pois estas medições são consideradas como emissões 

“brutas”. As emissões “líquidas”, de responsabilidade das barragens hidrelétricas, 

devem levar em consideração as emissões dos ecossistemas naturais antes do 

alagamento por um reservatório hidrelétrico. Portanto, para poder contabilizar as 

emissões líquidas é primordial conhecer as emissões dos diferentes ecossistemas que se 

assemelham e que existiam antes do alagamento pelas águas de reservatórios. 

Assim, elaborou-se uma proposição de contabilização das emissões líquidas de 

gases de efeito estufa em hidrelétricas. Para testar e avaliar esta proposição foi usado 

como estudo de caso o reservatório hidrelétrico de Tucuruí. As características técnicas e 

outros detalhes deste reservatório foram descritos anteriormente no capítulo 3. 

A proposta de contabilização das emissões líquidas de CO2 e CH4 em 

hidrelétricas está disposta da seguinte forma: 

Emissões Líquidas = Emissões Brutas – X1 – X2   (6a) 

A seguir estão descritos os cálculos de cada parcela acima citada. 

Emissões Brutas = Emissões medidas diretamente na superfície do corpo d’água (CH4 

e CO2) do reservatório de Tucuruí. 

As informações para o cálculo desta parcela foi extraídas de ROSA et al. 

(2002a), sendo o seguinte: 

# CH4 = 109,36 mg m-2 d-1 = 109,36 kg km-2 d-1 = 39,92 t km-2 ano-1 

# CO2 = 8.475 mg m-2 d-1 = 8.475 kg km-2 d-1 = 3.093,38 t km-2 ano-1 

A área alagada do reservatório em Tucuruí foi de 3.007 km-2, conforme recente 

estimativa da ELETRONORTE (2005), então as emissões brutas de Tucuruí são as 

seguintes: 

# CH4 = 39,92 t km-2 ano-1 x 3.007 km2 = 120.039,4 t ano-1 

# CO2 = 3.093,38 t km-2 ano-1 x 3.007 km2 = 9.301.793,7 t ano-1 
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Componente X1 = Emissões naturais (CH4 e CO2) pré-existentes à construção do 

reservatório (emissão devido à decomposição da matéria orgânica aquática e terrestre 

em várzeas, florestas inundadas, pântanos, etc.). 

Para se calcular esta parcela foram usados os dados das tabelas 4e e 4f, onde se 

obtiveram valores médios de fluxos para CH4 (731,4 mg m-2 d-1) e para CO2 (1.886 mg 

m-2 d-1) de áreas alagadas da Amazônia. Assim,  

# CH4 = 731,4 mg m-2 d-1 = 731,4 kg km-2 d-1 = 266,96 t km-2 ano-1 

# CO2 = 1.886 mg m-2 d-1 = 1.886 kg km-2 d-1 = 688,39 t km-2 ano-1 

As áreas de ilhas, florestas inundadas e várzeas compreendiam cerca de 431,25 

km2 antes do alagamento de Tucuruí de acordo com CARDENAS et al. (1982) apud 

DOS SANTOS (2000).  

Então, obtém-se os seguintes valores:  

# CH4 = 266,96 t km-2 ano-1 x 431,25 km2 = 115.126,5 t ano-1 

# CO2 = 688,39 t km-2 ano-1 x 431,25 km2 = 296.868,2 t ano-1 

 

Componente X2 = Parte das emissões brutas (CH4 e CO2) em áreas que o reservatório 

alagou que já eram fontes (como rios, lagos, etc.). 

Para o cálculo desta parcela foram usados os dados obtidos por SANTOS et al. 

(2004a) que obteve fluxos de CH4 (16,62 mg m-2 d-1) e CO2 (3.274,2 mg m-2 d-1) no rio 

Xingu, que além de ser um ambiente natural possui características similares ao 

Tocantins. Portanto: 

# CH4 = 16,62 mg m-2 d-1 = 16,62 kg km-2 d-1 = 6,07 t km-2 ano-1 

# CO2 = 3.274,2 mg m-2 d-1 = 3.274,2 kg km-2 d-1 = 1.195,08 t km-2 ano-1 

De acordo com CARDENAS et al. (1982) apud DOS SANTOS (2000) a calha 

do antigo rio Tocantins teria antes do alagamento 600 km-2, que multiplicando pelas 

emissões acima chegam-se aos seguintes resultados:  

# CH4 = 6,07 t km-2 ano-1 x 600 km2 = 3.642 t ano-1 

# CO2 = 1.195,08 t km-2 ano-1 x 600 km2 = 717.048 t ano-1 

Resumindo, foram obtidos os seguintes resultados para a contabilização das 

emissões líquidas: 

 

 

 



 146

Parâmetros 
Resultados Tucuruí 

(t CH4 ano-1) 

Resultados Tucuruí 

(t CO2 ano-1) 

Emissões Brutas 120.039,4 9.301.793,7

X1 = Emissões naturais (CO2 e CH4) pré-

existentes à construção do reservatório 
-115.126,5 -296.868,2

X2 = Emissões (CO2 e CH4) em áreas 

que o reservatório afogou que já eram 

fontes de GEE 

-3.642,0 -717.048,0

Emissões “Líquidas” de Tucuruí 1.271,9 8.287.877,5
 

Baseados nos cálculos da proposta acima descrita, as emissões “brutas” 

superestimam as emissões líquidas em aproximadamente 99% para CH4 e em cerca de 

11% para CO2 no reservatório de Tucuruí. 

Deve-se ressaltar que nesta avaliação não foi considerada a perda da fonte de 

N2O pelo solo de floresta devido aos estudos ainda serem muito incipientes. Entretanto, 

alguns autores (p.e., VERCHOT et al., 1999) citam que possivelmente o alagamento 

pelo reservatório elimina essa fonte de N2O. Além disso, também não foram inseridas 

na proposição as emissões provenientes de turbinas e vertedouros das usinas 

hidrelétricas haja vista que existem poucas estimativas confiáveis. Conseqüentemente, 

havendo pouca base científica acerca deste aspecto. 

Outra componente que não foi inserida neste cálculo foi à taxa de sedimentação 

que ocorre em reservatórios, pois algum carbono deverá ser estocado no fundo do 

reservatório, porém, este carbono é jovem e sua taxa de estocagem é lenta. Isto se 

justifica porque alguns estudos (KELLER & STALLARD, 1994; DEAN & GORHAM, 

1998; DEAN, 1999) demonstraram que reservatórios hidrelétricos são maiores 

sumidouros de carbono do que margens continentais. Isto implicaria que a criação de 

reservatórios aumentaria o seqüestro de carbono comparado com as condições pré-

inundação, mas este valor normalmente é muito pequeno. 

 Ressalta-se também que ainda existem algumas incertezas nas medidas de fluxos 

citadas anteriormente, o que pode ter influenciado no resultado final das emissões 

líquidas. Outro ponto a destacar é que a contabilização e o método proposto acima 

devem ser usados na região tropical. Para outras regiões devem ser levadas em 

consideração outras componentes representativas das mesmas. 
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CAPITULO 7 – CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Não há dúvida que a construção de barragens hidrelétricas provoca danos 

ambientais, como também são causadores de gases de feito estufa. Porém, foi 

constatado neste trabalho que os reservatórios hidrelétricos emitem menos ou de forma 

similar à diversos ambientes naturais (áreas alagadas, turfa, rios e estuários). 

 Este trabalho, e outros citados em literatura, confirmam que rios e lagos naturais 

são fontes significativas de CO2, enquanto que áreas de turfa, áreas alagadas e savanas 

são grandes emissoras de CH4. Além disso, este trabalho confirmou também que o 

comportamento de reservatórios hidrelétricos é similar aos ecossistemas naturais 

alagados em relação à emissão média de fluxos de CH4 e CO2. 

Considerando as enormes áreas existentes de ambientes naturais alagados na 

região tropical, pode-se supor que as emissões líquidas de reservatórios tropicais serão 

muito menores do que estes ambientes naturais. 

Este trabalho também apontou o seguinte: 

 Rios e áreas alagadas tropicais, em seu estado natural, são grandes 

fontes de gases de efeito estufa; 

 Lagos naturais e grandes rios, nas regiões boreal e temperada, possuem 

níveis de emissões similares a reservatórios hidrelétricos. Já na região 

tropical verificou-se que lagos naturais e principalmente grandes rios 

emitem muito mais do que reservatórios hidrelétricos. 

Na região tropical, chuvas sazonais inundam naturalmente grandes áreas de 

florestas e outras áreas vegetadas, que tem similares condições ecológicas a 

reservatórios tropicais fazendo com que estas áreas alagadas possuam grandes emissões 

de CH4 e CO2. 

Por fim, no cálculo das emissões líquidas do reservatório hidrelétrico de 

Tucuruí, constatou-se que as emissões “brutas” superestimam em aproximadamente 

99% para CH4 e em cerca de 11% para CO2 as emissões líquidas de Tucuruí. O método 

proposto cumpriu seus objetivos em tentar obter resultados mais fidedignos para as 

emissões provenientes de reservatórios hidrelétricos. 

Deve-se ressaltar que ainda existem algumas incertezas nas medidas de fluxos 

citadas neste trabalho, o que pode ter influenciado no resultado final das emissões 

líquidas calculadas pelo método de contabilização. 
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Assim, estas incertezas deverão ser diminuídas à medida que se tenham mais 

informações coletadas de fluxos de CH4 e CO2 e de outros gases de efeito estufa. É 

importante destacar que o método proposto deve ser usado na região tropical, onde para 

outras regiões devem ser inseridas outras componentes tais como perda do estoque de 

carbono (na forma de CO2) dentro da área inundada pelo reservatório, por exemplo, 

solos de floresta nas regiões boreal e temperada. 

Contudo, ainda não há como mensurar o impacto final da alteração gerada pelo 

reservatório em termos de emissões que lhe cabem, pois ainda estão faltando respostas 

para algumas questões que podem ajudar a fechar o balanço de carbono em 

reservatórios, por exemplo, identificar as rotas do ciclo do carbono nesses reservatórios 

e os fatores ambientais envolvidos, estudar melhor a componente hidrológica, 

principalmente relacionada à bacia hidrográfica e questões ligadas à extrapolação de 

dados inter e intra-reservatórios. 

Em vista disso, um dos maiores desafios atualmente é estabelecer de forma 

confiável o balanço de carbono em reservatórios hidrelétricos, o que possivelmente 

deverá ocorrer quando todos os processos envolvidos forem estudados e analisados em 

sua plenitude, complementado com o uso de ferramentas de modelagem numérica. 

Porém, com este método é possível ter uma idéia do tamanho da potencial 

emissão que uma usina hidrelétrica seria responsável pela alteração causada ao meio 

ambiente em termos de GEE. 

Salienta-se que uma das principais dificuldades enfrentadas para a realização 

deste trabalho foi obter informações georeferenciadas de emissões de GEE tanto em 

ambientes naturais como também em reservatórios hidrelétricos. Assim, torna-se 

necessário melhorar o formato do banco de dados criado agregando outros aplicativos e 

ampliar as informações ambientais georeferenciadas; além disso, seria importante que 

este banco de dados fosse disponibilizado via Internet e atualizado freqüentemente. 

Para melhorar a contabilização das emissões liquidas faz-se necessário incluir 

outros parâmetros tais como meteorológicos, hidrológicos, mudança do uso do solo, etc. 

Portanto, este Trabalho é uma contribuição relevante às questões ambientais de 

reservatórios, especialmente do ponto de vista comparado. Ele é uma continuidade de 

uma série de iniciativas que se desenvolveram a partir da década de 1990 no Brasil em 

termos de estudos de emissões de GEE neste ambientes, consolidando uma visão 

sistêmica e integrada desses importantes ambientes aquáticos, cujos papéis ecológico, 

econômico e social são fundamentais. 
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