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

 

A RELAÇÃO ENTRE PARÂMETROS METEOROLÓGICOS E EMISSÕES DIFUSIVAS 

DE GASES DE EFEITO ESTUFA EM RESERVATÓRIOS HIDRELÉTRICOS. 

 

Josicléa Pereira Rogério 

 

Abril/2013 

 

Orientador: Marco Aurélio dos Santos 

 

Programa: Planejamento Energético 

 

Este estudo tem como objetivo analisar a relação entre parâmetros 

meteorológicos e emissões de gases de efeito estufa em reservatórios hidrelétricos 

brasileiros. Para tanto, foram utilizados dados de vento, temperatura do ar, 

temperatura da água e valores de fluxos difusivos de CH4 e CO2. Os reservatórios de 

Serra da Mesa (GO) e Tucuruí (PA) foram escolhidos devido à sua importância no 

sistema elétrico brasileiro, principalmente por serem reservatórios representativos de 

dois grandes biomas: Cerrado e Floresta Amazônica. Diversos testes estatísticos 

foram realizados para a análise e inferência dos dados. Além destes testes, foi 

utilizada a matriz de correlação para avaliar o significado relativo de cada variável em 

estudo. Para a análise estatística multivariada foi utilizada a Análise de Componentes 

Principais (ACP), visto que o interesse da pesquisa é verificar o quanto essas 

amostras estão relacionadas entre si, além de identificar a importância de cada 

variável no espaço das componentes principais retidas. Os resultados obtidos 

demonstraram que foi encontrada considerável variabilidade nos fluxos difusivos de 

CH4 e CO2, podendo estar relacionadas aos parâmetros meteorológicos. De acordo 

com os resultados obtidos usando a ACP foram observadas correlações entre os 

fluxos difusivos e os parâmetros meteorológicos para os reservatórios estudados. 

Assim, a ACP mostrou-se eficiente em verificar a relação conjunta das variáveis 

determinando a importância de cada uma no grupo, verificando os pontos de 

amostragem pela similaridade, e como técnica de redução, preservou ao máximo as 

distâncias originais. Portanto, pode-se concluir que o objetivo principal desta tese foi 

cumprido. 
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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.) 

 

RELATIONSHIP BETWEEN METEOROLOGICAL PARAMETERS AND DIFFUSIVE 

GREENHOUSE GAS EMISSIONS BY HYDROELECTRIC RESERVOIRS 

 

Josicléa Pereira Rogério 

 

April/2013 

 

Advisor: Marco Aurélio dos Santos 

 

Department: Energy Planning 

 

This study aims to analyze the relationship between meteorological parameters 

and greenhouse gases emissions in Brazilian hydroelectric reservoirs. So, we used 

data from wind, air temperature, water temperature and diffusive fluxes of CH4 and 

CO2. The reservoirs Serra da Mesa (GO) and Tucuruí (PA) were chosen because of 

their importance in the Brazilian electric system and are representative of two large 

major biomes: Cerrado and Amazon Rainforest. Several statistical tests were 

performed for data analysis and inference. In addition to these tests, it was used the 

matrix correlation for evaluating the relative significance of each variable under study. 

For the multivariate statistical analysis was used Principal Component Analysis (PCA), 

since is possible to verify how these samples are related to each other and to identify 

the importance of each variable in the space of principal components retained. The 

results showed that considerable variability was found in the diffusive fluxes of CH4 and 

CO2, which can be related to meteorological parameters. According to the results found 

using PCA were observed correlations between diffusive fluxes and meteorological 

parameters for the studied reservoirs. Thus, the PCA was efficient to verify the joint 

relation of the variables in determining the importance of each one of the group, 

checking the sampling points by similarity, and as a technique reduction has preserved 

most of the original distances. Hence, we concluded that main goal of this thesis was 

accomplished. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O transporte e a dispersão de gases na atmosfera são afetados por fenômenos 

climáticos próximos à superfície. Estes fenômenos resultam em condições locais que 

se diferenciam em escala da circulação geral da atmosfera (VIANELLO e ALVES, 

2000, SILVA, 2003). 

A circulação geral da atmosfera é definida pelos movimentos dos ventos. A 

energia recebida do Sol pela Terra, através do balanço energético, mantém os 

movimentos atmosféricos, que somados as correntes marítimas definem a dinâmica 

da atmosfera.  

O aquecimento da superfície da Terra é proporcional à inclinação dos raios 

solares incidentes que variam conforme a estação do ano e a latitude. A distribuição 

de calor, em função da latitude e da rotação da Terra são os fatores mais importantes 

para o controle da circulação geral. A combinação destes dois fatores força a 

atmosfera a estabelecer diferentes formas para transportar a energia necessária ao 

Planeta (AYOADE, 1986, VAREJÃO-SILVA, 2000, DIAS e SILVA, 2009).  

A circulação geral da atmosfera apresenta três células de circulação vertical 

que recebem os seguintes nomes: Célula de Hadley, Célula de Ferrel e Célula Polar. 

O ramo superficial dessas células define os ventos alísios de nordeste no Hemisfério 

Norte e os de sudeste no Hemisfério Sul (AHRENS, 2000, DIAS e SILVA, 2009).  

 Os fenômenos que ocorrem na atmosfera são governados por sistemas 

climáticos que estão associados a diferentes escalas de tempo e espaço. Essas 

escalas dependem fundamentalmente das condições do local tais como a distância do 

Equador, distância dos oceanos e a altitude (SILVA, 2003, BISCARO, 2007). 

 A escala espacial pode ser dividida em escala planetária ou macroescala (por 

exemplo, células de convecção entre o Equador e as latitudes de 30º N e 30º S, 

chamadas de células de Hadley, e os ventos Alísios); escala regional ou mesoescala 
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(por exemplo, fenômeno de brisas marinha-terrestre, vale-montanha e lacustres); e 

escala local ou microescala (como por exemplo, fatores aerodinâmicos, de rugosidade 

e variações no fluxo de calor). Para OKE (1987) segundo CHILETTO (2005) as 

escalas estão acopladas e obedecem a uma ordem, de modo a permitir que cada uma 

delas possa estar ou ser relacionada com a imediatamente superior e inferior. 

 Portanto, as interações espaciais e temporais, entre os fluxos de matéria e 

energia, podem apresentar três níveis interativos: macroclimático, mesoclimático e 

microclimático.  

 No nível macroclimático ocorre a interação entre radiação solar, curvatura da 

Terra e movimentos de rotação e translação. O nível mesoclimático destaca-se pela 

interação entre a energia disponível para o processo de evaporação e de geração de 

campos de pressão. Em relação ao nível microclimático, ocorrem interações entre os 

sistemas ambientais particulares para a modificação dos fluxos de energia, umidade, 

massa e momentum (VIANELLO e ALVES, 2000, CHILETTO, 2005). 

Deve ser ressaltado que desde a formação do planeta e da constituição da 

atmosfera terrestre, o clima vem sofrendo diversas alterações ao longo do tempo. Em 

vista da sua dinâmica, que é caracterizada por constante transformação, torna-se 

necessário realizar a observação dos elementos que o compõe para verificar se essas 

variações serão permanentes e quão intensamente afetarão ao ser humano (NUNES e 

LOMBARDO, 1995, AHRENS, 2000, VIANELLO e ALVES, 2000). 

A variabilidade climática é intrínseca ao sistema climático terrestre, sendo 

responsável por oscilações naturais nos padrões do clima que são observados nos 

diferentes níveis sejam eles local, regional ou global. A variabilidade não deve ser 

confundida com mudança climática global, que é atribuída direta ou indiretamente à 

intensificação das atividades antropogênicas provocando, como consequência, 

alteração na composição química da atmosfera (OMM, 2004, FBMC, 2013, IPCC, 

2013). 
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 Vale ressaltar que o efeito estufa é um fenômeno natural que mantém a 

temperatura média da Terra em torno de 15 ºC e ocorre devido existência do balanço 

entre a quantidade de radiação solar incidente e a quantidade de radiação terrestre. 

Uma parcela da energia que chega ao planeta é refletida de volta ao espaço e parte é 

absorvida pela superfície da Terra, promovendo o seu aquecimento. Uma parte do 

calor é enviada de volta ao espaço, no entanto, uma parcela é aprisionada pela 

presença de gases que, são opacos à radiação terrestre nesse comprimento de onda 

(TUBELIS e NASCIMENTO, 1984, VAREJÃO-SILVA, 2000). As atividades humanas 

intensificam esse fenômeno natural ao lançar na atmosfera gases como o dióxido de 

carbono e o metano (IPCC, 2013).  
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1.1- JUSTIFICATIVA 

 

Pesquisas em ambientes aquáticos de regiões tropicais demonstraram que os 

fluxos de Gases de Efeito Estufa (GEE) na interface água-atmosfera são muito 

variáveis no espaço e no tempo e que medidas contínuas desses fluxos permitem 

extrair um maior número de informações e melhor descrever a dinâmica do processo 

de troca gasosa (ROSA et al., 1994, GALY-LACAUX et al., 1997). 

 A troca de gás na interface água-ar é um importante processo que determina a 

taxa de emissão de poluentes voláteis, o conteúdo de oxigênio na água e sua relação 

com o ciclo biogeoquímico dos gases traço. Essas trocas recebem influências de 

diferentes escalas, sejam essas, escala local, regional ou global. Acredita-se que a 

troca gasosa na interface água-ar seja predominantemente controlada pela turbulência 

na sub-superfície, que por sua vez é dirigida por fatores como vento, chuva, ondas e 

outros processos que afetam a essa camada de água ao misturá-la (POON et al., 

1992, HO et al., 2007). 

O conteúdo e a composição de gases biogênicos em ambientes lacustres são 

governados não somente por interações com a atmosfera como também pelos 

processos de produção biológica e de consumo do gás abaixo da interface água-

atmosfera. Isso ocorre porque as atividades biológicas em lagos variam enormemente 

com o tempo e com a profundidade da água (ROSA et al., 2002). Outros processos 

também têm papel relevante na dinâmica das emissões gasosas na interface água-ar 

(GUERÍN et al., 2007, BIANCHINI et al., 2010). 

Os lagos de reservatórios hidrelétricos também produzem gases biogênicos 

gerados da decomposição de matéria orgânica dentro da água. Esses reservatórios 

contêm biomassa, proveniente da vegetação afogada, que ao se decompor 

anaerobicamente, emitem principalmente CH4 e N2, e secundariamente CO2, enquanto 

que na decomposição aeróbica somente CO2 e N2 são emitidos. Há também a própria 
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biomassa produzida no reservatório como, por exemplo, fitoplâncton, zooplâncton, etc. 

(SANTOS et al., 2006). 

Outros estudos em reservatórios hidrelétricos brasileiros revelaram que a 

intensidade de emissão de gases varia com o tempo, porém com comportamento 

irregular das flutuações. No entanto, a variação é modulada por um conjunto de 

influências tais como a temperatura do ar, intensidade dos ventos, insolação, 

parâmetros físico-químicos da água, composição da biomassa dentre outros 

(SANTOS, 2000). 

De acordo com ROSA et al. (2002) as características do reservatório, sua 

extensão, o tipo de vegetação inundada e o modo de geração de energia  alteram a 

variação na taxa de emissão de GEE por unidade de eletricidade produzida. Entender 

o processo possivelmente melhoraria as estimativas de emissões, aperfeiçoaria os 

balanços de carbono e os modelos preditivos para as emissões de GEE em 

reservatórios hidrelétricos brasileiros. 

 Desta maneira, esta tese propõe analisar a relação entre parâmetros 

meteorológicos e emissões de gases de efeito estufa nos reservatórios hidrelétricos 

brasileiros. 
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1.2– OBJETIVOS 

 

1.2.1- Objetivo Geral 

 

 INVESTIGAR a relação entre os parâmetros meteorológicos e emissões de 

Metano e Dióxido de Carbono em dois reservatórios hidrelétricos 

brasileiros. 

 

1.2.2- Objetivos Específicos 

 

 DESCREVER os parâmetros meteorológicos que possam influenciar na 

emissão de CO2 e CH4. 

 ANALISAR a dinâmica sazonal da emissão de CO2 e CH4 nos 

reservatórios hidrelétricos de Serra da Mesa e Tucuruí. 

 INVESTIGAR a influência da temperatura do ar, temperatura da água e 

vento sobre os fluxos difusivos nos reservatórios hidrelétricos de Serra da 

Mesa e Tucuruí. 

 VERIFICAR a influência de mecanismo meteorológico nos fluxos difusivos 

dos reservatórios hidrelétricos de Serra da Mesa e Tucuruí. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1– FENÔMENOS METEOROLÓGICOS EM DIFERENTES ESCALAS CLIMÁTICAS 

 

 Os fenômenos atmosféricos são regidos por sistemas climáticos associados às 

diferentes escalas de tempo e espaço. 

 De acordo com OKE (1987) citado por CHILETTO (2005) as escalas em 

climatologia devem obedecer a uma ordem hierarquizada, de modo a permitir que haja 

relação entre cada uma delas, e onde cada nível corresponda a um fenômeno 

climático no que se refere à extensão e duração do mesmo. A Tabela 1 abaixo mostra 

alguns exemplos de mecanismos atmosféricos. 

 

Tabela 1- Mecanismos Atmosféricos associados às Escalas de Tempo e Espaço. 

ESCALA TAMANHO TEMPO FENÔMENOS 

Global Global Sazonal a Anual  

Decadal 

Ventos Predominantes  

Variações Climáticas 

Sinótica 100 km - 500 km 

100 km - 5.000km 

Dias a Semana 

Semanal 

Furacões e Ciclones Tropicais 

Sistemas Frontais  

Mesoescala 10 m - 10 km 

5 km - 100 km 

Minutos a Horas 

Horas a Dias 

Tornados, Temporais 

Brisas 

Microescala Poucos metros Segundos a  

Minutos 

Pequenos 

Vórtices Turbulentos 

Fonte: Adaptado de WEYKAMP, 2006. 

 

 As interações espaciais e temporais, entre os fluxos de matéria e energia, 

podem apresentar três mecanismos de interação: macroclimático, mesoclimático e 

microclimático (CHILETTO, 2005).  

 No nível macroclimático ocorre à interação entre a radiação solar, a curvatura 

da Terra e seus movimentos de rotação e translação. O nível mesoclimático destaca-

se pela interação entre a energia disponível para a geração dos campos de pressão 
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como também energia disponibilizada para o processo de evaporação. Em relação ao 

nível microclimático as interações entre os sistemas são observadas na modificação 

dos fluxos (umidade, massa e momentum) de energia (VIANELLO e ALVES, 2000). 

 

2.1.1- Escala Espacial 

 Mecanismos de Macroescala  

As células de circulação geral são três por hemisfério. A primeira, junto ao 

equador, tanto no norte quanto no sul, é a célula de Hadley. Ela ascende até a 

tropopausa na Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) e desce a 30º, em paralelo 

com o ramo descendente da segunda célula, reversa, que se origina nas latitudes de 

60º sendo esta última chamada de célula de Ferrel. A terceira célula está situada entre 

o Pólo e 60º. Ela desce sobre o Pólo e segue da superfície até 60º, onde ascende e 

fecha o ciclo.  

O ramo superficial dessas células de circulação vertical define os ventos Alísios 

de nordeste no Hemisfério Norte e os de sudeste no Hemisfério Sul, próximo a linha 

do Equador, esses ventos convergem na zona de convergência intertropical (DIAS e 

SILVA, 2009). 

A ZCIT varia sazonalmente a sua posição, ela desloca-se de sua posição ao 

Norte, cerca de 14º N, nos meses de agosto a setembro para a sua posição mais ao 

Sul 2º S durante os meses de março a abril. Ela é o principal mecanismo responsável 

pelas chuvas no norte da região nordeste do Brasil entre fevereiro a maio, que é o 

período da estação chuvosa na região. A ZCIT quando bastante ativa, aumenta o 

gradiente de pressão entre o equador e os trópicos facilitando assim uma maior 

penetração de sistemas frontais em latitudes tropicais, produzindo chuva para a costa 

leste (BERNARDO, 2003, MELLO et al., 2009).  

Alterações no comportamento padrão da ZCIT estão intrinsecamente ligadas 

às anomalias na Temperatura da Superfície do Mar (TSM) do Atlântico Sul e do 

Pacífico Equatorial. Essas anomalias positivas e negativas de temperatura da 
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superfície do mar são conhecidas como dipolo de TSM no Atlântico Sul e El Niño/La 

Niña no Oceano Pacífico e podem provocar mudanças no posicionamento e 

intensidade das células de pressão, alterando o comportamento da ZCIT e 

consequentemente dos ventos Alísios (BERNARDO, 2003, SILVA, 2003, 

BITENCOURT, 2005).  

As células de Walker são células de circulação zonal, definidas na região 

equatorial, que se organizam entre os continentes e os mares. Estão associadas ao 

aquecimento diferencial das massas continentais, em relação às massas oceânicas. 

Essas células são utilizadas para explicar eventos climáticos extremos, como El Niño e 

seu oposto La Niña, na costa ocidental da América do Sul (OLIVEIRA et al., 2001). 

Outros mecanismos de grande escala são a Zona de Convergência do 

Atlântico Sul (ZCAS) e os sistemas frontais. A ZCAS é formada por uma forte e 

persistente banda de convecção que se estende desde o sul da região Amazônica até 

a região central do Atlântico Sul e possui orientação noroeste/sudeste, sendo um dos 

principais sistemas responsável pela precipitação, nos meses de primavera e verão, 

nas Regiões Sudeste e Sul do Brasil (KOUSKY, 1988, KODAMA 1992, CARVALHO e 

JONES, 2009).  

Os sistemas frontais formam-se inicialmente onde duas massas de ar de 

temperatura e umidade diferentes se encontram. Denominam-se massas de ar as 

porções de ar atmosférico que possuem razoável homogeneidade horizontal na 

distribuição das propriedades termodinâmicas, notadamente temperatura e umidade. 

O encontro de diferentes massas é provocado pela presença de gradiente de pressão, 

que impulsiona uma massa na direção da outra. Dessa instabilidade baroclínica 

resultará o cisalhamento vertical do vento horizontal. A trajetória dos sistemas frontais 

sobre a América do Sul possui um deslocamento de Sudoeste para Nordeste podendo 

afetar tanto o Sul e Sudeste do Brasil como prosseguir e afetar o Nordeste brasileiro 

(OLIVEIRA et al., 2001, BITENCOURT, 2005). 
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 Mecanismos de Mesoescala 

Os mecanismos de mesoescala são formados pelos complexos convectivos de 

mesoescala (CCM), pelas brisas marítima-terrestres, vale-montanha e lacustre, pelas 

Linhas de Instabilidade (LI) e por Perturbações Ondulatórias nos Campos dos Alísios 

(POA). 

Em algumas latitudes, o regime de vento é fortemente condicionado pela 

circulação dos ventos Alísios. Entretanto, o comportamento desses ventos também é 

afetado pela presença dos continentes e de suas particularidades climáticas e 

orográficas. 

De acordo com os autores AYOADE (1986) e VAREJÃO-SILVA (2006) o 

estabelecimento horizontal e vertical dos movimentos do ar atmosférico é causado 

pelo desequilíbrio na radiação líquida, na umidade e no momentum. Ainda segundo 

eles existem quatro fatores (gradiente de pressão, força de Coriolis, aceleração 

centrípeta e força de fricção) que controlam esses movimentos, sendo o gradiente de 

pressão considerado como o mais importante dentre eles. 

Diferentes fluxos de energia para a atmosfera são causados pelo aquecimento 

diferenciado entre o continente e oceano, originando gradientes de pressão em 

determinados níveis acima da superfície, os quais impulsionam o movimento do ar. 

Este movimento gera divergência e convergência em diferentes pontos, o que faz com 

que se estabeleça uma célula de circulação (AYOADE, 1986, VAREJÃO-SILVA, 

2006). O diagrama esquemático na Figura 1 a seguir mostra de forma ilustrada como 

ocorre esse tipo de circulação. 

 



11 

 

 
Figura 1- Diagrama Esquemático da Circulação de Brisa Marítima. Elaboração 
própria (Foto acervo pessoal). 
 

Durante o dia (às primeiras horas da manhã) o continente se aquece mais 

rapidamente que o oceano adjacente. Um gradiente térmico é estabelecido, com 

temperatura mais elevada sobre o continente e mais baixa sobre o oceano. Sobre o 

continente surge uma faixa de pressão mais baixa levando ao desenvolvimento de 

correntes convectivas ascendentes que geram nuvens convectivas (de 3 a 4 km de 

altitude). Sobre o oceano a pressão continua elevada devido à baixa temperatura 

gerando movimentos subsidentes sobre o oceano. A circulação fechada é denominada 

de brisa marítima (VAREJÃO-SILVA, 2006).  

A topografia pode influenciar na brisa marítima, pois a presença de montanhas 

e vales pode intensificar o fenômeno, bem como favorecer a sua formação. O mesmo 

pode ser dito em relação à cobertura vegetal, pois diferentes coberturas vegetais 

aquecem mais rapidamente ou não, o que pode gerar uma quantidade diferente de 

calor para iniciar a circulação de brisa.  
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 O esquema da Figura 2 mostra que durante o período noturno, o oposto ocorre 

e a superfície da terra perde calor mais rapidamente que a superfície da água, o que 

cria um gradiente no sentido continente-água, chamada de brisa terrestre. Esta brisa é 

mais fraca que a marítima (AHRENS, 2000).  

 

 
Figura 2- Diagrama Esquemático da Circulação de Brisa Terrestre. Elaboração 
própria (foto acervo pessoal). 

 

Processo análogo ocorre em lagos onde uma circulação atmosférica de menor 

escala e com mecanismos semelhantes aos das brisas marítima-terrestre ocorrem nas 

regiões circunvizinhas aos referidos lagos (AYOADE, 1986, SOUZA, 2007). 

O aquecimento ou resfriamento diferencial entre o solo e a superfície da água, 

na ausência de forte fluxo gradiente, pode gerar uma circulação atmosférica localizada 

chamada de brisa de lago que ocorre durante o dia e o oposto (brisa terrestre) durante 

a noite. A identificação do início da brisa é feito por um incremento na velocidade do 
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vento, queda de temperatura e aumento da umidade do ar (MOURA et al., 2004, 

CZARNOBAI et al., 2008). 

Existem outros tipos de circulações locais, como por exemplo, a do tipo vale-

montanha. Durante o período noturno o solo está mais frio e o ar em contato aumenta 

a sua densidade e tende a escoar pelas encostas acumulando-se nos vales, o 

processo se inverte durante o dia, quando o ar em contato com o solo mais aquecido 

torna-se menos denso e ascende pelas encostas (VAREJÃO-SILVA, 2006). Essas 

circulações influenciam na formação de nebulosidade devido à convergência destas 

com brisas marítimas ou outros fenômenos. As condições de contorno da superfície 

como topografia, vegetação, porcentagem terra/água são outras forçantes importantes 

(TUBELIS e NASCIMENTO, 1984, AYOADE, 1986). 

As linhas de instabilidade são sistemas convectivos que se formam em 

consequência dos fluxos ascendentes de ar, da camada limite (níveis baixos) até a 

alta troposfera. Desenvolve-se na costa norte-nordeste da América do Sul e podem se 

propagar para o interior do continente gerando elevada precipitação. Os movimentos 

descendentes carregam ar mais seco dos níveis médios (700-500 hPa) para a camada 

limite (LOUREIRO, 2005, COHEN et al., 2009). 

Outro mecanismo de mesoescala seriam as perturbações ondulatórias nos 

campos dos Alísios. No Atlântico Sul, esses distúrbios formam-se pela convergência 

dos ventos de sul, associados aos sistemas frontais, com os ventos alísios. Essas 

perturbações ondulatórias são responsáveis por elevados índices pluviométricos 

quando intensificadas (BERNARDO, 2003).  

YAMAZAKI e RAO (1977) citado por BERNARDO (2003) estudou a dinâmica 

destas perturbações na costa brasileira, observando, na faixa compreendida entre 5ºS 

e 10ºS, linhas de nuvens bem definidas propagando-se de leste para oeste, cujos 

distúrbios associados apresentaram períodos de quatro dias. Com os resultados 

obtidos, eles concluíram que a elevada pluviosidade nos meses de inverno ao longo 

da costa brasileira estaria associada aos distúrbios de leste. 
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 Mecanismos de Microescala 

 As circulações orográficas, pequenos vórtices turbulentos e pequenas células 

convectivas são considerados como mecanismos de microescala. 

Quando o fluxo de ar passa sobre diferentes superfícies, cada uma delas 

influencia de maneira diferenciada no comportamento desse fluxo.  

De maneira geral os mecanismos de microescala podem ser agrupados em 

fenômenos aerodinâmicos relacionados à topografia local e a obstáculos naturais ou 

artificiais, fenômenos associados às mudanças na rugosidade entre duas ou mais 

superfícies e fenômenos relativos às variações do fluxo de calor no cruzamento do 

limite entre duas superfícies com características diferentes (SILVA, 2003). 

 

2.1.2- Escala Temporal 

 O vento é um importante parâmetro meteorológico e o conhecimento de como 

ele varia de forma temporal, tanto na sua intensidade (velocidade) quanto na sua 

orientação (direção), é de suma importância para as diversas atividades humanas.  

 A direção do vento exprime a posição do horizonte aparente do observador a 

partir do qual o vento sopra. A direção é expressa em termos de azimute, isto é, do 

ângulo que o vetor velocidade do vento forma com o norte geográfico local (0º). A 

velocidade à superfície varia bastante com o tempo e se caracteriza por intensa 

oscilação cuja intensidade e amplitude está relacionada com o estado de agitação do 

ar, que constitui a turbulência (AYOADE, 1986).  

A variação brusca na velocidade do vento chama-se de rajada que geralmente 

vem acompanhada de uma variação brusca na direção (VAREJÃO-SILVA, 2006). 

O vento possui características bem diferenciadas: (i) pode ser mais intenso em 

algumas áreas que em outras; (ii) pode aumentar sua intensidade por alguns meses 

do ano; (iii) pode aumentar apenas durante algumas horas do dia; e (iv) pode, 

também, parar por longos períodos ininterruptos. Ele também varia verticalmente 

sobre a superfície terrestre, como também pode variar na sua direção. As principais 
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razões destas variações de vento estão ligadas ao comportamento eólico em 

macroescala, mesoescala e microescala (LEÃO, 2007, MUNHOZ e GARCIA, 2008). 

As variações de vento na escala de tempo podem ser divididas em duas 

grandes classes: Variações Lentas e Variações Rápidas. As variações lentas 

correspondem às alterações anuais e sazonais, enquanto que as variações rápidas 

são correspondentes às alterações diurnas ou de curta duração (VIANELLO e ALVES, 

2000, CHILETTO, 2005). 

Portanto, o transporte e a dispersão de gases podem ser afetados pelos 

sistemas de ventos locais, tais como as brisas (MOURA et al., 2004). Assim, o estudo 

sobre as trocas gasosas de componentes atmosféricos minoritários em regiões que 

tenham sido submetidas à modificação extrema em seu ecossistema como, por 

exemplo, reservatórios hidrelétricos são fundamentais para o entendimento de como 

esses ambientes afetam na química global da troposfera.  
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2.2- VARIABILIDADE CLIMÁTICA E EMISSÕES DE GASES DE EFEITO ESTUFA 

 

A variabilidade climática é intrínseca ao sistema climático terrestre sendo 

responsável por oscilações naturais nos padrões do clima que são observados nos 

diferentes níveis sejam eles local, regional ou global. A variabilidade não deve ser 

confundida com mudança climática global, bastante discutida atualmente devido a 

aumento na temperatura da Terra provocado, possivelmente, por emissões 

antropogênicas de gases causadores do efeito estufa (CONFALONIERI, 2003, OMM, 

2004, FBMC, 2013). 

Deve-se distinguir a variabilidade climática, que é um fenômeno de curta 

duração e ocorre num período de tempo perceptível na escala humana (em anos ou 

décadas) das mudanças climáticas, que ocorrem diferentemente em escala geológica 

do tempo (em milhares ou milhões de anos).  

Fazendo referência a todas as variáveis envolvidas, interações existentes entre 

elas e os processos intrínsecos ou relacionados às diferentes escalas vê-se que, o 

sistema climático é de fato muito complexo, além de existir limitações no que se refere 

à compreensão da variabilidade climática as quais advêm principalmente das 

ferramentas de análise utilizadas, que são consideradas ainda insuficientes (NUNES e 

LOMBARDO, 1995). 

 Entre os aspectos relacionados à variabilidade climática estão as alterações 

nas concentrações dos gases na atmosfera. A variação temporal dos gases ocorre 

naturalmente, sendo uma das responsáveis pela mudança do clima na Terra. Desde a 

formação de sua atmosfera, o planeta Terra tem sofrido com variações em sua 

composição química.  

 Diversos eventos biogeoquímicos deram início à formação de nossa atual 

atmosfera, composta por gases, vapor d’água e partículas, constituindo o que se 

chama de ar, que envolve a superfície da Terra. É uma mistura homogênea de 

nitrogênio (N2), oxigênio (O2), argônio (Ar), dióxido de carbono (CO2) e outros gases 
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que figuram em pequenas proporções juntamente com o vapor d’água (VAREJÃO-

SILVA, 2001).  

 Segundo VAREJÃO-SILVA (2006) os gases podem ser divididos em dois 

grupos, de acordo com a sua concentração, são eles, os gases denominados de fixos 

com concentração aproximadamente constante que fazem parte da matriz atmosférica 

e gases variáveis que não possuem concentração constante. O tempo de residência 

na atmosfera dependerá do grupo no qual ele está inserido. 

A concentração do vapor d’água varia bastante no espaço e tempo o que 

provoca alterações nas proporções dos demais constituintes. Para analisar a 

composição química da atmosfera é necessário eliminar o vapor d´água do ar. O que 

ficou convencionado como ar seco. A composição média do ar seco é praticamente 

constante até aproximadamente 25 km de altitude. Na Tabela 2 é apresentada a 

concentração dos principais gases que compõem a atmosfera atual. 

 

Tabela 2- Composição Química da Atmosfera da Terra. 

CONSTITUINTE 
CONCENTRAÇÃO 

(ppmv) (%) 

Nitrogênio (N2) 780.840 78,08 

Oxigênio (O2) 209.460 20,95 

Argônio (A) 9.340  0,93 

Dióxido de Carbono (CO2) 377  0,0377 

Metano (CH4) 1,75  0,000175 

Hidrogênio (H2) 0,55  0,000055 

Óxido Nitroso (N2O) 0,32  0,000032 

Ozônio (O3) 0 a 0,07  0 a 7x10-6 

Dióxido de Nitrogênio (NO2) 0,02  2x10-6 

Fonte: Adaptado de VAREJÃO-SILVA, 2006. 

 

Observa-se que é possível a existência de desvios na composição média do ar 

seco devido, principalmente, às variações observadas na concentração do dióxido de 

carbono junto à superfície e do ozônio que ocorre em níveis elevados da atmosfera. 
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É sabido que na atmosfera estão contidos os gases necessários para os 

processos vitais de respiração celular, fotossíntese e manutenção da temperatura e 

que a mesma também fornece a água necessária para conservação da vida como 

conhecemos (GRIMM, 2010). 

Esses gases são conhecidos como gases de efeito estufa. O efeito estufa é um 

fenômeno natural e ocorre devido existência de um balanço entre a quantidade de 

radiação solar incidente e a quantidade de radiação terrestre. Uma parcela da energia 

que chega ao planeta é refletida de volta ao espaço e parte é absorvida pela superfície 

da Terra, promovendo o seu aquecimento. Uma parte do calor é enviada de volta ao 

espaço, mas é aprisionada pela presença de gases que, são opacos à radiação 

terrestre nesse comprimento de onda (TUBELIS e NASCIMENTO, 1984, VAREJÃO-

SILVA, 2001, GRIMM, 2010). 

Se o efeito estufa natural não existisse a temperatura média seria 

aproximadamente 34 °C inferior a temperatura média observada atualmente que é de 

15 °C. Portanto, o efeito estufa é de extrema importância para a manutenção da vida 

no planeta (IPCC, 2013, VAREJÃO-SILVA, 2001). 

Contudo, uma parcela da comunidade científica considera que CO2, CH4 e o 

N2O, seriam os maiores responsáveis pelo que se convencionou chamar de efeito 

estufa.  

Estudos recentes vêm evidenciando as flutuações climáticas. Um destes 

estudos usou testemunhos de gelo retirados de uma região próxima à estação Vostok, 

na Antártica, para identificar a composição da atmosfera nos últimos 400.000 anos. No 

interior desses testemunhos de gelo (amostras) estavam contidas bolhas de ar que 

datam a sua deposição e carregam informações, como por exemplo, a variação da 

temperatura ao longo do tempo (PETIT et al., 1998). 

O CO2 é um dos mais importantes gases liberados na atmosfera pelas 

atividades naturais e humanas. Junto com o vapor d’água, ele desempenha importante 

papel no aquecimento da atmosfera. Uma vez emitido ele pode ser absorvido por 
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superfícies líquidas ou fixado pelas plantas (BAIRD, 2002). O seu tempo de 

permanência na atmosfera varia de 50 a 200 anos (KRUPA, 1997). 

Suas interações com a biosfera ocorrem através da fotossíntese e processos 

de oxidação. Dados paleoclimáticos obtidos a partir de testemunhos de gelo mostram 

que existe forte relação entre as alterações na temperatura média da Terra e a 

concentração de CO2 na atmosfera nos últimos 400.000 anos (PETIT et al., 1999). 

 O dióxido de carbono origina-se da queima de combustíveis fósseis e 

desmatamento. Atualmente a queima de combustível fóssil adiciona bilhões de 

toneladas por ano de CO2 para a atmosfera. Sem considerar que uma quantidade 

aproximadamente igual é proveniente das mudanças no uso do solo (KRUPA, 1997, 

NOBRE et al., 2008).  

 De acordo com os dados do Segundo Inventário Brasileiro de Emissões 

Antrópicas por Fontes e Remoções por Sumidouros de Gases de Efeito Estufa não 

Controlados pelo Protocolo de Montreal, disponibilizados pelo Ministério de Ciência e 

Tecnologia (MCT, 2013), as emissões de GEE do Brasil cresceram 60% entre 1990 e 

2005, quando o país emitiu aproximadamente 2,2 gigatoneladas de CO2 equivalente.  

O desmatamento no Brasil ainda foi o principal responsável pelas emissões 

nacionais de gases de efeito estufa. O setor de mudança no uso da terra e florestas foi 

responsável por 61% do total de emissões no período. A agricultura ficou em segundo 

lugar contribuindo com 19% do total das emissões nacionais. Em terceiro, está o setor 

de energia com 15%. Em seguida vêm as emissões advindas dos processos 

industriais e do tratamento de resíduos, responsáveis por 3% e 2% do total nacional, 

respectivamente (MCT, 2013). 

A emissão de CO2 relacionada ao desmatamento é uma das principais 

preocupações do Brasil. Em vista disso, fazem do país o centro de várias discussões 

internacionais, especialmente em relação à devastação da floresta amazônica através 

das queimadas ou construções de grandes hidrelétricas (ROSA, 1996). 
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 Depois do CO2, o metano seria o gás indutor de efeito estufa de maior 

importância. O CH4 é produto do processo de decomposição microbiana da matéria 

orgânica, produto de bactérias encontradas no aparelho digestivo do gado, aterros 

sanitários, áreas pantanosas, plantações inundadas (principalmente arroz), mineração 

e queima de biomassa. Seu tempo médio de permanência na atmosfera é de 

aproximadamente 10 anos (KRUPA, 1997). Apesar de menor tempo de permanência 

se comparado ao dióxido de carbono, há estimativas que sua contribuição para o 

efeito estufa seria de aproximadamente 15% e seu poder de absorção de calor é 23 

vezes maior que o dióxido de carbono. 

O último gás relacionado às emissões de GEE é o óxido nitroso (N2O), sendo 

parte do ciclo natural do nitrogênio que se dá através do ar, do solo e dos organismos 

vegetais e animais. O principal componente é liberado naturalmente por micróbios e 

bactérias no solo através do processo denominado nitrificação. Tem como fonte 

antropogênica o uso de fertilizantes químicos, queima de biomassa, desmatamento e 

emissões associadas à queima de combustíveis fósseis (SANTOS, 2006). 

 

2.3- EMISSÃO DE GASES DE EFEITO ESTUFA EM RESERVATÓRIOS 

HIDRELÉTRICOS 

 

Pesquisas anteriores em ambientes aquáticos de regiões tropicais 

demonstraram que os fluxos de gases de efeito estufa na interface água-ar são muito 

variáveis no espaço e no tempo. Assim, a determinação contínua de fluxos de GEE 

permite extrair um maior numero de informações e melhor descrever a dinâmica do 

processo de trocas gasosas. 

A questão da emissão de GEE por reservatórios hidrelétricos foi levantada 

primeiramente por RUDD et al. (1993) que discordavam do fato das hidrelétricas 

serem consideradas fontes limpas, ele sugerindo que, por unidade de energia 

hidráulica produzida, o fluxo de gás de efeito estufa para a atmosfera de alguns 
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reservatórios hidrelétricos pode ser significativo se comparado à emissão de GEE por 

geração de eletricidade com combustível fóssil. Essa afirmação foi contestada por 

vários pesquisadores que não encontraram resultados tão alarmantes em suas 

pesquisas (ROSA e SCHAEFFER, 1994, SVENSSON e ERICSON, 1993). 

 A hipótese de RUDD et al. (1993) foi baseada em dois estudos que mostraram 

que tanto as florestas montanhosas quanto as de turfas, quando inundadas, são sítios 

de intensa decomposição microbiana e de produção de GEE. No primeiro estudo, que 

trata de florestas montanhosas, foram medidas concentrações de CH4 e O2 em 

profundidade no reservatório Notigi (norte de Manitoba), no Canadá. Dois anos após o 

enchimento, a forma dos perfis de CH4 e O2 na coluna de água do reservatório 

apresentou-se muito diferente dos perfis de CH4 e O2 visto no hipolímnio dos lagos 

naturais.  

Foi observado que a emissão do CO2 pelo espelho d’água das represas pode 

eventualmente superar a do CH4, mas seu efeito para o aquecimento global é menor 

em geral, dado o maior GWP do CH4, ou seja, dado seu efeito por unidade de volume 

do gás ser maior que o do CO2. Ademais, há emissão de CH4 pelos combustíveis 

fósseis das termelétricas e pelas inundações periódicas na Amazônia sem as represas 

(ROSA et al., 1994). 

No estudo realizado por DUCHEMIN et al. (1995), as emissões de fluxos e a 

distribuição do metano dissolvido (CH4) e dióxido de carbono (CO2) foram obtidas em 

11 estações de amostragem em dois reservatórios, La Grange-2 (inundado em 1978) 

e Laforge-1 (inundado em 1993), localizados no território da baía de James, no norte 

de Quebec, no Canadá.  

Os fluxos foram medidos usando câmaras estáticas flutuantes e foram obtidos 

a cada dois dias em regiões superficiais de junho a setembro de 1993 e de junho a 

agosto de 1994. As concentrações do gás foram determinadas usando cromatografia 

gasosa. Para os dois anos de duração do estudo, os fluxos de emissão de CH4 para a 

atmosfera, geralmente, variaram entre 5 e 10 mg m-2 d-1, enquanto aqueles para CO2 
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alcançaram de 500 a 1.100 mg m-2 d-1. Além disso, através do uso de câmaras 

estáticas flutuantes, os autores determinaram que as emissões de fluxos para os 

gases são controlados por difusão molecular.  

Outro estudo feito por DUCHEMIN et al. (1996) mostrou que a construção de 

reservatórios hidrelétricos no norte de Quebec (Canadá) tem uma função importante 

para o ciclo de carbono, não simplesmente na inibição de sumidouros naturais, mas, 

muito mais importante, na liberação de GEE (CH4, CO2 e N2O) responsáveis pela 

degradação de matéria orgânica estocada nos solos boreais.  

KELLY et al. (1997), realizaram estudos em um lago experimental localizado 

em Ontário com o objetivo de quantificar as emissões de GEE em resultado ao 

alagamento e entender os mecanismos que levam ao aumento do metíl-mercúrio 

(MeHg) em peixes. Estes objetivos estão relacionados, pois tanto a metilação de 

mercúrio quanto a produção de CO2 e a metanogênese estão relacionados com a 

decomposição anaeróbica da matéria orgânica. Foram utilizadas técnicas de TBL 

(Thin Boundary Layer), Câmaras Flutuantes (CF), Câmaras Estáticas (CE) para o 

período pré-alagamento e técnicas de Gradiente de Fluxo (GF) para a determinação 

das emissões difusivas de CH4 e CO2, assim como armadilhas para captura de bolhas. 

 Emissões de CH4 e CO2 na barragem da hidrelétrica de Petit Saut no rio 

Sannamary (Guiana Francesa) foram medidas durante um período de 2 anos por 

GALY-LACAUX et al. (1997). Os resultados obtidos mostraram que ocorreram 

emissões na superfície do lago por difusão, por ebulição e por desgaseificação da 

água liberada dentro do rio. 

DUCHEMIN et al. (1999) realizaram um estudo com o objetivo de comparar os 

métodos de câmara estática e o da equação da camada limite (boundary layer 

equation, BLE) para a determinação das emissões dos fluxos de CH4 e CO2 na 

interface água-ar. Foram usados três métodos principais para a determinação das 

emissões de fluxos in situ: torres micrometeorológicas, câmaras estáticas, e cálculos 

baseados nas equações para difusão na interface água-ar.  
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 Os primeiros estudos realizados no Brasil ocorreram no período compreendido 

entre 1992 a 1993 e mostraram que os reservatórios brasileiros também emitem gases 

de efeito estufa. 

  Estudo feito por LIMA (2002) teve como objetivo avaliar a emissão de metano 

em dois reservatórios amazônicos: Tucuruí e Samuel. A análise levou em 

consideração flutuações da área/cota e medidas isotópicas e de fluxos de 13 C-CH4 

obtidas em campo, que seriam influenciadas por diversos fatores simultaneamente, 

como vento, pressão atmosférica, oxidação na coluna d’ água, entre outros. A 

composição isotópica do metano em bolhas do sedimento mostrou que a principal via 

metanogênica foi a redução de CO2. Seus resultados mostraram que os reservatórios 

de Tucuurí (lago profundo) e de Samuel (lago raso) liberaram, em média, 13,82 ± 

22,94 e 71,19 ± 107,4 mg CH4 m
-2 d-1, respectivamente. 

ROSA et al. (2002) mostraram que nos reservatórios de Miranda/MG e 

Xingó/SE, a taxa de emissão de CO2, à jusante e próximo à barragem, variou entre  

2.092 mg m-2 d-1 e 9.511 mg m-2 d-1 com média de 4.296 mg m-2 d-1. Também se 

observou que a área de forte emissão à jusante restringia-se a menos de 1 km2 da 

barragem, sendo que no Brasil existem reservatórios com milhares de km2, como o 

caso de Tucuruí/PA. Os autores concluíram nessas primeiras campanhas que os 

reservatórios absorvem muito mais do que as áreas à jusante emitem. 

 DONES et al. (2003) realizaram um estudo comparativo das emissões de GEE 

entre vários sistemas de energia (fóssil, nuclear e renovável). Tanto as emissões 

diretas ligadas às tecnologias quanto às contribuições das cadeias de energia no 

âmbito da avaliação do ciclo de vida foram consideradas; além disso, as diferenças 

entre países e sistemas de eletricidade regional foram também levadas em 

consideração.  

 Os resultados encontrados pelos autores demonstraram em termos de 

emissões de GEE por unidade de eletricidade gerada que são, normalmente, maiores 

para gás industrial, seguida por lignito (carvão com elevado teor de carbono), hulha 
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(carvão betuminoso), petróleo e gás natural. As emissões de energia hidráulica 

tiveram valores muito baixos nas regiões boreal e temperada: em muitos casos, duas 

ordens de magnitude menor do que carvão; entretanto os autores ressaltaram que na 

região tropical estas emissões poderiam ser de 5 a 20 vezes maior, e 

consequentemente seriam comparáveis àquelas oriundas de fontes fósseis.  

 Levando em consideração a cadeia completa de energia, as emissões de GEE 

da energia nuclear e eólica teriam emissões pequenas similares àquelas das 

hidrelétricas. As correspondentes emissões líquidas para biomassa e sistema solar 

fotovoltaico estariam na média das emissões entre as tecnologias estudadas, ou seja, 

uma ordem de magnitude menor do que as de carvão, e uma ordem de magnitude 

maior do que aquelas de energia nuclear e eólica (DONES et al., 2003). 

É observado devido a quantidade de trabalhos anteriores, que o papel das 

emissões de GEE provenientes dos reservatórios e sua contribuição para o aumento 

das concentrações de GEE na atmosfera vem sendo bastante discutido em nível 

mundial.  

Várias conclusões foram obtidas ao longo dessas discussões e observou-se 

em uma delas que a quantidade de GEE emitida na interface ar-água de reservatórios 

varia ao longo do tempo e que o máximo é atingido dentro de 3 a 5 anos após o 

represamento. Em reservatórios mais antigos, com mais de 10 anos de enchimento, 

em regiões boreais e semiáridas as emissões de GEE são similares às de lagos 

naturais. Porém, nas regiões tropicais, o tempo de retorno aos valores naturais pode 

ser maior, dependendo das condições de qualidade da água. Mesmo assim, pode-se 

inferir que a energia gerada por hidrelétrica é uma maneira muito eficiente para 

produzir eletricidade, mostrando fatores de emissão entre uma e duas ordens de 

grandeza menor do que as alternativas térmicas (TREMBLAY et al., 2004).  

TREMBLAY et al. (2004) determinaram fluxos de CO2 na interface ar-água 

usando câmaras flutuantes acopladas a um instrumento automático infravermelho não-

dispersivo (NDIR) e a um instrumento de infravermelho com Transformada de Fourier 
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(FTIR). Os fluxos foram medidos em cerca de 280 locais abrangendo reservatórios, 

rios e lagos naturais canadenses no ano de 2002. As emissões médias de CO2 em 

reservatórios antigos de Quebec (> 10 anos)  ficaram  em torno de 1.600 ± 1.500 mg 

m-1 d-1 e de 735 ± 1.125 mg m-1 d-1 em lagos naturais. Porém, em um reservatório 

jovém em Quebec (5 anos), os valores foram maiores, com média de emissões em 

torno de 4.000 ± 4.400 mg mg m-1 d-1. Em Manitoba, os reservatórios mais velhos 

tiveram valores médios de 3.350 ± 2.725 mg mg m-1 d-1 e os valores dos lagos naturais 

em aproxidamente 1.365 ± 2.375 mg mg m-1 d-1. Em British Columbia, os valores 

médios foram de 250 ± 800 e de 500 ± 650 mg mg m-1 d-1, para os reservatórios 

antigos e lagos naturais, respectivamente. 

Os autores concluiram que a qualidade da água e a entrada de carbono pelos 

sistemas terrestres afetaram os fluxos de CO2 dos corpos d’água estudados. Os 

resultados também mostraram que os reservatórios com mais de 10 anos são 

comparáveis aos lagos naturais ou rios, em termos da qualidade da água ou fluxos 

brutos de CO2 e que as emissões mais elevadas nos reservatórios jovens permanece 

entre 6 e 8 anos. 

Segundo RAMOS et al. (2006) os reservatórios hidrelétricos tropicais 

geralmente constituem uma apreciável fonte de CH4 (metano), um potente gás de 

efeito estufa. Em vista disso, os autores investigaram as características estatísticas de 

fluxos ebulitivos de metano em reservatórios hidrelétricos. Para este fim, fizeram 

medições de fluxos de metano obtidas nos reservatórios de Manso (estação chuvosa, 

2004) e Corumbá (estações seca e chuvosa, 2005), localizados respectivamente em 

Mato Grosso e Goiás, Brasil.  

SANTOS (2006) realizou um amplo levantamento sobre os fluxos de CH4 e 

CO2 de ambientes naturais e reservatórios hidrelétricos no mundo, divididos em três 

regiões biogeoclimáticas (boreal, temperada e tropical). Nas figuras seguintes 

encontram-se os resultados dessa pesquisa para os gases e ambientes estudados. 
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Figura 3 – Fluxos de CH4 nas três regiões biogeoclimáticas: (a) boreal, (b) 
temperada e (c) tropical. Fonte: SANTOS (2006). 
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(c) 

(b) 
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Figura 4 – Fluxos de CO2 nas três regiões biogeoclimáticas: (a) boreal, (b) 
temperada e (c) tropical. Fonte: SANTOS (2006). 
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(c) 
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Verificou-se neste estudo que a variabilidade dos fluxos obtidos tem boa 

correlação com a idade dos reservatórios estudados, onde as maiores emissões de 

CH4, assim como as de CO2, ocorreram em reservatórios mais jovens, principalmente 

devido à vegetação inundada, e outros processos (SANTOS, 2006). 

Comparativamente os maiores fluxos médios nos trópicos de CH4 ocorreram no 

reservatório de Petit Saut na Guiana Francesa, variando de 23 a 3.240 mg m-2 d-1, com 

média de 823,9 mg m-2 d-1 , enquanto que para CO2 os resultados médios variaram de 

-5.728 (Miranda) a 8.475 mg m-2 d-1 (Tucuruí), ambos localizados no Brasil. Além 

disso, foi ressaltado neste estudo que os fluxos de CO2 e CH4 foram muitos menores 

no reservatório de Ribeirão das Lajes (Rio de Janeiro/Brasil) quando comparados com 

as médias dos reservatórios da região tropical (SANTOS, 2006). 

Os resultados de SANTOS (2006) 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 apontou que o 

comportamento de reservatórios hidrelétricos é similar aos ecossistemas naturais 

alagados em relação à média das emissões de fluxos de CH4 e CO2, principalmente 

nas regiões Boreal e Temperada. 

Nota-se que pesquisas que contemplem principalmente interações hidrológicas 

com o ciclo do carbono global, como também a ampliação de estudos empíricos 

reduziriam incertezas associadas e facilitaria à incorporação da integração de 

processos terrestres e aquáticos dentro de modelos de mudanças globais e regionais. 

Grande parte dessas incertezas estaria relacionada às estimativas de fluxos de 

carbono associadas com a precipitação e transporte hidrológico resultante da grande 

heterogeneidade espacial e temporal tanto do funcionamento intrínseco quanto das 

alterações antropogênicas do ciclo hidrológico.  

Assim, para entender melhor esta variação JENERETTE e LAL (2005) 

desenvolveram uma abordagem ecológica da paisagem acoplada com ciclagem de 

carbono e hidrologia que combina mecanismos locais com heterogeneidade de escala 



29 

 

espacial. Esta metodologia foi aplicada pelos autores para analisar a variabilidade das 

influências hidrológicas sobre o ciclo do carbono ao longo de um gradiente de 

disponibilidade em escala continental levando em consideração as fontes humanas 

relativas a essa variabilidade. Como a variação hidrológica é uma importante 

componente da incerteza no ciclo do carbono, os autores esperam que com esta 

metodologia se possa melhorar a compreensão das condições atuais e obter 

respostas às projeções futuras do ecossistema às mudanças globais. 

 Além disso, foram realizados estudos adicionais para melhorar o nível de 

conhecimento sobre a temática ao que se constatou uma grande variabilidade na 

intensidade das emissões, tendo sido identificada a influência de vários fatores 

meteorológicos, parâmetros físico-químicos da água e o regime de operação do 

reservatório. 

 

2.4- RELAÇÕES ENTRE PARÂMETROS METEOROLÓGICOS E OS GASES DE 

EFEITO ESTUFA 

 

 Vários estudos revelam que forçantes físicas atuantes na superfície da água 

como gotículas de chuva e vento, determinam a transferência de gases em sua 

interface (AMOROCHO e DEVRIES, 1980, POON et al., 1992, YANG et al., 1997, HO 

et al., 2007). 

 A troca gasosa na interface ar-água é um importante processo que determina a 

taxa de emissão de vários poluentes voláteis, o conteúdo de oxigênio na água e o ciclo 

biogeoquímico dos gases traço. Essas trocas apresentam influências entre diferentes 

escalas espaciais. Acredita-se que a troca gasosa na interface ar-água seja 

predominantemente controlada pela turbulência na sub-superfície, que por sua vez é 

influenciada por fatores como vento, chuva, ondas e outros processos que afetam 

essa camada d’água ao misturá-la (POON et al., 1992, HO et al., 2007). 
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 O cisalhamento do vento como forçante física atuante sobre a superfície da 

água é um dos fatores mais importantes na determinação da taxa de transferência de 

gases na interface água-ar e estudos sugerem que as gotículas de chuva sobre a 

superfície da água seria o mecanismo que aumentaria a taxa de troca mesmo quando 

essa forçante física é pequena (HO et al., 2007). 

 Portanto, o efeito do vento ao longo do tempo tem recebido muita atenção, 

aonde várias experiências de campo e de laboratório vem sendo conduzidas para se 

desenvolver parametrizações entre o vento e a troca gasosa na interface água-ar 

(YANG et al., 1997). 

 

2.4.1- O Efeito do Vento 

Os ventos são dependentes da energia solar que chega a Terra e resultam de 

diferenças da temperatura e dos gradientes horizontais de pressão atmosférica 

podendo ser originados em diferentes escalas espaciais. O vento é de suma 

importância para a análise da variabilidade nas concentrações de GEE dissolvidos na 

água.  

A relação entre valores da velocidade do vento e fluxos difusivos vem sendo 

bastante explorado por diversos autores. O pioneirismo é atribuído a LISS e SLATER 

(1974) que estudou a transferência dos gases na interface água-ar. 

Para o dióxido de carbono, LISS e SLATER (1974) examinaram empiricamente 

as relações entre os fluxos difusivos e a velocidade do vento nos oceanos. Pesquisas 

realizadas por HO et al. (2007) demonstram que há uma relação entre a velocidade do 

vento e a velocidade de transferência na interface água-ar dos oceanos, portanto, 

seus estudos confirmam os resultados encontrados pelos dois primeiros autores. 

Portanto, a influência da velocidade do vento sobre a velocidade de 

transferência dos gases vem sendo bastante estudada em ecossistemas aquáticos 

como o oceano, lagos e rios (WANNINKHOF, 1992) e alguns autores como CLARK et 
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al. (1995) sugerem que o vento é a principal fonte indutora de turbulência na 

superfície, o que possivelmente, auxiliaria no aumento da emissão de gases. 

As brisas (sopros de vento) sobre a superfície de um lago transferem 

momentum para água, a qual provoca pequenas ondulações, correntes na superfície e 

turbulência o que pode determinar a troca de gases entre a atmosfera e a água 

(KITAIGORODSKII e DONELAN, 1984, MACINTERY, 2008). 

Além disso, a magnitude do coeficiente de troca gasosa (k600), calculado a 

partir dos fluxos de CO2, não depende apenas de fatores como o gradiente de 

concentração entre a superfície da água e do ar, e de transferências físicas ou 

turbulentas nessa interface, mas como também, é dependente  da velocidade do vento 

(MACINTERY et al. 1995, RAYMOND e COLE, 2001). 

Contudo alguns autores consideram que apesar do vento aumentar a emissão 

do CO2 em lagos, o coeficiente de troca gasosa na interface água-ar é geralmente 

independente do vento, o que ocorreria em ambientes com característica 

preponderante de ventos fracos (COLE e CARACO, 1998, REPO et al., 2007). 

Estudos realizados por CHAMBERLAND e LEVESQUE (1996), em La Grand 

Complex no Canadá, demonstraram que os fluxos (0,5 a 26 mg.m-2.d-1) variaram 

consideravelmente de acordo com a velocidade do vento, indicando que 

principalmente as emissões brutas de metano podem ser sensíveis às variações na 

velocidade do vento. 

Portanto, o vento possui forte efeito sobre a estratificação térmica e 

estabilidade da coluna d’água, influenciando enormemente na dinâmica e distribuição 

vertical dos gases biogênicos (MONISMITH, 1986, KEMENES, 2006, RASERA, 2010). 
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2.4.2- O Efeito da Temperatura  

 Temperatura do Ar 

 A temperatura pode ser definida em duas maneiras: movimento de moléculas, 

onde quanto mais rápido for seu deslocamento maior será a temperatura ou em 

termos relativos que toma por base o calor que o corpo possui. Ela é determinante 

para que o calor passe de um corpo para o outro, sendo originada pelo balanço de 

radiação e por sua transformação em calor latente e sensível (AYOADE, 1986). 

 De acordo com YAVITT et al. (1987) a temperatura, em superfície de turfa, é 

uma das variáveis mais importantes no controle de padrões sazonais de CO2. 

Outra questão sobre esta temática demonstra que a produção vegetal depende 

da temperatura do ar, dentre outras variáveis, ou seja, em temperaturas mais elevadas 

(verão e primavera) que são mais favoráveis à produção vegetal ocorre maior 

absorção do CO2, já no período com menor temperatura (outono e inverno), ocorre 

mais morte de plantas, menor produção e o ataque por bactérias fazendo com que 

ocorra maior liberação de CO2 (PACHECO e HELENE, 2010). 

O trabalho de NEUE et al.(1997) mostrou que as variações nas emissões de 

GEE são controladas pela temperatura e pressão parcial dos gases. Adicionalmente 

estudos realizados em solos de turfa (FECHNER-LEVY e HEMOND, 1996) mostraram 

que foram encontradas relações entre a temperatura e as emissões de dióxido de 

carbono.  

 

 Temperatura da Água 

 Estudos demonstraram que os fluxos de metano estão diretamente 

relacionados a temperatura como também a variações no nível da água (RASK et al., 

2002). 

 De maneira geral, o fluxo de carbono entre a atmosfera e a água é 

enormemente influenciado pela temperatura da água, visto que essa troca é 
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proporcional à solubilidade do CO2, às variações de temperatura e à diferença entre as 

pressões parciais do gás na água e na atmosfera (PACHECO e HELENE, 2010). 

 De acordo com TRANVIK et al. (2009) elevadas temperaturas aumentam a 

intensidade na ciclagem de carbono na água, além disso, provocam alterações nos 

regimes de mistura dos lagos temperados, criando uma forte e prolongada 

estratificação que altera o nível de oxigênio.  

 Segundo os autores citados acima, em lagos localizados na região tropical o 

acréscimo na temperatura na água favorece o metabolismo das bactérias, como 

também, o aumento na temperatura amplifica a anoxia e estimula a produção do 

metano. 
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3. METODOLOGIA 

 

3.1 - DELIMITAÇÃO DO OBJETO DE ESTUDO 

3.1.1 - Caracterização dos Reservatórios Hidrelétricos 

Para este estudo foram escolhidos os seguintes reservatórios hidrelétricos: 

Serra da Mesa (GO) e Tucuruí (PA). Os dois reservatórios foram escolhidos devido a 

sua importância no Sistema Elétrico Brasileiro, por serem representativos de dois 

grandes biomas brasileiros e pela disponibilidade de informações. A Tabela 3 fornece 

uma descrição sucinta acerca dos reservatórios estudados.  

 

Tabela 3 – Caracterização dos Reservatórios Hidrelétricos Estudados. 

USINA HIDRELÉTRICA 

 SERRA DA MESA TUCURUÍ 

Estado Goiás Pará 

Latitude 13°50’S 3º45’S 

Rio Tocantins Tocantins 

Região Fitogeográfica Cerrado típico Floresta Amazônica 

Ano de Enchimento 1997 1983 

Potência (MW) 1.275 8.370 

Área do Reservatório (km2) 1.784 3.000 

Área de Drenagem da Bacia (km2) 51.179 80.325 

Densidade de Potência (MW/km2) 0,71 2,79 

Fonte: Furnas e Eletronorte (2010). 

 

A seguir estão contidas de forma resumida as características climáticas dos 

biomas onde estão inseridos os reservatórios hidrelétricos pesquisados (Tabela 4). 

 
Tabela 4 – Caracterização Climática dos Reservatórios Hidrelétricos Estudados. 

USINA HIDRELÉTRICA 

Variável SERRA DA MESA TUCURUÍ 

Precipitação (mm) 1500 - 2000 1750 - 2000 

Temperatura média (°C) 20 - 35 22 - 33 

Fonte: Normal Climatológica de 1961-1990 (Instituto Nacional de Meteorologia-INMET, 2009). 
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Na Figura 5 é apresentada a localização geográfica dos reservatórios 

estudados no Brasil. 

 

 
Figura 5 – Mapa de Localização das Áreas de Estudo. 
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 Reservatório Hidrelétrico de Serra da Mesa 

A Usina Hidrelétrica de Serra da Mesa (UHE Serra da Mesa) está localizada na 

Bacia do Alto Tocantins, próximo ao município de Minaçu (GO), a 1.790 km de sua foz 

e a 640 km de Brasília, Distrito Federal. A entrada em operação deu-se em 1997 com 

uma potência instalada de 1.275 MW (3 x 425 MW). A UHE de Serra da Mesa 

significou uma solução permanente para o atendimento às regiões do estado de 

Goiás, e, particularmente, do Distrito Federal. Ela é responsável pela ligação entre o 

sistema interligado Sul/Sudeste/Centro-Oeste e Norte/Nordeste, ou seja, é o elo da 

interligação Norte-Sul (SANTOS et al., 2003). 

O reservatório de Serra da Mesa é o maior do Brasil em volume de água, com 

54,4 bilhões de m3, ocupando uma área de 1.784 km2 (Figura 6).  

A Usina de Serra da Mesa é um projeto pioneiro de FURNAS, por ser uma 

usina subterrânea, e possuir controle totalmente digitalizado, promovendo uma 

operação coordenada de geração, aliada a um diversificado sistema de transmissão 

(FURNAS, 2010). 

 
Figura 6 – Reservatório de Serra da Mesa em Goiás. Fonte: Acervo Pessoal. 
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 Reservatório Hidrelétrico de Tucuruí 

A Usina Hidrelétrica de Tucuruí situa-se no Rio Tocantins, no Estado do Pará, a 

cerca de 300 km de distância da cidade de Belém. A barragem tem cerca de 8 km de 

extensão. Construída em duas etapas, Tucuruí tem capacidade instalada de 8.370 

MW (Figura 7). As obras da primeira casa de força - com 12 unidades geradoras de 

350 MW cada uma, duas auxiliares de 22,5 MW e potência instalada de 4.245 MW - 

foram concluídas em dezembro de 1992.  

 
Figura 7 – Vista Geral da Usina Hidrelétrica de Tucuruí. Fonte: Acervo Pessoal. 

 

Em junho de 1998, foi iniciada a construção da segunda casa de força, com 11 

unidades geradoras de 375 MW cada máquina, e potência instalada total de 4.125 

MW, concluída em abril de 2007 (ELETRONORTE, 2010). 

A bacia hidrográfica de Tucuruí compreende uma área de 758.000 km2. A 

descarga média da bacia hidrográfica é estimada em 12.000 m3/s, com uma vazão 

máxima observada de 68.400 m3/s. O reservatório de Tucuruí tem uma cota normal de 

operação de 72 m acima do nível do mar e uma área total inundada de 3.007 km2. Ele 

possui um volume útil de 35 km3 e total de 50 km3, conforme ELETRONORTE (2010). 
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3.1.2 - Clima 

 Cerrado Típico 

O Bioma Cerrado localiza-se principalmente no Planalto Central do Brasil e 

ocupa 24% do território nacional, aproximadamente dois milhões de quilômetros 

quadrados. Segundo estudos recentes, restam apenas 20% desse total, em áreas 

distribuídas entre o Planalto Central e o Nordeste (IBAMA, 2013).  

O clima prevalecente da Região Centro-Oeste, onde predomina a vegetação do 

Cerrado, é o Aw (tropical com chuvas no verão e inverno seco). A temperatura média 

anual fica entre 22 e 24ºC. As máximas absolutas mensais não variam muito ao longo 

dos meses do ano, podendo ser superior a 33ºC (Figura 8). Já as mínimas absolutas 

mensais variam bastante, devido a existência de valores próximos a 0ºC, devido à 

influência de massas de ar frio nos meses de junho, julho e agosto (ALVES, 2009). 
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Figura 8- Normal Climatológica (1961-1990) da Temperatura do ar da Estação 
Meteorológica da cidade de Goiás/GO. Fonte: INMET (2009) 
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Em geral, a precipitação total anual oscila entre 1.200 e 2.200 mm. Ao contrário 

da temperatura, a precipitação apresenta uma grande variabilidade decorrente da 

interação entre diferentes fenômenos pertencentes a diferentes escalas. A Figura 9 

mostra a variação sazonal da precipitação definida por dois regimes: chuvoso no verão 

e seco no inverno (ALVES, 2009). 
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Figura 9- Normal Climatológica (1961-1990) de Precipitação da Estação 

Meteorológica de Posse/GO. Fonte: INMET (2009) 

 

O clima da Região sofre a influência de vários sistemas atmosféricos. Os 

principais são: O Altiplano da Bolívia, Vórtice Ciclônico em Altos Níveis, Sistemas 

Frontais, Zona de Convergência do Atlântico Sul e Complexos Convectivos de 

Mesoescala (CCM), que se formam sobre essa região, favorecida pelo acoplamento 

dos jatos de baixos e altos níveis e da circulação vale-montanha associada às 

Cordilheiras dos Andes (ALVES, 2009, SELUCHI, 2009, DIAS et al., 2009). 
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 Região Amazônica  

A Amazônia brasileira compreende uma área aproximada de 5.000.000 km2, 

sendo geograficamente constituída pelos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Mato 

Grosso, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins e uma área a oeste do meridiano 44o W 

denominada de pré-Amazônia, compreendendo o Maranhão. Possui nítida variação 

térmica e acentuada variabilidade hídrica, esta em termos espacial e temporal 

(MARENGO e NOBRE, 2009). 

O clima da região amazônica é uma combinação de vários fatores, sendo que o 

mais importante é a disponibilidade de energia solar, através do balanço de energia 

(MARENGO e NOBRE, 2009). Quanto ao regime térmico sazonal, o clima é quente, 

com temperaturas médias mensais variando entre 26º e 28ºC (Figura 10).  

 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

20

22

24

26

28

30

32

34

36

T
e
m

p
e
ra

tu
ra

 (
o
C

)

 Mínima  Máxima  Média

Normais Climatológicas - Tucuruí (1961-1990)

Figura 10- Normal Climatológica (1961-1990) da Temperatura do ar da Estação 
Meteorológica de Tucuruí/PA. Fonte: INMET (2009) 

 

A Região Amazônica possui uma homogeneidade espacial e sazonal da 

temperatura, o que não acontece em relação à pluviosidade que apresenta 
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heterogeneidade espacial e sazonal (Figura 11). A região central amazônica possui 

uma precipitação média anual de aproximadamente 2.300 mm, embora tenham 

regiões (na fronteira entre Brasil, Colômbia e Venezuela) em que o total anual atinge 

3.500 mm (MARENGO e NOBRE, 2009, FISCH, 2010). 
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Figura 11- Normal Climatológica (1961-1990) de Precipitação da Estação 
Meteorológica de Tucuruí/PA. Fonte: INMET (2009) 
 

Segundo FISCH (2010) a estação chuvosa da região amazônica muda 

progressivamente de janeiro-fevereiro-março, no sul da Amazônia, para fevereiro-

março-abril, na parte central. Já a estação seca, no centro, ocorre nos meses julho-

agosto-setembro. Esta variação parece estar relacionada com a posição da ZCIT. 

Verifica-se durante o período chuvoso a redução na temperatura do ar, radiação solar 

global, brilho solar e aumento na umidade do ar, com o oposto ocorrendo no período 

de menor pluviosidade.  

Outros mecanismos promovem a precipitação nessa Região, tais como a 

influência da convecção diurna resultante do aquecimento da superfície e condições 
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de larga-escala favoráveis, além das linhas de instabilidade originadas na costa N-NE 

do litoral do Atlântico Sul e os aglomerados convectivos de larga e mesoescala, 

associados com a penetração de sistemas frontais na região S/SE do Brasil são 

mecanismos que produzem a precipitação nessa Região (CORREA et al., 2008, 

MOLION, 1987). 

 

3.2– COLETA DE DADOS E PARAMETROS METEOROLÓGICOS 

 

A medição dos dados meteorológicos durante as medições de campo foi 

realizada para verificar a possível influência de parâmetros meteorológicos, direta ou 

indiretamente, nos valores dos GEE encontrados. A figura 12 a seguir apresenta a 

localização dos pontos de amostragem dos gases de efeito estufa e dos parâmetros 

meteorológicos e suas respectivas coordenadas geográficas. 

 

 
Figura 12 - Mapa de Distribuição Espacial de pontos de amostragem no 
reservatório de Serra da Mesa. 
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A figura 13 apresenta a localização dos pontos de amostragem dos gases de 

efeito estufa e dos parâmetros meteorológicos no reservatório de Tucuruí. 

 

 
Figura 13 - Mapa de Distribuição Espacial de pontos de amostragem no 
reservatório de Tucuruí. 

 

3.2.1- Temperatura da Água e do Ar  

 Para a obtenção das medidas das temperaturas do ar e da água foi usado um 

termômetro digital com haste metálica de aço inoxidável, modelo MV-363, fabricado 

pela MINIPAR. Este instrumento possui como características técnicas: leituras 

instantâneas da temperatura média, máxima e mínima. 

 

3.2.2- Velocidade do Vento 

Para as medições da velocidade do vento foi usado um anemômetro portátil 

Kestrel 1000. É um instrumento de leitura direta da velocidade do vento (instantânea, 

média e rajadas) com precisão de ± 3%. 
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3.3– COLETA DE DADOS DE GASES DE EFEITO ESTUFA 
 

3.3.1- Período de Coleta dos Dados 

Neste estudo foram coletados dados difusivos de metano e dióxido de carbono, 

em pontos georreferenciados dos reservatórios hidrelétricos de Serra da Mesa e 

Tucuruí, em diferentes períodos a serem mencionados abaixo.  

 

 Reservatório Hidrelétrico de Serra da Mesa 

 17 a 21 de novembro de 2003 (1ª campanha) – período chuvoso. 

 15 a 19 de março de 2004 (2ª campanha) – período chuvoso.  

 13 a 16 de julho de 2004 (3ª campanha) – período seco. 

 10 a 15 de janeiro de 2012 (4ª campanha) – período chuvoso. 

 03 a 08 de abril de 2012 (5ª campanha) – período de transição (chuvoso-

seco) 

 

 Reservatório Hidrelétrico de Tucuruí 

 13 a 21 de março de 2008 (1ª campanha) – período chuvoso. 

 22 a 28 de junho de 2008 (2ª campanha) – período de transição (chuvoso-

seco). 

 07 a 13 de setembro de 2008 (3ª campanha) – período seco. 

 03 a 09 de maio de 2009 (4ª campanha) – período chuvoso. 

 06 a 12 de novembro de 2009 (5ª campanha) – período de transição (seco-

chuvoso). 

 08 a 17 de julho de 2011 (6ª campanha) – período seco. 

 27 de outubro a 06 de novembro de 2011 (7ª campanha) – período de 

transição (seco- chuvoso). 
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3.3.2– Método utilizado na Coleta dos Gases Estudados 

 

A coleta de amostras de gás emitido na interface água-atmosfera pelo 

mecanismo de difusão foi obtida em função do tipo de região (abrigada e corpo do 

reservatório) empregando-se câmaras de difusão que captam o transporte vertical dos 

gases por difusão (Figura 14). 

 
Figura 14 – Coleta de Gases de Efeito Estufa em ponto localizado em um dos 
reservatórios utilizando câmara difusiva. Fonte: Acervo pessoal. 
 

O fluxo difusivo, tanto do CO2 como do CH4, representa a troca de uma espécie 

química a partir do transporte molecular difusivo. Neste caso específico, ocorre um 

fluxo entre duas fases: líquida e gasosa (quando este fluxo é medido em superfícies 

aquáticas). 

Para este fim podem ser empregadas diversas abordagens: fluxo gradiente, 

câmaras estáticas, câmaras flutuantes, câmaras dinâmicas flutuantes e correlação de 

vórtices (eddy correlation). 
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Em nosso estudo optamos obter o fluxo pelas câmaras de difusão. A câmara 

mantém aprisionado um volume conhecido de ar sobre a superfície da água que pode 

receber os gases que emanam da interface água-ar ou saem deste headspace para a 

água. 

Se for conhecida a concentração inicial dos gases contidos no volume da 

câmara e se for estabelecida nova concentração após alguns minutos de intercâmbio, 

pode ser determinada a massa que atravessou a área abrangida pela câmara, no 

período de amostragem, tipicamente em alguns minutos. A câmara utilizada possui um 

volume de 1000 mL e área de 0,047 m2 e as amostras são tomadas em tempos que 

variaram do tempo zero, 2 minutos, 4 minutos e 8 minutos após o tempo inicial (Figura 

15).  

 
Figura 15 – Câmara coletora de gases por difusão mostrando escudo protetor 
contra a entrada de bolhas. Fonte: Acervo pessoal 
 

 Em seu exterior são colocadas boias a fim de permitir a sua flutuabilidade na 

água. Parte das paredes da câmara deve estar submersa na água, a fim de impedir a 

contaminação da amostra por ar ambiente e o arraste da câmara na superfície da 

água, criando turbulência mecânica na superfície da água, consequentemente 

podendo interferir na medida. 

Na parte superior da câmara é colocado um septo, por onde a amostra do ar do 

interior vai ser retirada para análise; outro orifício é dotado de uma válvula para que a 
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pressão do ar no interior da mesma seja aliviada com o seu posicionamento sobre a 

água, buscando igualar a pressão do interior e do exterior da câmara. 

Para a medição, a câmara é posta ao ar livre por pelo menos 5 minutos para 

permitir o equilíbrio com o ar local. Posteriormente, a câmara é colocada na água e 

preenchida completamente com água em seu interior. Em seguida um volume de ar 

conhecido (1.000 mL) é transferido para o interior da câmara. 

A primeira amostra é então realizada imediatamente (T0), sendo essa a 

referência da concentração do ar ambiente. Outras três amostras devem ser coletadas 

posteriormente e transferida para uma ampola gasométrica de vidro, nos tempos T2, 

T4 e T8.  

A retirada das amostras dos gases é realizada com seringas plásticas de 60 ml 

e transferida para ampolas gasométricas próprias para o transporte e posterior análise 

(Figura 16). 

 
Figura 16 - Ampola gasométrica utilizada para coleta das amostras de gases (à 

esquerda) e tomada das amostras e transferência para ampolas gasométricas (à 

direita). Fonte: Acervo pessoal 
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3.4- DETERMINAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO E DOS FLUXOS DIFUSIVOS DOS 

GASES 

 

Após a coleta das amostras, as concentrações dos gases são determinadas 

usando cromatografia gasosa (CG), no mesmo dia da amostragem. As concentrações 

de CH4 e de CO2 são determinadas usando colunas de Porapack-Q e detectores FID e 

TCD, respectivamente.  

Com os resultados obtidos através da análise cromatográfica realiza-se um 

ajuste linear com as concentrações, para a obtenção da taxa de crescimento (fluxo 

positivo) ou decaimento (fluxo negativo) da concentração dos gases no interior da 

câmara. 

Para o cálculo do fluxo de gás utiliza-se a inclinação da reta do ajuste linear, 

conforme equação a seguir: 

 

   (01) 

onde, 

TAXA - taxa de crescimento da concentração do gás no tempo (ppm/min.) , dada pela 

inclinação da reta; 

P - Pressão atmosférica no laboratório no momento da análise (atm.); 

F1 - Peso molecular do gás (44 para CO2 e 16 para o CH4); 

F2 - Fator de conversão de minuto para dia (1.440 min.); 

V - Volume do ar dentro da câmara (m3); 

SP - Pressão padrão ao nível médio do mar (1 atm.); 

R - Constante universal dos gases (0,08207 L. atm. Mol-1. K-1) 

A - Área da câmara em contato com a água (m2); 

T - Temperatura do ar no laboratório no momento da análise (K); 

FLUXO – dado em mg (gás) m-2 d-1. 
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Para a aceitação ou rejeição do fluxo, utilizam-se critérios de corte adaptados 

de UNESCO/IHA (2009), conforme abaixo:  

 

(a) Os fluxos são aceitos quando o coeficiente de determinação (R2) da função 

de ajuste por regressão linear da pressão parcial versus tempo é maior que 

0,70 e p<0,002, São necessárias, no mínimo, 3 amostras para a realização 

do ajuste linear.  

(b) Acontecendo algum problema no momento da análise cromatográfica 

ocasionando a perda de uma das amostras, esta será descartada e o fluxo 

calculado com as três amostras restantes. 

(c) O fluxo é rejeitado quando ocorre a contaminação por bolhas. 

 

 A escolha do coeficiente de determinação R2=0,7 foi para evitar a perda de 

informações e dados que afetasse a realização das Análises de Componentes 

Principais. 

 A identificação de valores extremos na distribuição foi feita através do boxplot, 

onde os valores acima do quartil superior (Q3) mais 3 vezes o interquartil (L) e valores 

abaixo do quartil inferior (Q1) menos 3 vezes o interquartil (L) devem ser considerados 

suspeitos de pertencer à população. 
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3.5 - DETERMINAÇÃO E DETECÇÃO DE MECANISMOS METEOROLÓGICOS 
 

3.5.1- Dados de Velocidade e direção do Vento 

Para o reservatório de Tucuruí foram utilizados dados horários de velocidade e 

direção do vento dos meses de março de 2008 a outubro de 2011 referentes a estação 

meteorológica automática de Tucuruí (03° 49' S, 49° 40' W, 148 m). Para Serra da 

Mesa foram usados dados horários da estação de Niquelândia (14° 27' S, 48° 27' W, 

583 m), com período compreendido entre junho de 2001 a novembro de 2011. Os 

dados de ambas as estações foram cedidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia – 

INMET. 

Além disso, foram obtidos dados de vento (intensidade e direção) do sistema 

automático de coleta de dados, denominado SIMA (Sistema Integrado de 

Monitoramento Ambiental), cedidos por Furnas Centrais Elétricas S.A., e infelizmente 

não foram utilizados nesta tese, devido à vários problemas de qualidade de dados. 

Em vista de problemas encontrados nos dados meteorológicos para Serra da 

Mesa (Estação de Niquelândia/INMET e SIMA/FURNAS), não foi possível realizar a 

caracterização satisfatória dos ventos, devido ao elevado número de falhas e outras 

inconsistências contidas nos dados destas estações meteorológicas. Em vista disso, a 

caracterização do vento foi realizada apenas para o reservatório de Tucuruí. 

A observação das brisas, no reservatório de Tucuruí, foi feita utilizando os 

dados de direção e intensidade do vento. A matriz de dados obtida possui período 

compreendido entre março de 2008 e outubro de 2011 e foram encontradas poucas 

falhas (0,8%) em sua totalidade. A estação meteorológica de Tucuruí está localizada à 

jusante da Barragem.  
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3.5.2- Análise dos Dados do Vento 

 A distribuição de frequência anual e mensal da direção e velocidade do vento 

foi determinada pela Rosa dos Ventos (histograma polar).  

Para o estudo de detecção do sinal de brisa, utilizou-se metodologia proposta 

por TEIXEIRA (1978). O método proposto é utilizado para calcular a velocidade média 

do vento resultante feito através da decomposição do vento em componentes zonal 

(CZ) e meridional (CM), EW e NS respectivamente, e retirada das componentes 

médias mensais (retirada do vento sinótico ou circulação de grande escala) para a 

elaboração dos hodógrafos. Para o cálculo das componentes são utilizadas as duas 

equações a seguir: 

 

  (2) 

   (3) 

onde: 

dd – direção do vento (º) 

U – velocidade do vento (m.s-1) 

 

 Depois de feita a decomposição do vento em suas componentes, passou-se ao 

cálculo das médias horárias mensais. Obtidas as médias, calculou-se a velocidade 

média utilizando as equações abaixo, considerando que , tem-se: 

 

  (5) 

 ≥ 0 (6) 

onde: 

 - Média horária da velocidade do vento (m.s-1) 
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 A velocidade média diária resultante foi calculada a partir da equação abaixo: 

 

 (7) 

onde: 

- média diária da componente zonal 

- média diária da componente meridional 

 

3.5.3- Imagens de Satélites 

 Foram construídos arquivos de imagens de satélite GOES-12 nos canais: 

visível (VIS), infravermelho (IR) e vapor de água (WV). Essas imagens foram 

adquiridas do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). 

Os satélites meteorológicos produzem imagens da Terra em pelo menos duas 

bandas do espectro eletromagnético. Foram utilizadas, para análise do tempo no 

período das campanhas, imagens de satélites geoestacionários nos três canais. O 

canal WV é uma imagem no canal infravermelho, porém em uma determinada faixa de 

comprimento de onda como, por exemplo, o canal 9 de comprimento 7,3 μm. 

O canal visível produz imagens equivalentes a fotos monocromáticas da Terra 

tiradas do espaço e identifica a quantidade de radiação solar refletida pela superfície 

terrestre. Esse último dado somente está disponível durante as horas em que a luz 

solar ilumina o disco da Terra observado. O canal de vapor de água, que apresenta o 

vapor de água e nuvens nos níveis médio a alto da troposfera (de 500 a 200 hPa), é 

uma ferramenta útil porque mostra a umidade e os padrões de nebulosidade na 

atmosfera. O canal infravermelho mede a energia emitida pela superfície da Terra e 

pela atmosfera, ou seja, é a temperatura da superfície e dos topos das nuvens além 

disso é o canal em que a radiação de 10,7 μm não é significativamente absorvida 

pelos gases atmosféricos (FERREIRA, 2006).  
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Essas imagens permitirão identificar a evolução da nebulosidade em uma 

região mais extensa do que a região do experimento e auxiliarão juntamente com os 

dados a localização de fenômenos meteorológicos. 

 

3.5.4- Hodógrafos 

 Para a análise da evolução diária da brisa, na área próxima ao reservatório de 

Tucuruí, foram construídos hodógrafos para os meses dos anos 2008, 2009 e 2011. 

No ano de 2010 não foi realizada campanha de campo. 

 O hodógrafo representa os vetores da média do vento horário. Possui 

teoricamente forma elíptica com rotação no sentido horário no Hemisfério Norte. O 

sentido da rotação está associado à força de Coriolis. No Hemisfério Sul, normalmente 

se espera sentido anti-horário para a rotação. 

 Os hodógrafos estão plotados em um sistema referencial tal que o eixo X 

encontra-se paralelo e o eixo Y encontra-se perpendicular a linha da costa do lago de 

Tucuruí. 
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3.6 - DELIMITAÇÃO DA ÁREA DE INFLUÊNCIA  
 

O represamento de um rio para um reservatório hidrelétrico pode resultar em 

lagos de formas e complexidades variáveis em diversas escalas, essas diferenças 

geralmente são provocadas pela declividade, amplitude altimétrica e geomorfologia 

local. 

Dependendo da variabilidade e complexidade do entorno esses fatores tem 

implicações nos aspectos limnológicos, ciclagem de nutrientes e regimes de mistura 

que alteram a qualidade da água. Em reservatórios com maior complexidade de 

entorno e com maiores reentrâncias, os corpos d’água estariam, por exemplo, mais 

abrigados dos efeitos do vento, o que resultaria em tempo de residência mais longo 

(ASSIREU et al., 2009). 

Considerando a importância de melhor conhecimento em termos das emissões 

de GEE nos reservatórios hidrelétricos, é de fundamental importância caracterizar os 

aspectos principais da emissão de CO2 e CH4, levando-se em conta sua variabilidade 

espacial e a geoestatística oferece por meio da transformação de um conjunto de 

dados uma forma de recriar a heterogeneidade a ser incorporada na modelagem 

(VIEIRA, 2000). 

Contudo, há uma grande variedade de algoritmos geoestatísticos que 

fornecem, através da interpolação de valores em locais amostrados, uma estimativa 

dos valores não amostrados. Vale citar alguns métodos de interpolação, são eles: 

método da triangulação (LAM, 1983), método dos polígonos (ISAAKS e SRIVASTAVA, 

1989), método do inverso da distância (GOTWAY et al., 1996), método do vizinho mais 

próximo e método da Krigagem (ALLI et al., 1990, HOSSEINI et al, 1993). 

O método escolhido para a realização deste estudo foi a Krigagem Simples, 

que de acordo com LANDIM (2003), baseia-se em várias técnicas de análise de 

regressão, sejam elas lineares ou não, que procura minimizar a variância estimada a 
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partir de um modelo que leva em consideração a dependência estocástica entre os 

dados distribuídos no espaço.  

As formas mais utilizadas de Krigagem lineares são: simples, ordinária, 

universal, dentre outras. As krigagens não lineares utilizam alguma transformação dos 

dados originais tais como: lognormal, multigaussiana, indicativa, probabilística e 

disjuntiva (LANDIM, 1998). 

Portanto, com o método de Krigagem considerou-se ser possível avaliar os 

padrões de emissões de CH4 e CO2 e como esses estariam distribuídos espacialmente 

nos ambientes estudados (Serra da Mesa e Tucuruí), além de auxiliar em conclusões 

a respeito de processos e/ou fenômenos que possam estar influenciando nestas 

emissões. 

As emissões de GEE apresentam alta variabilidade espacial, relacionada 

possivelmente à grande dependência espacial existente, como também estão ligadas 

a propriedades e fenômenos de interação entre os ambientes envolvidos, 

principalmente na interface água-ar. 

As imagens de fundo utilizadas na confecção dos mapas foram do Google 

Earth. Em vista disso, neste trabalho foi aplicado o método de Krigagem Simples e os 

passos utilizados sados para a sua implementação, foram o seguintes: 

(a) Conversão da planilha excel *.xls em dbf, para iniciar a interpolação; 

(b) Plotagem através de coordenadas em UTM dos locais onde foram retiradas as 

amostras nos Reservatórios de Tucuruí e Serra da Mesa, usando o programa 

ArcGIS. 

(c) Foi escolhido o modelo esférico para melhor ajuste ao variograma e o ajuste do 

modelo foi feito utilizando três parâmetros: efeito pepita, patamar e amplitude. 
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3.7 - ANÁLISE ESTATÍSTICA DOS DADOS 

 

 Testes Estatísticos 

 Para testar a normalidade de todas as variáveis de estudo foi utilizado o teste D 

de Kolmogorov-Smirnov com parâmetros estimados do próprio conjunto de dados.  

 Com o objetivo de averiguar diferenças estatísticas entre as distribuições foram 

utilizados dois testes não paramétricos: Kruskal-Wallis e Mann-Whitney. Em sua 

análise, o teste de Mann-Whitney mostra se as distribuições entre dois grupos não 

correlacionados são iguais, tendo como hipótese alternativa que essas populações 

sejam significantemente diferentes ou que uma seja maior que a outra (WILKS, 2006). 

O teste de Kruskal-Wallis é aplicado quando estão em comparação três ou 

mais grupos independentes (HELSEL, 1987). O teste não paramétrico foi utilizado 

para comparar e avaliar a existência de diferenças estatísticas entre os fluxos e as 

variáveis meteorológicas em estudo. 

 

 Análise Estatística Bivariada 

 Foi utilizada a matriz de correlação de Pearson para avaliar em que medida os 

parâmetros meteorológicos e os fluxos de CH4 e CO2 estão relacionados entre si. A 

matriz de correlação é utilizada para avaliar o significado relativo de cada variável em 

estudo. Esse significado é dado através do grau de associação entre todas as 

variáveis. 

 A magnitude é determinada pelos coeficientes de correlação r, os escores entre 

0,1 e 0,3 são considerados como fraca correlação, entre aproximadamente 0,4 e 0,6 

são considerados como moderada correlação e forte correlação entre 0,7 a 1 

(DANCEY e REIDY, 2005). 
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 Análise Estatística Multivariada 

 A estatística multivariada serve para analisar a relação conjunta das variáveis 

(dependentes ou independentes) e determinar a importância de cada uma no grupo. 

 Para a análise estatística multivariada foi utilizada a análise de componentes 

principais (ACP), visto que o interesse da pesquisa é verificar o quanto essas 

amostras estão relacionadas entre si além de identificar a importância de cada variável 

no espaço das componentes principais retidas. 

 A ACP é muito utilizada por ser uma técnica de transformação de variáveis. Ela 

transforma grupos de variáveis correlacionadas em grupo de variáveis não 

correlacionadas, que são as componentes principais, pelo método de decomposição 

em valor singular. 

 Essa técnica tem como finalidade reduzir a dimensionalidade dos dados, a 

dependência temporal, colinearidade e o ruído. Além disso, utiliza-se da matriz de 

coeficientes de correlação entre variáveis ou da matriz de variâncias-covariâncias para 

identificar a similaridade entre amostras e estabelecer relações (JOLLIFFE, 2002, 

NORMAN e STREINER, 2008). Para este estudo foi escolhida a matriz de coeficientes 

de correlação. 

 Os dados originais foram normalizados para diminuir a influência de cada 

variável em particular, na formação das componentes principais. O método utilizado foi 

a padronização dos escores-z que converte todos os indicadores para uma escala 

comum com média 0 (zero) e variância igual a 1. A realização dessa padronização 

visa dar o mesmo peso ou importância a todas as variáveis. 

Depois da padronização foi realizada a confecção de uma matriz de análise 

contendo as variáveis em estudo, partindo dela se gerou a segunda matriz conhecida 

como matriz de coeficientes de correlação que apresenta as relações entre as 

variáveis em questão. 

No final, a matriz de coeficientes de correlação é transformada em uma matriz 

composta pelos componentes principais, como citado anteriormente. 
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A definição do número de componentes principais é feita da escolha de um ou 

mais critérios, tais como: Critério de Kaiser, Scree Plot, Variância explicada, Critério de 

Jolliffe e Compreensibilidade (JOLLIFFE, 2002, NORMAN e STREINER, 2008, OECD, 

2008). Para este estudo, foram escolhidos dois fatores através do o critério da 

compreensibilidade. 

Para facilitar na interpretação dos dados foi utilizada a rotação ortogonal dos 

eixos através do critério Varimax que busca a simplificação das colunas da matriz 

fatorial através da maximização da soma de variâncias de cargas utilizando-se, para 

tanto, de algumas cargas altas (próximas de -1 ou +1) e algumas cargas baixas 

(próximas à zero) em cada coluna da matriz (HAIR et al.,1998). Foram necessárias 

quatro iterações para obtenção de estrutura simplificada dos dados. 

Os resultados (saída) podem ser apresentados em quatro formas: Scree plot 

(por exemplo, utilizado para a tomada de decisão), loading plot (por exemplo, usado 

para a visualização das variáveis estudadas), scores plot (utilizado para visualização 

das amostras coletadas) e biplot. Como saída do resultado da ACP optou-se pelo 

método biplot que faz o ordenamento das amostras (scores) e das variáveis (loadings) 

no mesmo gráfico. 

 

 Análise Biplot 

 Para auxiliar na análise da técnica multivariada foi utilizado o biplot que é a 

representação gráfica aproximada da matriz produto.  

 Desde GABRIEL (1971) que os biplots vêm sendo utilizados na interpretação 

de dados multidimensionais. Para o autor, que desenvolveu o método, o biplot é uma 

ferramenta importante para a visualização da estrutura de uma grande matriz de 

dados. 

 Inicialmente o biplot era considerado apenas como a representação gráfica da 

multiplicação de matrizes, onde a matriz linha G com m linhas e r colunas, e a matriz 

coluna H com r linhas e n colunas, gerariam de sua multiplicação uma nova matriz Y, 



59 

 

denominada de matriz produto, com m linhas e n colunas (GABRIEL, 1971, 

KROONENBERG, 1997, YAN e TINKER, 2006). 

 O termo bi do biplot faz referência às informações contidas na matriz de dados, 

onde as linhas contêm informações sobre as unidades amostrais e nas colunas estão 

contidas informações referentes às variáveis. 

 Os eixos x e y do gráfico biplot representam as componentes principais da 

matriz Y, os vetores representam as variáveis e os grupos são representados pelos 

pontos de amostragem. Para MOREIRA (2012) a observação de características como 

comprimento, proximidade e a direção dos vetores são de extrema importância para a 

interpretação do gráfico. 

 O comprimento dos vetores é indicativo de sua variância e representatividade 

em relação às componentes principais, enquanto que a direção do vetor, em relação 

aos eixos, indica o grau de relacionamento entre a variável e as componentes 

principais. 

 O cosseno do ângulo entre dois vetores é igual ao coeficiente de correlação 

entre as variáveis correspondentes. A proximidade espacial indica similaridades entre 

os grupos e destes com as variáveis. 

 Para facilitar na visualização gráfica dos grupos (dados difusivos) obtidos por 

câmaras, usou-se a letra C seguida de numeração correspondente, por exemplo, em 

Serra da Mesa a coleta C1 corresponde ao sítio Custódio. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

4.1- VARIABILIDADE DOS DADOS METEOROLÓGICOS E DOS FLUXOS 

DIFUSIVOS  

 

4.1.1- Serra da Mesa 

A região Centro-Oeste, onde o reservatório de Serra da Mesa se encontra é 

caracterizada por vários fatores fitogeográficos que conferem uma complexa 

variabilidade climática a região. No presente estudo o período chuvoso compreende os 

meses de novembro (campanha 1), março (campanha 2) e janeiro (campanha 4), o 

período de transição (chuvoso-seco) é marcado pelo mês de abril (campanha 5) e o 

período seco pelo mês de julho (campanha 3). 

De acordo com ALVES (2009), fatores como latitude, relevo e vegetação 

conferem à região uma complexa variabilidade na temperatura do ar e particularidades 

na distribuição temporal e espacial da precipitação. Essas particularidades são 

determinantes para que o verão (dezembro a fevereiro) seja chuvoso e quente, 

enquanto que o inverno (junho a agosto) seja seco e possua temperaturas amenas 

para toda a região. 

A área estudada, situada ao Norte de Goiás, possui os meses de novembro, 

dezembro, janeiro e fevereiro com máxima precipitação, conforme Figura 17 que 

apresenta a comparação entre a normal climatológica da estação meteorológica de 

Posse em Goiás (INMET, 2009) e estação de Minaçu/GO, esta última, com dados 

cedidos pelo SIMEHGO.  
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Figura 17- Comparação entre a precipitação acumulada (normal climatológica 

1961-1990) e a precipitação acumulada para as cinco campanhas de campo. 

 

Na comparação entre os meses de janeiro das duas estações, nota-se para o 

período um aumento de 29,7% na precipitação. Essa anomalia positiva pode ter 

sofrido a influência de mecanismos atmosféricos de origem tropical, ou seja, de 

sistemas que atuam na região amazônica dada a proximidade de sua localização.  

Para ALVES (2009) o forte aquecimento convectivo da atmosfera, no verão da 

região Centro-Oeste, resulta na circulação denominada de Alta da Bolívia em altos 

níveis, na baixa do chaco e convergência do ar ambos em baixos níveis que, 

associados a outros fenômenos, podem influenciar o clima local.  

Além disso, no período de janeiro de 2004 a região sofria a influência da Zona 

de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), que é um fenômeno caracterizado por uma 

banda de nuvens que produz chuva intensa estendendo-se do Brasil Central até o 

Oceano Atlântico. Registros indicam que a primeira configuração da ZCAS decorreu 
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da atuação de sistema frontal (INFOCLIMA, 2004). Para janeiro de 2012, na 

campanha 4, as chuvas estiveram associadas ao deslocamento da Alta da Bolívia e 

influência dos Vórtices Ciclônicos de Altos Níveis (VCAN) que são sistemas 

meteorológicos típicos dos meses de verão (INFOCLIMA, 2012). Vale salientar que em 

ambos os períodos os totais acumulados de chuva superaram os valores da normal 

climatológica. 

Para os outros períodos estudados, a precipitação acumulada foi menor do que 

a normal climatológica. De acordo com a normal climatológica, esperava-se 5,5 mm 

em julho de 2004, entretanto, não houve registro de precipitação pelo posto 

meteorológico. Um dos prováveis motivos para a não ocorrência de chuva é porque o 

período de estudo está localizado em ano caracterizado como El Niño, apesar do 

fenômeno ter sido considerado de intensidade fraca (CPTEC, 2013). Vale ressaltar 

que para o mês de novembro de 2003 não houve disponibilidade de dados na estação 

meteorológica de Minaçu (Figura 17). 

Os dados de fluxos e das variáveis em estudo passaram por testes de hipótese 

para definir sobre a utilização de testes paramétricos ou não paramétricos. Foram 

escolhidos os testes não paramétricos para evitar a violação de pressupostos, tais 

como: a rejeição da normalidade das distribuições e variâncias heterogêneas. 

 Em relação à distribuição de frequência do fluxo difusivo de CH4 do reservatório 

de Serra da Mesa, observa-se que a hipótese de normalidade examinada pelo teste de 

Kolmogorov-Smirnov não foi rejeitada, pois as cinco campanhas de campo 

apresentam aproximada distribuição normal ao nível de significância (p < 0,05), 

conforme Figura 18. Além disso, os resultados obtidos para todas as campanhas 

(teste de Kruskal-Wallis) revelaram que as populações são significantemente 

diferentes (X2=37,66; GL=4; Probabilidade > X2=1,31x10-7), ou seja, nem todas as 

distribuições possuem médias idênticas. 

Para examinar dentre todos os pares de distribuições independentes de 

metano se elas são estatisticamente iguais ou diferentes, foi utilizado o teste de Mann-
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Whitney. Os resultados dos testes demonstraram para o metano que a hipótese nula 

foi aceita, ou seja, as duas distribuições não são significativamente diferentes, 

conforme descrito abaixo. 

 Novembro/2003 e Março/2004; 

 Novembro/2003 e Julho/2004; 

 Novembro/2003 e Janeiro/2012; 

 Novembro/2003 e Abril/2012. 

Para os outros seis pares de populações analisadas verificaram-se diferenças 

estatísticas entre as suas distribuições. 

O tempo de enchimento do reservatório de Serra da Mesa, além dos fatores 

meteorológicos, podem influenciar na variabilidade dos fluxos difusivos. Vale ressaltar 

que as três primeiras campanhas ocorreram com apenas seis anos de enchimento do 

reservatório, o que pode ter refletido em altas taxas de decomposição da matéria 

orgânica submersa, através da decomposição, principalmente anaeróbica, e resultar 

consequentemente em fluxos elevados de metano. 

 Outra possível explicação para a variabilidade nos fluxos difusivos de metano 

poderia estar também relacionado à variação das cotas no reservatório. Os valores 

médios de cotas para as cinco campanhas estudadas foram de 429m, 439m, 442m, 

451m e 454m, respectivamente. Consequentemente, valores mais elevados de 

metano podem ocorrer quando se tem cotas menores, o que foi observado em 

novembro de 2003. Esses resultados são corroborados pelo estudo de LIMA (2002) 

que enfatiza que a redução nos valores das cotas alteram as emissões do fluxo de 

metano provocando um acréscimo nas emissões locais. 

 Contudo, contrariamente ao esperado para o período seco (julho/2004) isso 

não ocorreu, pois se observou que os valores da emissão e cota foram ambos 

elevados. Possivelmente, a influência preponderante para o período em questão pode 

ter sido a superimposição de variável meteorológica, a ser checada em capítulo 

posterior. 
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Figura 18- Variabilidade do fluxo difusivo de Metano. 

 
 No tocante a distribuição de frequência do fluxo do dióxido de carbono, 

observa-se um resultado díspar para março/2004 que pode significar uma maior 

atividade aeróbica por parte das bactérias, devido possivelmente, a elevada 

disponibilidade de oxigênio dissolvido na coluna de água (Figura 19).  

 Durante a decomposição aeróbica só o dióxido de carbono é emitido (ROSA et 

al., 2003). Para ESTEVES et al. (2011) a disponibilidade de oxigênio na coluna d’água 

favorece ao metabolismo aeróbico que promove a decomposição total do carbono 

orgânico dissolvido em CO2. Os autores ressaltam ainda que lagos de regiões tropicais 

sofrem a influência de vários fatores ambientais como a variação na concentração de 

oxigênio e do pH, altas temperaturas e características morfométricas. 
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Figura 19- Perfil de Oxigênio Dissolvido (OD) obtido no Reservatório de Serra da 
Mesa em março de 2004. Fonte: Santos et al., 2003. 

 

Outro resultado obtido foi que a hipótese de normalidade não foi rejeitada para 

o fluxo de dióxido de carbono e todas as campanhas apresentaram distribuição normal 

(Figura 20). Além disso, através da realização do teste de Kruskal-Wallis, os 

resultados mostraram que para o fluxo de CO2 as distribuições são significantemente 

diferentes (X2=23,71; GL=4; Probabilidade > X2=9,12x10-5). 
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Figura 20- Variabilidade do fluxo difusivo de dióxido de carbono. 

  

 Ao examinar os pares de distribuições para o CO2, os resultados demonstram 

que não existem diferenças significativas entre eles, conforme segue abaixo. 

 Novembro/2003 e Julho/2004; 

 Novembro/2003 e Janeiro/2012; 

 Novembro/2003 e Abril/2012; 

 Julho/2004 e Abril/2012. 

Entretanto, constataram-se para os seis pares restantes que as populações 

são significantemente diferentes. 

 Os ventos são dependentes da energia solar que chega a Terra e resultam de 

diferenças da temperatura e dos gradientes horizontais de pressão atmosférica 

podendo ser originados nas várias escalas espaciais. Na Figura 21 estão 

representados os valores de velocidade do vento. Os dados foram medidos em campo 

e apresentam aproximada distribuição normal. 

 O vento é de suma importância para a análise da variabilidade nas 

concentrações de GEE dissolvidos. Estudos realizados por CHAMBERLAND e 
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LEVESQUE (1996), em La Grand Complex no Canadá, demonstraram que os fluxos 

(0,5 a 26 mg.m-2) variaram consideravelmente de acordo com a velocidade do vento, 

indicando que principalmente as emissões brutas de metano podem ser sensíveis às 

variações na velocidade do vento 
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Figura 21- Variabilidade do Vento para o período de estudo. 

 

 Como já mencionado anteriormente, a região Centro-Oeste possui complexa 

variabilidade climática, o que é atribuído a uma diversidade de fatores ambientais 

Segundo (ALVES, 2009), a intensidade do vento é proporcional ao gradiente de 

pressão, ou seja, quanto menor o gradiente estabelecido nas diferentes áreas menor 

será a intensidade do vento, indiretamente influenciando nos baixos valores deste 

parâmetro como foi observado principalmente para o mês de julho de 2004. 

 A necessidade da comparação entre os distintos períodos levou à realização 

do teste de Kruskal-Wallis que comprova a existência de diferenças estatísticas na 

velocidade do vento entre as cinco campanhas de campo (X2=31,85; GL=4; 

Probabilidade > X2=2,04x10-6). 



68 

 

 
 A distribuição de frequência da temperatura do ar para o reservatório de Serra 

da Mesa é representada pela Figura 22, que apresenta distribuição normal. Verificou-

se que nem todas as médias da temperatura do ar são idênticas como indicadas pela 

diferença estatística de suas distribuições (X2=36,78; GL=4; Probabilidade > 

X2=1,99x10-7). 

 A temperatura pode ser definida em dois termos: pelo movimento de 

moléculas, onde quanto mais rápido for seu deslocamento maior será a temperatura 

ou em termos relativos que toma por base o calor que o corpo possui. Ela é 

determinante para que o calor passe de um corpo para o outro, sendo originada pelo 

balanço de radiação e por sua transformação em calor latente e sensível (AYOADE, 

1986). 

 Outros fatores podem influenciar na distribuição da temperatura sobre a 

superfície da Terra, são eles a insolação (controlada pela latitude), nebulosidade, a 

natureza da superfície, distância dos corpos hídricos, relevo e os ventos 

predominantes que transmitem calor ou frio por advecção. 
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Figura 22- Variabilidade da Temperatura do Ar para o período de estudo. 
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 A temperatura média (27,8ºC) da campanha de julho de 2004 está acima do 

esperado para o período, visto que valores de temperaturas médias para o período de 

inverno na região variam entre 20ºC e 25ºC influenciadas, principalmente pela entrada 

de massas de ar frio, que são conhecidas pelo termo de friagem (ALVES, 2009, 

SELUCHI, 2009). Diferentemente, em abril de 2012, apesar da temperatura média 

(27,5ºC) aparentemente ser mais baixa se comparada a julho de 2004, ela está dentro 

do esperado para o outono onde as temperaturas mínimas e máximas oscilam entre 

20ºC e 29ºC, respectivamente (ALVES, 2009). 

 A Figura 23 apresenta a distribuição de frequência da temperatura da água. 

Deve ser ressaltado que a temperatura é um fator abiótico muito importante, já que 

afeta a solubilidade dos gases na água, e, exerce influência sobre o processo 

fotossintético, atuando na distribuição de organismos como o fitoplâncton, apesar de 

não ter influência na variação temporal do mesmo. A variação térmica dos corpos 

d’água depende da radiação solar incidente, dos ventos e de fatores intrínsecos aos 

ecossistemas (ANGELOCCI e VILLA NOVA, 1995, ESTEVES e SUZUKI, 2011). 

 A hipótese de normalidade, para a temperatura da água, também não foi 

rejeitada e os resultados obtidos por meio da realização do teste de Kruskal-Wallis 

revelam que as populações são significantemente diferentes (X2=62,01; GL=4; 

Probabilidade > X2=1,09x10-12). 
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Figura 23- Variabilidade da Temperatura da Água para o período de estudo. 

 

 De modo geral, a temperatura da água manteve o padrão característico no que 

se refere à proximidade de valores encontrados para a temperatura do ar (Figura 22 e 

23). Essa proximidade pode ser explicada pela ocorrência de dias chuvosos durante o 

período da campanha (15 a 19 de março de 2004), onde o total acumulado de chuva 

foi igual a 24,75 mm, que corresponde a aproximadamente 30% do que choveu em 

todo o mês. Para AYOADE (1986) a uniformidade da variação térmica nos trópicos é 

menor sob a condição de céu nublado porque os efeitos da radiação solar são 

reduzidos. 

Segundo normal climatológica da Estação de Posse (INMET, 2009) a 

nebulosidade é mínima (0,3 décimas) para o referido mês o que poderia explicar a 

proximidade entre as duas temperaturas. 

Resultados apresentados por ANGELOCCI e VILLA NOVA (1995) indicam que 

em dias de alta irradiância solar, chuvosos ou muito nublados a temperatura média da 

água mostra-se superior à temperatura média do ar, o que reflete em profundidades 

superficiais (onde foram feitas todas as medidas de temperatura) a uma aproximação 

nos valores das duas temperaturas. 
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4.1.2- Tucuruí 
 
 A Região Amazônica possui clima equatorial chuvoso marcado por grande 

heterogeneidade espacial e sazonal da precipitação pluviométrica, no entanto, 

apresenta em geral pequena variabilidade sazonal da temperatura do ar. 

 Para MARENGO e NOBRE (2009) a distribuição espacial da pluviosidade na 

Amazônia possui aspecto particular e pode ser dividida em quatro núcleos (Noroeste, 

Central, Sul e Leste da Amazônia) que estão associados a diferentes fenômenos 

meteorológicos. Devido a influências específicas, a precipitação anual, nestes centros, 

varia entre 2.500 mm a 5.000mm. A amplitude térmica é de 1-2 ºC e os valores médios 

da temperatura do ar para a região estão situados entre 24ºC e 26ºC. 

Pode-se destacar a influência do fenômeno El Niño/La Niña na variância 

interanual do clima e, por conseguinte na pluviosidade da região, visto que o tema vem 

sendo amplamente discutido ao longo do tempo. Diversos autores (MARENGO e 

HASTENRATH, 1993, MARENGO e NOBRE, 2009) relatam que essa influência ocorre 

de maneira heterogênea e a mudança no regime de precipitação dá-se de forma mais 

intensa durante a estação chuvosa. 

O reservatório de Tucuruí está localizado na Região Sudeste do estado do 

Pará e possui máxima pluviosidade entre fevereiro e abril. Segundo MARENGO e 

NOBRE (2009) a precipitação para essa região está principalmente associada à 

formação de linhas de instabilidade. A Figura 24 mostra a comparação entre a normal 

climatológica da estação convencional de Tucuruí (INMET, 2009) e os dados da 

estação automática também de Tucuruí.  



72 

 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

0

100

200

300

400

500

600

700
 Estação de Tucuruí (1961-1990)

 Estação de Tucuruí (2008)

 Estação de Tucuruí (2009)

 Estação de Tucuruí (2011)

P
re

c
ip

it
a
ç
ã

o
 A

c
u

m
u
la

d
a
 (

m
m

)

M
a
i/
2
0
0
9

M
a
r/

2
0
0
8

S
e
t/

2
0
0
8 N
o
v
/2

0
1
1

J
u
l/
2
0
1
1 N

o
v
/2

0
0
9

J
u
n
/2

0
0
8

 
Figura 24- Comparação entre a precipitação acumulada (normal climatológica 

1961-1990) e a precipitação acumulada para as sete campanhas de campo. 

 

Na comparação entre as duas estações meteorológicas (convencional e 

automática), destacam-se os meses de maio e novembro de 2009. 

Em maio de 2009, ocorreu uma anomalia positiva (83,6%) que possivelmente 

pode ser explicada pela influência da elevada temperatura da superfície do mar. Para 

MARENGO e NOBRE (2009) a variabilidade do início e fim da estação chuvosa da 

Região Amazônica depende dos campos de Anomalias de Temperatura da Superfície 

do Mar (ATSM) no Atlântico Tropical ou no Pacífico. Os autores ressaltam ainda que 

apesar dessa influência ser determinante para indicar o começo ou fim do período 

chuvoso, ela sozinha não seria indicador do volume de chuva para estações 

intermediárias, como neste caso. Para tanto, seria preciso avaliar também variações 

nas circulações atmosféricas, o que não foi objeto deste estudo. 

Contrariamente, no mês de novembro de 2009, foi encontrada uma anomalia 

negativa (-58,6%). Os valores de precipitação ficaram muito abaixo do esperado para 
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o período, podendo indicar a atuação de outros mecanismos meteorológicos sobre a 

região. Segundo CPTEC (2013), o ano de 2009 foi caracterizado por um ano de El 

Niño de intensidade fraca, o que pode justificar essa redução. 

 Ao se analisar estatisticamente as distribuições do fluxo difusivo de CH4 para o 

reservatório de Tucuruí (Figura 25), nota-se que a hipótese de normalidade não foi 

rejeitada em quatro das sete campanhas de campo realizadas (junho/2008, 

setembro/2008, maio/2009 e novembro/2009), pois apresentaram distribuição normal 

ao nível de significância (p<0,05). Contudo, a normalidade foi rejeitada para as três 

campanhas restantes. 

  Além disso, constatou-se que as distribuições das populações do fluxo de CH4, 

foram significantemente diferentes (X2=28,94; GL=6; Probabilidade > X2=6,22x10-5).  

 Pode-se observar, que em média os menores valores de fluxo de metano 

ocorreram em março de 2008 (10,67 mg.m-2.d-1) e maio de 2009 (7,77 mg.m-2.d-1), no 

período chuvoso, onde os valores de precipitação encontram-se acima da média 

climatológica. Os maiores valores dos fluxos ocorreram em setembro de 2008 (período 

seco) e em junho de 2008 (período de transição). 
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Figura 25- Variabilidade do fluxo difusivo de Metano. 
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 Uma das possíveis explicações para a variabilidade nos fluxos difusivos de 

metano poderia estar relacionada, também a variação das cotas do reservatório. Isso 

se justifica porque o principal processo de produção deste gás está relacionado a 

desprendimento de gases oriundos do fundo do reservatório e que em períodos de 

baixa cota ascendem até a superfície. Secundariamente na coluna d’água há 

processos de consumo e produção de CH4 que também poderá influenciar o fluxo 

difusivo Como já citado, isso foi constatado por LIMA (2002) que verificou que a 

redução nos valores das cotas alteram as emissões do fluxo de metano provocando 

um acréscimo nas emissões locais. Também há outros fatores que interferem nessa 

variabilidade tais como: a idade e operação do reservatório, profundidade, tipo de 

vegetação inundada, composição biológica (GUERÍN et al., 2007, BIANCHINI et al., 

2010, DELSONTRO et al., 2010).   

 Após aplicação de teste estatístico, constatou-se que a hipótese nula foi aceita, 

o que significa que não existe diferença estatística entre as campanhas. As 

distribuições das populações com médias estatisticamente parecidas seguem abaixo: 

 Março/2008 e Maio/2009 

 Junho/2008 e Setembro/2008 

 Junho/2008 e Novembro/2009 

 Junho/2008 e Novembro/2011 

 Setembro/2008 e Novembro/2009 

 Setembro/2008 e Novembro/2011 

 Novembro/2008 e Julho/2011 

 Novembro/2009 e Novembro/2011 

 Julho/2011 e Novembro/2011 

Complementarmente, foi verificado que para os doze pares restantes as 

distribuições são significativamente diferentes, representando cerca de 60% do total. 
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A Figura 26 apresenta a distribuição de frequência do fluxo difusivo de CO2. A 

hipótese de normalidade não foi rejeitada, e todas as sete campanhas apresentaram 

distribuição normal. 

 Diferentemente do fluxo de metano, as distribuições dos fluxos difusivos de 

CO2 não são significantemente diferentes (X2=8,54; GL=6; Probabilidade > X2=0,20). A 

hipótese nula foi aceita o que indica que as médias das distribuições das populações 

são idênticas, e que pode ser visualizada na figura abaixo. 
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Figura 26- Variabilidade do fluxo difusivo de dióxido de carbono. 

 

  Ao analisar a variabilidade do dióxido de carbono, baseando-se nos testes 

estatísticos, observa-se que o maior valor médio do fluxo de CO2 (5.235,22 mg.m-2.d-1) 

foi encontrado em maio de 2009, no período chuvoso. Estudos anteriores demonstram 

que os maiores valores de fluxo de CO2, em lagos amazônicos, são observados no 

período de cheia (RASERA, 2010). Apesar dos estudos realizarem pesquisas sobre o 

fluxo de CO2 em ecossistemas aquáticos naturais, essas pesquisas podem corroborar 

com o valor encontrado nesta tese, haja vista que os processos de geração são 

similares. 
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O menor valor de fluxo (3.238,06 mg.m-2.d-1) ocorreu em setembro de 2008 que 

é caracterizado pelo período seco. Esse padrão pode ser dependente de fatores como 

a biomassa alagada e o aporte de matéria orgânica pela bacia de drenagem 

(BARROS et al. 2011, ESTEVES e MARINHO, 2011). 

Contudo características como elevada emissão no período chuvoso e menor 

emissão no período seco não foram mantidas nas outras campanhas. Essa 

heterogeneidade observada pode ter sofrido influência da morfologia do reservatório, 

aliado a outros parâmetros como as variáveis meteorológicas, objeto de estudo desta 

tese e, portanto, segundo alguns autores (FRANÇA, 2005, RUAS, 2006) podem afetar 

na qualidade de suas águas alterando a capacidade de diluição do reservatório, 

potencializando processos de eutrofização como também deixando o sistema 

susceptível a processos de estratificação. 

Além disso foi observado que, durante o período de estudo, ocorreu a atuação 

de diferentes mecanismos causadores de precipitação, onde em 2008 destacaram-se 

o Altiplano da Bolívia que favoreceu a formação de áreas de instabilidade, a ZCIT 

adjacente à costa norte da região, linhas de instabilidades e os efeitos termodinâmicos 

relacionados ao intenso calor e umidade em toda região (CLIMANÁLISE, 2008). Em 

2009 apesar do deslocamento da ZCIT para posições mais ao sul favorecer a 

ocorrência de chuva abaixo da média em algumas localidades; em Tucuruí, o total 

mensal para o mês de maio foi superior à média histórica, por outro lado, em 

novembro, choveu abaixo da média e isto pode estar associado à influência do 

fenômeno El Niño (CLIMANÁLISE, 2009). Durante 2011 choveu abaixo da média na 

maior parte da Região Amazônica, o contrário ocorreu em novembro, onde em 

algumas partes, particularmente do Estado do Pará, as chuvas ficaram acima da 

média. 

Possivelmente, essas influências de grande escala poderiam se sobrepor, ou 

associar-se às influências locais. 
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A distribuição dos valores de velocidade do vento é apresentada na Figura 27. 

Os dados referentes a março/2008, junho/2008 e novembro/2009 apresentaram 

aproximada distribuição normal. Ao se aplicar o teste de Kruskal-Wallis para os seis 

períodos, vê-se que suas distribuições são significantemente diferentes (X2=15,32; 

GL=5; Probabilidade > X2=0,009). 
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Figura 27- Variabilidade do Vento para o período de estudo. 

 

 As brisas (sopros de vento) sobre a superfície de um lago transferem 

momentum para água, e consequentemente essa transferência provoca pequenas 

ondulações, correntes na superfície e turbulência o que pode determinar a troca de 

gases entre a atmosfera e a água (KITAIGORODSKII e DONELAN, 1984, 

MACINTERY, 2008). 

 O máximo valor do vento (2,2 m/s) foi encontrado para o período de transição 

(novembro de 2009) e o menor (1,19 m/s) em maio de 2009 (período chuvoso). 

 Vale ressaltar a grande variação (75%) do vento para maio de 2009 

(observando a caixa do boxplot), o que possivelmente pode ter influenciado no 
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elevado valor de fluxo de CO2, visto que baixos valores de vento influenciam apenas 

na tensão superficial da água provocando pequenas perturbações que afetariam nas 

trocas de gás na interface água-ar (KITAIGORODSKII e DONELAN, 1984, 

MATTHEUS et al., 2003).  

 A temperatura do ar na Região Amazônica apresenta pequena variação 

sazonal o que é justificado pelos altos valores de energia solar que incidem na 

superfície ao longo do ano. A variação é um pouco maior na parte localizada ao sul 

que sofre a ação dos sistemas frontais (MARENGO e NOBRE, 2009). 

 Neste estudo, a condição de normalidade das distribuições da temperatura do 

ar para o reservatório de Tucuruí (Figura 28) foi aceita, porém nem todas as médias 

são idênticas, o que, portanto, denota em distribuições significantemente diferentes 

(X2=35,04; GL=6; Probabilidade > X2=4,23x10-6). 
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Figura 28- Variabilidade da Temperatura do Ar para o período de estudo. 

 

 A maior temperatura média do ar (31,5 ºC) medida em campo ocorreu em 

junho e setembro de 2008 (período seco), porém possivelmente, esta variável sozinha 

não deve ter afetado nos baixos valores do fluxo de CO2 visto que a elevada 
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temperatura afeta fortemente na tensão de superfície da água (LAMPERT e 

SOMMER, 2007). 

 No entanto, a temperatura do ar pode ter influenciado indiretamente, no valor 

elevado de metano (setembro de 2008) já que altos valores de temperatura da água e 

precipitação criam condições ideais para elevada produtividade primária e 

decomposição de matéria orgânica (ESTEVES et al., 2011). A menor temperatura 

(29,0 ºC) ocorreu em março de 2008 e maio de 2009, ambos no período chuvoso. 

Observa-se que não há diferença significativa entre o valor da temperatura do ar e da 

água (31,3 ºC), ao se comparar as figuras 28 e 29.  

 Em lagos de regiões tropicais a temperatura da água somada a outras 

condições, influencia diretamente na concentração de oxigênio. As represas 

construídas em áreas florestadas possuem características particulares quanto a 

concentração desse gás, principalmente, devido a grande quantidade de matéria 

orgânica inundada (nos primeiros anos de vida) que ao se decompor consome parte 

do oxigênio dissolvido (ESTEVES e FURTADO, 2011).  

 Na Figura 29 observa-se a variabilidade da temperatura da água para o 

reservatório de Tucuruí. No nível de significância p<0,05, a hipótese de normalidade 

não foi rejeitada para todas as campanhas, enquanto que os resultados obtidos 

usando o teste de Kruskal-Wallis revelam que as populações são significantemente 

diferentes (X2=53,74; GL=6; Probabilidade > X2=2,35x10-10). 
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Figura 29- Variabilidade da Temperatura Da Água para o período de estudo. 

 
 O menor valor da temperatura (~30,0 ºC) ocorreu durante o período chuvoso 

indicado, neste estudo, pelos meses de março de 2008 e maio de 2009, o que pode 

ser decorrente do aumento de nebulosidade associada aos sistemas meteorológicos 

que atuaram nos citados períodos. 
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4.2- A ANÁLISE DE COMPONENTES PRINCIPAIS  

 

 A principal vantagem da análise de componente principal é que o método leva 

em consideração a relação conjunta das variáveis e determina a importância de cada 

uma no grupo. A técnica foi usada nesta tese para encontrar a relação entre os fluxos 

difusivos de CH4 e CO2 e as variáveis: vento, temperatura do ar e temperatura da 

água. 

 Inicialmente, foi realizada a normalização dos dados, utilizando a padronização 

dos escores-z, para eliminar a influência que uma variável pudesse causar sobre a 

outra na formação das componentes principais. Essa padronização também determina 

quanto acima ou abaixo da média as variáveis estão em termos de unidades 

padronizadas de desvio. 

Em seguida, foi escolhida a deleção por casos (listwise) por ser um critério 

mais rigoroso, onde é selecionado para o cômputo, apenas as linhas da matriz em que 

estejam contidas todas as variáveis. 

O critério da compreensibilidade foi utilizado para definir o número de 

componentes principais a serem utilizados. Apesar de não ser um critério matemático, 

e, possuir como limitação, a escolha de poucas componentes, ele facilita na 

compreensão dos fatores. Para facilitar a compreensão, geralmente são utilizados dois 

fatores (JOLLIFFE, 2002, NORMAN e STREINER, 2008, OECD, 2008). 

Vale ressaltar que as matrizes de correlação utilizadas para avaliar o grau de 

associação, entre as variáveis, são também utilizadas nas análises de componentes 

principais (Anexo 1). 

 A figura 30 apresenta graficamente a correlação entre os fluxos e as variáveis 

em estudo. As linhas que conectam as variáveis são chamadas de autovetores. Os 

vetores representam graficamente a direção da interação, ou seja, se ela está acima 

ou abaixo da média, como também representam a magnitude dessa interação. No 

gráfico, a magnitude é indicada pelo comprimento dos vetores e pelo cosseno, do 
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ângulo que por sua vez indica o valor aproximado da correlação entre eles (YAN e 

TINKER, 2012). 

Ângulos agudos (< 90º) indicam que as variáveis estão positivamente 

correlacionadas, ângulos obtusos (> 90º) que elas estão correlacionadas 

negativamente e os ângulos retos seriam indicação de que não existe correlação entre 

as mesmas. A distância entre os pontos indica certa similaridade, entre as duas 

amostras. 

 

4.2.1- Serra da Mesa 

Os resultados para a primeira campanha de campo (novembro de 2003) 

revelam a existência de correlações significativas e negativas entre o fluxo de CO2 e 

as três variáveis em estudo (Tabela A1 em anexo).  

Analisando a figura 30, vê-se que foi encontrada correlação negativa e 

moderada entre CO2 e o vento (-0,666). É conhecido que o vento afeta na circulação 

de massas de água e os impactos dessa influência são refletidos sobre a estrutura 

térmica da coluna d’água influenciando enormemente na distribuição vertical de gases 

biogênicos como o metano e o dióxido de carbono (CHAMBERLAND e LEVESQUE, 

1996, ESTEVES et al., 2011). Estudos realizados por LIMA et al. (2005) demonstraram 

que o aumento na velocidade do vento, devido à passagem de frente fria, diminuiu a 

temperatura da água como também alterou o fluxo dos gases no reservatório de 

Corumbá, devido provavelmente a quebra da estratificação térmica e química que gera 

maior mistura da água. 

Estudo realizado por ROGÉRIO et al. (2013) para o reservatório de Itumbiara 

localizado no Estado de Goiás, vem a corroborar com o resultado exposto nesta tese 

visto que, também foi encontrada correlação negativa e moderada (-0,366) entre o 

fluxo de CO2 e o vento indicando que a variável meteorológica em questão é de fato 

um fator importante para a taxa de transferência deste gás, na interface água-ar. 
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Figura 30- Relação entre as variáveis e os ambientes estudados para a primeira 
campanha de Serra da Mesa. 
  

Outro resultado encontrado revela forte correlação entre o fluxo de CO2 e a 

temperatura do ar (-0,719), vale ressaltar, reportando-me ainda a resultados 

encontrados por ROGÉRIO et al. (2013), que a autora encontrou moderada correlação 

(-0,441) dessa vez para o reservatório de Serra da Mesa.  

Entre o CO2 e a temperatura da água, a correlação obtida foi significativa e 

moderada (-0,697). É descrito que a solubilidade de um gás em um líquido, a 

temperatura constante, é diretamente proporcional à pressão parcial que esse gás 

exerce sobre o líquido, ou seja, quanto maior a temperatura menor o valor da 

constante de Henry devido a alterações provocadas pela temperatura na constante 

termodinâmica de equilíbrio (MACKAY e SHIU, 1981). 

Essa correlação moderada também pode ser explicada, devido à ocorrência de 

estratificação térmica, fenômeno este que ocorre devido à alteração na densidade da 

água provocada por variações na temperatura. Isso é justificado porque a variação 
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diária na temperatura produz diferenças térmicas entre a superfície e o fundo de 

reservatórios, que derivam do isolamento que ocorre entre as diferentes camadas 

resultando em elevadas ou baixas concentrações de dióxido de carbono (FORD, 1990, 

KEMENES, 2006, ESTEVES et al., 2011).  

Entre o CH4 e o vento foi encontrada fraca correlação positiva, obstante, para 

as duas outras variáveis, não foram encontradas quaisquer correlações com o referido 

fluxo. 

Observa-se ainda na figura 30 que as variáveis (vetores) vento, temperatura do 

ar e temperatura da água estão fortemente relacionadas Fator 1. A carga vetorial 

(autovalor) mostra a contribuição desses três parâmetros para o fator. 

Ao se analisar a distribuição das variáveis em relação à distribuição da nuvem 

de pontos (que representam a coleta de amostras através das câmaras de difusão), 

pode-se concluir que as três variáveis são mais representativas para a componente 

principal 1 e as coletas (câmaras) que melhor representam essas variáveis são os 

pontos denominados de C2, C8 e C9, que contribuíram de forma positiva na formação 

da combinação linear do fator. 

 Os fatores são representados na figura 30, pela primeira componente principal 

(60,91%), e, pela segunda componente principal (21,69%). A variância acumulada das 

duas componentes corresponde a 82,60%, o que significa dizer que mais de 80% da 

variabilidade nos dados é explicada por esses dois primeiros fatores. 

 A derivação dos fatores deu-se através da rotação dos eixos e foi feita com o 

intuito de encontrar a relação entre os fatores analisados e as variáveis originais. A 

Tabela 5 mostra a matriz com as componentes extraídas por rotação Varimax (método 

apresentado anteriormente na metodologia). 
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Tabela 5- Matriz da análise de componentes principais (fatores) obtida por 
quatro iterações, autovalores, variância e variância acumulada. 

VARIÁVEIS 
FATORES  

Fator 1 Fator 2 Fator 3 Fator 4 Fator 5 

CH4 0,000 0,951 0,015 0,000 0,000 

CO2 -0,797 0,034 0,022 0,125 0,022 

V -0,638 0,092 0,000 0,013 0,023 

TAR -0,763 0,000 0,185 0,000 0,045 

TAG 0,834 0,000 0,030 0,092 0,000 

Autovalores 3,045 1,084 0,486 0,253 0,130 

Variância (%) 60,91 21,69 9,74 5,06 2,60 

Variância Acumulada (%) 60,91 82,60 92,34 97,40 100% 

 

 A interpretação dos resultados é um dos pontos decisivos da ACP e para 

melhor explicação, são definidos os pesos das variáveis, realizados após a primeira 

análise, para determinar a parcela de contribuição de cada parâmetro na variação final 

da componente principal retida. Os valores dos pesos são mostrados na Tabela 6. 

 

Tabela 6- Matriz da análise de componentes principais (fatores) com seus 
respectivos pesos. 

VARIÁVEIS 
FATORES  

Fator 1 Fator 2 Fator 3 Fator 4 Fator 5 

CH4 0,000 0,904 0,000 0,000 0,000 

CO2 0,635 0,001 0,000 0,016 0,000 

V 0,408 0,008 0,000 0,000 0,001 

TAR 0,582 0,000 0,034 0,000 0,002 

TAG 0,695 0,000 0,001 0,008 0,000 

Peso 2,319 0,914 0,036 0,024 0,003 

 

 Na tabela 7 é apresentada a contribuição de cada variável nos dois fatores 

considerados mais representativos para a explicação da variância total dos dados. 
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Tabela 7- Matriz com parâmetros ponderados 1. 

VARIÁVEIS FATOR 1 FATOR 2 

CH4 0,000 0,990 

CO2 0,274 0,001 

V 0,176 0,009 

TAR 0,251 0,000 

TAG 0,300 0,000 

Variância (%) 60,91 21,69 

Variância Acumulada (%) 60,91 82,60 

 

 Ao nomear os dois fatores poder-se-ia dizer que ao Fator 1 é representativo da 

influência dos três parâmetros de interesse, já que o vento, temperatura do ar e a 

temperatura da água contribuíram para a variação do eixo em 17,6%, 25,1% e 30%, 

respectivamente. Não há contribuição das três variáveis de interesse no Fator 2 que, 

se nomeado, poderia ser representativo de outros fatores, tais como: morfológicos, 

químicos ou biológicos. 

 Durante a segunda campanha (março/2004) de Serra da Mesa foi encontrada 

fraca correlação entre o fluxo de CH4 e as três variáveis de estudo, ressaltando a 

correlação negativa entre o fluxo de CH4 e o vento (Figura 31). Vale lembrar que 

resultados obtidos por vários autores (CHAMBERLAND e LEVESQUE, 1996, 

ESTEVES et al., 2011, ROGÉRIO et al., 2013) já citados nesta tese, demonstraram a 

existência da influência dessa variável nas emissões do metano em reservatórios 

hidrelétricos.  

O CH4 correlacionou-se negativamente com a temperatura do ar, e, 

contrariamente, correlacionou-se de maneira positiva com a temperatura da água. 

Estudos realizados por BESSA e PAREDES (1990), demonstram que processos de 

decomposição de matéria orgânica são acelerados em consequência de elevados 

valores de temperatura, o que pode influenciar na emissão dos gases biogênicos 

como, por exemplo, o metano. Para KIMMEL et al. (1990) a distribuição de 
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temperatura em reservatórios é importante para compreender o funcionamento do 

reservatório como ecossistema. 

 No que se refere ao CO2, verifica-se que o vento e a temperatura da água 

estão moderada e negativamente correlacionados com o dióxido de carbono (-0,588 e 

-0,386, respectivamente). Observou-se correlação positiva e moderada (0,468) entre o 

CO2 e a temperatura do ar (Figura 31). 
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Figura 31- Relação entre as variáveis e os ambientes estudados para a segunda 
campanha de Serra da Mesa. 
 

Pode-se extrair ainda ao se analisar a figura 31, que o vento e a temperatura 

são as variáveis mais representativas para a Componente 1. Os vetores com 

diferentes sentidos indicam o sinal de sua influência sobre o fator.  

As coletas que melhor representam a temperatura do ar são as das câmaras 

C2 e C3 que contribuem de forma positiva para a referida componente enquanto que a 
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coleta C5 é mais representativa para o vento. Não foi possível avaliar a 

representatividade da temperatura da água nos fatores retidos. 

A Tabela 8 apresenta a variância acumulada para os dois primeiros fatores, 

que juntos explicam 71,37% da variabilidade dos dados originais, o que se configura 

em uma boa proporção de associação. A componente 1 é considerada representativa 

da influência ponderada de dois parâmetros meteorológicos: vento (46,4%) e 

temperatura do ar (20,7%).  

A temperatura da água não contribuiu para nenhum dos dois eixos, devido 

principalmente a sua pequena variação, que é perceptível pelo tamanho do seu 

autovetor. Outra provável razão seria a não representatividade no espaço das duas 

primeiras componentes, podendo estar mais bem representada em outros fatores. 

A segunda componente principal não é representativa dos parâmetros 

meteorológicos, pois os referidos parâmetros não fornecem qualquer contribuição para 

este fator.  

 

Tabela 8- Matriz com parâmetros ponderados 2. 

VARIÁVEIS FATOR 1 FATOR 2 

CH4 0,000 0,978 

CO2 0,329 0,010 

V 0,464 0,012 

TAR 0,207 0,000 

TAG 0,000 0,000 

Variância (%) 45,54 25,83 

Variância Acumulada (%) 45,54 71,37 

 

Para a terceira campanha de campo (Figura 32) foi encontrada fraca correlação 

entre as variáveis de interesse e o fluxo de dióxido de carbono, como também, fraca 

correlação entre o fluxo de CH4 e os dois parâmetros meteorológicos (vento e 

temperatura do ar), conforme Tabela C1 em anexo.  
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A melhor associação entre as variáveis provém da correlação moderada e 

negativa entre o metano e a temperatura da água (-0,504).  

De acordo com TRANVIK et al. (2009) as temperaturas elevadas nos trópicos, 

favorecem a intenso metabolismo bacteriano, aumentando a anoxia e estimulando a 

produção de metano. Além disso, a associação negativa entre o CH4 e a temperatura 

da água pode ser explicada pela influência de menores temperaturas que aumentam a 

solubilidade dos gases na água. 

Foi observado para o mês de julho que a média da temperatura foi muito 

menor, se comparada às temperaturas obtidas em outras campanhas, o que é 

esperado para esse período do ano. Isto ocorre porque a região onde está situado o 

reservatório de Serra da Mesa sofre, durante o período seco, significativa influência do 

fenômeno conhecido como friagem (SELUCHI, 2009). 

Apesar dos pontos estarem muito dispersos (Figura 32) é possível visualizar os 

grupos e sua representatividade para as Componentes Principais. Pode-se concluir 

sobre a contribuição positiva do vento, temperatura do ar e temperatura da água para 

a CP1 e as coletas que melhor representam essas variáveis são C8, C14 e C15. As 

contribuições de cada variável estão contidas na tabela 9. 
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Figura 32- Relação entre as variáveis e os ambientes estudados na terceira 
campanha de Serra da Mesa. 
  

Semelhantemente às análises anteriores, ficaram retidas as duas primeiras 

componentes principais que, neste caso, explicam 71,21% da variabilidade total no 

conjunto de dados. Analisando os resultados dispostos na tabela 9, observa-se para o 

primeiro fator a contribuição do vento (36,9%), temperatura do ar (15%) e temperatura 

da água (44,3%). 

 

Tabela 9- Matriz com parâmetros ponderados 3. 

VARIÁVEIS FATOR 1 FATOR 2 

CH4 0,037 0,203 

CO2 0,001 0,770 

V 0,369 0,003 

TAR 0,150 0,024 

TAG 0,443 0,000 

Variância (%) 48,46 22,75 

Variância Acumulada (%) 48,46 71,21 
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Durante a 4ª campanha em Serra da Mesa (Figura 33) não foi possível 

observar correlações entre o fluxo de metano e dois parâmetros meteorológicos (vento 

e temperatura do ar), porém foi encontrada fraca correlação negativa entre o fluxo de 

CH4 e a temperatura da água. Além disso, verificou-se fraca correlação entre o fluxo 

de CO2 e as três variáveis em estudo (Tabela D1 em anexo). 

Mesmo apresentando pequena influência, a temperatura da água é a variável 

mais representativa para o Fator 1. O vento é o parâmetro mais representativo para o 

segundo fator, apesar da fraca correlação encontrada. As coletas que melhor 

representam as variáveis são as câmaras de difusão: C29 e C30. Não é possível 

avaliar a representatividade da temperatura do ar nos fatores retidos. 
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Figura 33- Relação entre as variáveis e os ambientes estudados na quarta 
campanha de Serra da Mesa. 
 

A temperatura da água (10,3%) é mais representativa para o primeiro fator 

(Tabela 10), enquanto que o vento contribuiu enormemente para o segundo fator 
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(98,9%). Como já foi dito, não foi possível avaliar a representatividade da temperatura 

do ar nestes dois fatores. 

 

Tabela 10- Matriz com parâmetros ponderados 4. 

VARIÁVEIS FATOR 1 FATOR 2 

CH4 0,400 0,000 

CO2 0,497 0,001 

V 0,000 0,989 

TAR 0,000 0,011 

TAG 0,103 0,000 

Variância (%) 29,33 23,18 

Variância Acumulada (%) 29,33 52,51 

 

O resultado encontrado para a 5ª campanha apresenta fraca correlação entre o 

fluxo de CH4 e os três parâmetros estudados, conforme Tabela E1 em anexo. 

Além disso, não foi encontrada correlação entre o CO2 e as duas variáveis 

(vento e temperatura da água), no entanto, obteve-se significativa e moderada 

correlação (0,307) com a temperatura do ar. Isso é justificado pelo fato de que o 

acréscimo na temperatura pode aumentar as taxas de decomposição, através do 

consumo de matéria orgânica, o que acarreta na liberação do CO2, pois os gases na 

água são muito dependentes da atividade metabólica dos organismos (LAMPERT e 

SOMMER, 2007). 

Apesar dos grupos não serem bem definidos, em vista da distribuição dos 

pontos (Figura 34), é possível visualizar a representatividade das coletas para as 

variáveis em questão. Observa-se graficamente a contribuição positiva da temperatura 

do ar e da temperatura da água para a CP1, onde as coletas que melhor representam 

essas variáveis são C10 e C11. 
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Figura 34- Relação entre as variáveis e os ambientes estudados na quinta 
campanha de Serra da Mesa. 
 

A tabela 11 apresenta a variância acumulada dos dois fatores que explicam 

juntos 66,24% da variabilidade dos dados originais. Analisando os dados, verifica-se 

que temperatura do ar é o parâmetro mais representativo da componente e contribuiu 

com 71% para a variação do eixo. O vento não está bem representado no espaço das 

duas Componentes Principais.  

 

Tabela 11- Matriz com parâmetros ponderados 5. 

VARIÁVEIS FATOR 1 FATOR 2 

CH4 0,030 0,378 

CO2 0,037 0,506 

V 0,000 0,000 

TAR 0,710 0,005 

TAG 0,223 0,110 

Variância (%) 39,50 26,74 

Variância Acumulada (%) 39,50 66,24 
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4.2.2- Tucuruí 

A figura 35 demonstra graficamente a correlação entre os fluxos e as variáveis 

em estudo, como também a contribuição de cada uma para as componentes 

principais. 

Os resultados para a primeira campanha de Tucuruí (março de 2008) revelam 

a existência de correlação moderada e positiva (0,606) entre o fluxo de CH4 e o vento. 

Como dito anteriormente, o vento pode interferir na estrutura térmica da coluna d’água 

influenciando possivelmente na distribuição de gases de efeito estufa em reservatórios 

hidrelétricos. BASTIVIKEN et al. (2010) observou em estudo para o Pantanal, que a 

matéria orgânica sedimentar foi mais eficientemente oxidada, em partes mais rasas 

entre 1 a 2 metros, devido a frequente resuspensão e ondas provocadas pelo vento o 

que pode indiretamente auxiliar no processo da metanogênese. 

 

 
Figura 35- Relação entre as variáveis e os ambientes estudados para a primeira 
campanha de Tucuruí. 
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Em relação às outras variáveis foi encontrada correlação moderada e negativa 

entre o CH4 e a temperatura do ar (-0,414) revelado graficamente pelo ângulo obtuso 

entre os vetores. É evidente que baixas temperaturas do ar podem contribuir 

indiretamente para menor temperatura da água na superfície, que por sua vez 

influencia na termoclina, podendo atuar como barreira física para o metano difusivo, 

fazendo com que este se acumule no hipolímnio (SCHUBERT et al., 2012).  

Também é possível que a relação inversa citada acima possa ser justificada 

pela precipitação (457,4 mm) que, como verificada, foi acima da média para o período, 

conforme item 4.1. Segundo alguns autores (LIMA et al., 2005, SBRISSIA, 2008) 

depois da chuva, ocorre a diminuição na emissão de metano em reservatórios. Esse 

processo decorre do aumento na concentração de oxigênio, no hipolímnio, que serve 

de combustível para que as bactérias metanotróficas convertam metano em dióxido de 

carbono. 

Em relação ao fluxo de CO2 e o vento, foi encontrada fraca correlação positiva 

(Tabela F1 em anexo). 

Nota-se ainda que o vento e a temperatura da água possuem maior influência 

na componente principal 2 e que a temperatura do ar, possui maior influência na 

componente principal 1. As coletas que melhor representam as variáveis são C11 

(representativa para o vento) e as duas câmaras C15 (representativas para 

temperatura da água e temperatura do ar). Uma das coletas C15 é a réplica da 

amostra. 

A Tabela 12 apresenta a variância acumulada para os dois primeiros fatores, 

que juntos, explicam 71,46% da variabilidade dos dados originais. O fator 1 é 

considerado representativo da influência da temperatura do ar (29,7%) enquanto que o 

fator 2 é representativo da influência da temperatura da água e do vento que 

contribuíram respectivamente com 82% e 10,4%. O CO2, como é possível notar na 

tabela, não foi bem representado no espaço das duas primeiras componentes. 
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Tabela 12- Matriz com parâmetros ponderados 6. 

VARIÁVEIS FATOR 1 FATOR 2 

CH4 0,670 0,002 

CO2 0,000 0,003 

V 0,034 0,104 

TAR 0,297 0,070 

TAG 0,000 0,820 

Variância (%) 37,61 33,85 

Variância Acumulada (%) 37,61 71,46 

 

Na segunda campanha do reservatório de Tucuruí ocorreu forte correlação 

positiva (0,853) entre o vento e o fluxo de CH4 como também forte correlação (0,826) 

entre o CO2 e o vento (Tabela G1 em anexo), isto é representado graficamente pelo 

ângulo entre os autovetores (Figura 36). Os ventos podem induzir a mistura turbulenta 

na superfície da água, podendo influenciar na emissão dos gases, que dependem do 

gradiente da concentração existente entre a superfície da água e atmosfera (RAMOS 

et al., 2006, MORENO-OSTOS et al., 2008, SILVA, 2010). 

A temperatura do ar correlacionou-se moderada e negativamente com os dois 

gases: CH4 (-0,415) e CO2 (-0,525). Igualmente a temperatura da água relacionou-se 

negativamente com os dois gases onde os valores dos coeficientes para CH4 e CO2 

correspondem respectivamente a -0,230 e -0,190. Vale lembrar, segundo a lei de 

Henry, já citada nesta tese, que a temperatura influencia na solubilidade desses dois 

gases. Estes resultados vêm a ser apoiado por estudos anteriores que revelam a 

influência direta ou indireta destas variáveis nas emissões de metano e dióxido de 

carbono em ambientes naturais como também em reservatórios hidrelétricos 

localizados em diferentes regiões da Terra (BESSA e PAREDES, 1990, SOUMIS, 

2008, SCHUBERT et al., 2012). 
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Figura 36- Relação entre as variáveis e os ambientes estudados para a segunda 
campanha de Tucuruí. 
 

Como se observa pela distribuição da nuvem de pontos, ocorreu a perda de 

alguma informação para este caso especificamente. Havia muitas falhas na matriz 

original, o que impossibilitou a entrada de outras coletas na análise. Neste caso, as 

informações faltantes referem-se ao fluxo de dióxido de carbono, que não passou pelo 

critério de corte citado na metodologia desta tese.  

Os grupos estão bem definidos, e, portanto, a sua representatividade para as 

componentes principais é de fácil percepção. Pode-se concluir sobre a contribuição 

positiva do vento e a influência positiva da temperatura do ar para o Fator 1 onde as 

coletas que melhor representam essas variáveis são C16 (e réplica) e C13, 

respectivamente. A temperatura da água possui maior influência no fator 2 e a amostra 

que melhor representa essa variável é C21.  

Discutindo a ACP vê-se que a primeira componente principal explica 60,91% 

da variância dos dados e foi influenciada pelo vento e temperatura do ar. A variância 
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dos dados da segunda componente principal (21,69%) foi influenciada apenas pela 

temperatura da água. A variância acumulada das duas CPs corresponde a 84,4%. 

Essa contribuição é apresentada na tabela 13. 

 

Tabela 13- Matriz com parâmetros ponderados 7. 

VARIÁVEIS FATOR 1 FATOR 2 

CH4 0,248 0,000 

CO2 0,259 0,000 

V 0,315 0,012 

TAR 0,178 0,000 

TAG 0,000 0,988 

Variância (%) 60,27 24,13 

Variância Acumulada (%) 60,27 84,40 

 

Não foram encontradas, para a terceira campanha, correlações significativas 

entre o vento e os dois fluxos difusivos (Figura 37). Fracas correlações foram 

encontradas entre o metano e as temperaturas do ar (0,291) e da água (-0,122), como 

também entre o dióxido de carbono e a temperatura da água (0,600). As relações 

entre as variáveis já foram discutidas ao longo deste capítulo. 

 Analisando a figura 37, observa-se ainda que a temperatura da água é a 

variável mais representativa para o fator 1. A coleta que melhor representa a essa 

variável é C16 que contribui de forma positiva para a o fator 1. A coleta C38 é mais 

representativa para a temperatura do ar. Além disso, não foi possível avaliar a 

representatividade do vento, pois suas correlações não foram significativas. 
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Figura 37- Relação entre as variáveis e os ambientes estudados para a terceira 
campanha de Tucuruí. 
 

A Tabela 14 apresenta a variância acumulada para os dois primeiros fatores, 

que juntos explicam 60,97% da variabilidade nos dados originais, o que se configura 

boa proporção de explicação da variância. A escolha das componentes retidas para o 

estudo depende da necessidade do pesquisador e da natureza dos dados, deste 

modo, estudos sugerem que podem ser escolhidas componentes que expliquem 60% 

da variação nos dados (JOLLIFFE, 2002, SILVA e SBRISSIA, 2010). 

O fator 1 é considerado representativo da influência da temperatura da água 

(50%) enquanto que a temperatura do ar influencia 53,5% na variabilidade do fator 2. 

Entretanto, o vento não contribuiu significativamente para nenhum dos dois eixos.  
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Tabela 14- Matriz com parâmetros ponderados 8. 

VARIÁVEIS FATOR 1 FATOR 2 

CH4 0,000 0,166 

CO2 0,500 0,000 

V 0,000 0,029 

TAR 0,000 0,535 

TAG 0,500 0,000 

Variância (%) 32,23 28,74 

Variância Acumulada (%) 32,23 60,97 

 

Na 4ª campanha em Tucuruí foram encontradas correlações moderadas e 

positivas entre o fluxo de metano e dois parâmetros meteorológicos (vento e 

temperatura do ar), além de fraca correlação entre o fluxo de metano e a temperatura 

da água (Figura 38). 

Os resultados demonstram que a correlação entre o metano e o vento 

corresponde a 0,649 e o coeficiente de correlação entre a temperatura do ar e CH4 é 

igual a 0,340 (Tabela I1, em anexo). 

Em relação ao fluxo de dióxido de carbono foi encontrada fraca correlação 

entre o gás e a temperatura do ar e temperatura da água. Nota-se que os valores dos 

coeficientes de correlação entre o CO2 e temperatura do ar é 0,274 e entre este gás e 

a temperatura da água é igual a 0,313. 

O vento e a temperatura do ar são as variáveis mais representativas para a 

Componente 1 enquanto que a temperatura da água possui elevada 

representatividade para a segunda componente principal. As coletas que melhor 

representam essas três variáveis são: C17 (vento e temperatura do ar) e C23 

(temperatura da água).  
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Figura 38- Relação entre as variáveis e os ambientes estudados para a quarta 
campanha de Tucuruí. 
 

A tabela 15 apresenta a variância acumulada dos dois fatores que explicam 

juntos 73,27% da variabilidade nos dados originais. A temperatura da água é o 

parâmetro mais representativo para a segunda componente e contribui com 97,3% 

para a variação do eixo. O vento e a temperatura do ar contribuem para a variação do 

eixo 1 com 15% e 22,2%, respectivamente.  

 

Tabela 15- Matriz com parâmetros ponderados 9. 

VARIÁVEIS FATOR 1 FATOR 2 

CH4 0,607 0,000 

CO2 0,021 0,002 

V 0,150 0,023 

TAR 0,222 0,002 

TAG 0,000 0,973 

Variância (%) 40,65 32,62 

Variância Acumulada (%) 40,65 73,27 
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A Figura 39 representa graficamente o grau de associação entre as variáveis 

para a quinta campanha e observa-se que a única correlação encontrada foi entre CH4 

e o vento (0,231). 

Os resultados mostram que todas as variáveis correlacionaram-se com o 

dióxido de carbono, conforme Tabela J1 em anexo. Foi encontrada moderada e 

negativa correlação entre a temperatura da água e o CO2 (-0,472), como também fraca 

correlação entre o dióxido de carbono e a temperatura do ar (-0,257). O vento 

correlacionou de maneira positiva com o CO2 (0,222).  

 

 
Figura 39- Relação entre as variáveis e os ambientes estudados para a quinta 
campanha de Tucuruí. 
 

Além disso, analisando a distribuição das variáveis em relação à distribuição da 

nuvem de pontos pode-se concluir que a temperatura do ar e temperatura da água são 

as mais representativas para o primeiro fator e as coletas que melhor representam 
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essas variáveis são C6A, C10 e C16 que contribuíram de forma positiva na formação 

da combinação linear do fator. 

Outro resultado extraído mostra que o vento é o parâmetro mais representativo 

para o segundo fator e a coleta que melhor representa esta variável, por ter maior 

influência, é a coleta C37A. 

A tabela 16 contém as contribuições de cada variável para os fatores 

considerados mais representativos. O vento contribui com aproximadamente 59% para 

o segundo fator enquanto que as temperaturas do ar e da água contribuem, 

respectivamente, com 36,2% e 42,2% para o primeiro fator. 

 

Tabela 16- Matriz com parâmetros ponderados 10. 

VARIÁVEIS FATOR 1 FATOR 2 

CH4 0,011 0,294 

CO2 0,204 0,097 

V 0,001 0,588 

TAR 0,362 0,020 

TAG 0,422 0,000 

Variância (%) 40,64 25,55 

Variância Acumulada (%) 40,64 66,19 

 

Para a campanha realizada em julho de 2011 (Figura 40), os resultados 

encontrados apresentam a existência de forte correlação entre o fluxo de CH4 e o 

vento (0,752), como também a ocorrência de correlação fraca e negativa entre o 

metano e a temperatura do ar (-0,185).  

Em relação ao CO2 foi encontrada moderada correlação entre o vento e o 

dióxido de carbono (0,436) enquanto que correlação moderada e negativa com a 

temperatura da água (-0,258). Não houve registro da temperatura da água para essa 

campanha, devido avaria ocorrida no termômetro.  

Os resultados demonstram que os grupos estão bem definidos ao se visualizar 

a distribuição da nuvem de pontos (Figura 40), como também é possível notar 
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graficamente a representatividade das coletas para as variáveis em questão. 

Adicionalmente, observa-se a influência positiva do vento para a primeira componente 

principal e as coletas que melhor representam o parâmetro são C4 e C6. 

A temperatura da água possui maior influência na Componente 2 e as 

amostras que mais contribuem para a sua representatividade no fator são C7, C8 e 

C10. 
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Figura 40- Relação entre as variáveis e os ambientes estudados para a sexta 
campanha de Tucuruí. 
 

A tabela 17 apresenta a variância acumulada para os dois primeiros fatores, 

que juntos explicam aproximadamente 81% da variabilidade nos dados originais. A 

componente 1 é considerada representativa da influência do vento (29,8%) enquanto 

que a temperatura do ar contribui enormemente (89,5%) para a segunda componente 

principal.  
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Tabela 17- Matriz com parâmetros ponderados 11. 

VARIÁVEIS FATOR 1 FATOR 2 

CH4 0,372 0,066 

CO2 0,255 0,000 

V 0,298 0,039 

TAR 0,075 0,895 

Variância (%) 58,03 22,54 

Variância Acumulada (%) 58,03 80,57 

 

Analisando a Figura 41, vê-se que foi encontrada correlação positiva e 

moderada entre CH4 e a temperatura da água (0,490). Não foi encontrada correlação 

entre a temperatura do ar e os fluxos. Em contrapartida, foi encontrada fraca 

correlação entre o dióxido de carbono e a temperatura da água (-0,158). Contudo, 

como o anemômetro estava avariado não houve registro da velocidade do vento nesta 

campanha. 
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Figura 41- Relação entre as variáveis e os ambientes estudados para a sexta 
campanha de Tucuruí. 
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Pode-se verificar que a contribuição das duas temperaturas ocorreu no fator 1, 

e a coleta que melhor representa as duas variáveis é a corresponde a câmara C51. 

A primeira Componente Principal é explicada com 43,58% da variância nos 

dados e foi influenciada pela temperatura do ar e mais significativamente pela 

temperatura da água (66,3%). Porém a segunda Componente Principal (24,83%) não 

sofreu influência das duas variáveis. A variância acumulada está apresentada na 

Tabela 18 e corresponde a 68,41%.  

 

Tabela 18- Matriz com parâmetros ponderados 12. 

VARIÁVEIS FATOR 1 FATOR 2 

CH4 0,163 0,000 

CO2 0,000 0,986 

TAR 0,174 0,014 

TAG 0,663 0,000 

Variância (%) 43,58 24,83 

Variância Acumulada (%) 43,58 68,41 
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4.3- DELIMITAÇÃO DA ÁREA DE INFLUÊNCIA USANDO O MÉTODO DE 

KRIGAGEM 

 

4.3.1- Serra da Mesa 

Os mapas temáticos espaciais dos fluxos de metano durante os cincos 

períodos estudados em Serra da Mesa estão apresentados nas Figuras 42 a 46. 

Analisando-os, podemos observar que há um nítido padrão de variabilidade espacial 

distribuídos em 3 áreas distintas: próxima a barragem (similar ao ambiente fechado), a 

sudoeste da barragem (rios das Almas e Maranhão, com elevadas vazões, 

aproximadamente 130-180 m3/s) e sudeste da barragem (rios Bagagem e 

Tocantinzinho, com baixas vazões, 10-25 m3/s), além de sofrer influência direta da 

sazonalidade intrínseca. 

Nas duas primeiras campanhas (Figuras 42 e 43), representativas para o 

período chuvoso (Novembro/2003 e Março/2004), os resultados apontam de modo 

geral que as menores probabilidades de fluxos de metano advieram do corpo principal 

do reservatório, áreas em principio mais profundas, e que possuem sistemas de 

ventos mais fortes e canalizados fazendo com que haja mais turbulência, e 

consequentemente ocasione fluxos menores. Ou seja, fluxos mais baixos ocorreram 

em áreas mais abertas (mais profundas) enquanto que em áreas abrigadas os 

resultados demonstraram serem maiores, coerente com a distribuição espacial 

esperada nesse caso. O mesmo regime também foi encontrado na região próxima a 

barragem, onde emissões maiores foram apontadas nas áreas abrigadas e menores 

naquelas mais no corpo central. 

Outro ponto a destacar é que na confluência dos principais tributários (rios das 

Almas e Maranhão, sudoeste da barragem) e o reservatório esses fluxos também 

seguem esse padrão elevado. Isso se justifica porque há um grande aporte de material 

orgânico, derivado do escoamento superficial da bacia de drenagem, visto que esse 

aporte alóctone de espécies químicas de carbono pode estar contribuindo como fonte 
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de suprimento para a decomposição bacteriana e consequentemente fazendo com 

que os valores de metano especificamente nesses locais tenham sido elevados. Isso 

se intensifica no período chuvoso, pois há um escoamento desse material para o 

reservatório intensificando ainda mais os fluxos de GEE contidos no reservatório, 

gases estes em grande maioria de origem biogênica (SANTOS et al., 2008). 

Entretanto, em janeiro de 2012 (Figura 44), mesmo sendo um mês 

representativo do período chuvoso, os resultados obtidos demonstraram uma maior 

heterogeneidade da distribuição e uma forte diminuição dos fluxos de CH4 invertendo 

o padrão de distribuição espacial de fluxo anteriormente mostrado. Uma das hipóteses 

seria de que neste mês, esperava-se uma maior influência da Zona de Convergência 

Intertropical (ZCIT) (Climanalise, 2012), que oscilou preferencialmente ao norte de sua 

posição climatológica trazendo menos chuva, que em 2004, o que pode ter 

ocasionado um menor aporte alóctone de espécies químicas de carbono e assim, 

diminuindo sua contribuição como fonte de suprimento para a decomposição 

bacteriana e consequentemente para os valores de metano.  

Além disso, foram verificados menores valores de temperatura da água o que 

pode ter ocasionado mudanças nesse padrão, causando essa heterogeneidade e 

diminuição dos valores de fluxos, haja vista que ela é um fator abiótico muito 

importante já que afeta a solubilidade dos gases na água e exerce influência sobre o 

processo fotossintético, atuando na distribuição de organismos como, por exemplo, o 

fitoplâncton (ANGELOCCI e VILLA NOVA, 1995, ESTEVES, 2011). 

Vale ressaltar que as duas primeiras campanhas ocorreram com apenas seis 

anos de enchimento do reservatório, o que pode refletir em altas taxas de 

decomposição da matéria orgânica submersa, através da decomposição, 

principalmente anaeróbica, e consequentemente fluxos elevados principalmente de 

metano, diferentemente daquela campanha realizada em janeiro de 2012. 

No período seco (julho de 2004), visualizado na Figura 45, pode-se notar que 

os fluxos foram bastante dispares daqueles obtidos do período chuvoso, com valores 
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significativos maiores em regiões localizadas no reservatório, principalmente próximas 

a áreas abrigadas ou que possuem vegetação inundadas, o que está coerente. Isso se 

justifica porque no período seco, o nível do reservatório está baixo e isso faz com a 

matéria orgânica seja liberada mais intensamente em áreas mais rasas tanto do corpo 

do reservatório, próximo às ilhas, quanto em áreas mais abrigadas. Adicionalmente, 

neste período se tem menor nebulosidade e maior insolação o que pode está ativando 

a emissão desses fluxos oriundos dessa matéria orgânica inundada. 

No mapa resultante para o período de transição chuvoso-seco (abril/2012), 

mostrado na Figura 46, observa-se que os valores não seguem um padrão regular e 

que de forma geral as áreas abertas emitem menos do que aquelas abrigadas. Um 

dos motivos seria o vento, pois nesse período foram registradas as maiores 

intensidades de velocidade deste parâmetro entre todas as campanhas realizadas, o 

que pode ter ocasionado um empilhamento da água, causando turbulência e fazendo 

com que a água da superfície fique menos concentrada e consequentemente menos 

metano pode ter sido liberado para atmosfera. Além disso, outros fatores ambientais, 

como oxigênio dissolvido, profundidade e temperatura da água podem ter influenciado 

nessa emissão de metano.  

A tabela abaixo apresenta os parâmetros de ajuste do modelo variográfico para 

Serra da Mesa. 

 

Tabela 19- Parâmetros de ajuste do modelo variográfico para o reservatório de 
Serra da Mesa. 

 CH4 CO2 

 1ª C 2ª C 3ª C 4ª C 5ª C 1ª C 2ª C 3ª C 4ª C 5ª C 

EP 0,38 0,71 0,65 1,00 0,71 0,81 0,66 0,99 0,50 1,05 

P 0,52 0,29 0,35 0,11 0,06 0,19 0,34 0,01 0,43 0,00 

A 0,13 0,00 0,00 0,30 0,18 0,00 0,03 0,31 0,04 1,28 

EP- Efeito Pepita; P- Patamar; A- Amplitude e C- Campanha de campo. 
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Figura 42 - Mapa de Distribuição Espacial de Emissão de CH4 em novembro de 

2003 (primeira campanha) em Serra da Mesa, usando Krigagem. 

 

 
Figura 43 - Mapa de Distribuição Espacial de Emissão de CH4 em março de 2004 

(segunda campanha) em Serra da Mesa, usando Krigagem. 
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Figura 44 - Mapa de Distribuição Espacial de Emissão de CH4 no mês de janeiro 

de 2012 (quarta campanha) em Serra da Mesa, usando Krigagem. 

 

 
Figura 45 - Mapa de Distribuição Espacial de Emissão de CH4 em julho de 2004 

(terceira campanha) em Serra da Mesa, usando Krigagem. 
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Figura 46 - Mapa de Distribuição Espacial de Emissão de CH4 em abril de 2012 

(quinta campanha) em Serra da Mesa, usando Krigagem. 

 

As Figuras de 47 a 51 mostram a distribuição espacial dos valores estimados 

pelo modelo de Krigagem para o dióxido de carbono em Serra da Mesa.  

Na primeira campanha realizada em novembro de 2003 (Figura 47) nota-se 

que os valores de fluxos de metano foram baixos de maneira geral. Uma provável 

hipótese é que isso esteja relacionado ao período estudado (chuvoso) e ao processo 

de fotossíntese. Nessa campanha teve precipitação acima da média climatológica, 

ocasionando maior nebulosidade, menor insolação e menor fotossíntese. Como o CO2 

está diretamente relacionado ao processo de fotossíntese, que depende da insolação, 

portanto com baixa insolação ocorreu menor fotossíntese e consequentemente levou 

ao menor valor de fluxo de CO2, já que a atmosfera estava mais saturada deste gás do 

que a agua.  

Além disso, os resultados para esta campanha (novembro de 2003) revelaram 

a existência de correlações significativas e negativas entre o fluxo de CO2 e as 
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variáveis meteorológicas vento, temperaturas do ar e da água, conforme anteriormente 

demonstrado no item 4.1 deste Capitulo.  

 Já na segunda campanha (Figura 48) os resultados mostraram uma 

variabilidade mais homogênea e com valores superiores quando comparados com 

aqueles obtidos em novembro de 2003. Isso é justificado porque no período desta 

campanha (março de 2004) as precipitações ficaram abaixo da média, o que pode ter 

ocasionado uma menor nebulosidade, maior insolação e consequentemente maior 

ativação do processo de fotossíntese. Assim, a água ficou mais saturada deste gás e 

fez com que houvesse uma maior liberação deste gás para a atmosfera, aumentando 

seus fluxos. Outra explicação seria que esse aumento pode ser devido a maior 

atividade aeróbica por parte das bactérias, devido possivelmente, a elevada 

disponibilidade de oxigênio na coluna de água. 

O mapa de CO2 para janeiro de 2012 (Figura 49) mostra que o padrão da 

distribuição espacial deste gás foi heterogênea. Similarmente ao que foi mencionado 

para o CH4, uma das explicações seria a menor influência ZCIT, que pode ter levado a 

uma menor precipitação, menor nebulosidade e intensificação do processo 

fotossintético e fatores abióticos. Além disso, deve ser lembrado que esta campanha 

do período chuvoso foi realizada com 7 anos de diferença com aquelas duas primeiras 

campanhas (novembro/2003, e março/2004) o que pode refletir essas variabilidades 

entre as mesmas em termos fluxos deste gás. 

 Para julho de 2004, período seco analisado (Figura 50), os resultados mostram 

que de maneira geral os fluxos de CO2 foram altos. Como no período seco há 

ausência de precipitação e nebulosidade e maior insolação, isso que pode ter 

ocasionado uma maior emissão deste gás, principalmente ligada ao processo de 

evaporação. Contudo, deve ser mais bem avaliado outras influências ao reservatório, 

como canalização de vento em áreas abertas, que pode estar sendo enriquecidos por 

fluxos laterais. 
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 No tocante a variabilidade dos fluxos de dióxido de carbono para o período de 

transição chuvoso-seco (Figura 51) pode-se observar esta distribuição espacial foi 

bastante heterogênea, sem apresentar nenhum padrão especifico. 

 

 
Figura 47 - Mapa de Distribuição Espacial de Emissão de CO2 em novembro de 
2003 (primeira campanha) em Serra da Mesa, usando Krigagem. 
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Figura 48 - Mapa de Distribuição Espacial de Emissão de CO2 em março de 2004 
(segunda campanha) em Serra da Mesa, usando Krigagem. 
 

 

 
Figura 49 - Mapa de Distribuição Espacial de Emissão de CO2 na quarta 
campanha (janeiro de 2012) em Serra da Mesa, usando Krigagem. 



116 

 

 
Figura 50 - Mapa de Distribuição Espacial de Emissão de CO2 na terceira 
campanha em Serra da Mesa, usando Krigagem. 
 
 

 
Figura 51 - Mapa de Distribuição Espacial de Emissão de CO2 na quinta 
campanha em Serra da Mesa, usando Krigagem. 
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4.3.2- Tucuruí 

A distribuição espacial dos fluxos de metano durante os sete períodos 

estudados no reservatório de Tucuruí estão mostrados nas Figuras de 52 a 58. 

Analisando-os, podemos verificar que há um padrão bastante claro de variabilidade 

espacial distribuído em três áreas bem distintas: (i) corpo central do reservatório, (ii) 

sul do reservatório, compreendendo áreas com maior intensidade de vegetação e ilhas 

e (iii) áreas abrigadas com profundidades baixas ou médias. De maneira geral, 

ocorreram fluxos muito maiores no sul do reservatório e em área abrigadas rasas do 

que no corpo central, além disso, esses fluxos estariam relacionados á sazonalidade. 

Ao analisarmos o período chuvoso (Figuras 52 e 55) pode-se observar que 

existe certa diferença em termos da emissão de CH4, onde em março de 2008 os 

valores foram significativamente menores do que aqueles de maio de 2009. Isso pode 

ser explicado pela forte diferença de precipitação ocorrida entre dois períodos, onde 

em março de 2008 ficou próximo ao esperado, ao passo que em maio de 2009 ocorreu 

o dobro da chuva esperada. Uma das consequências é maior nebulosidade, menor 

insolação e especificamente levou a uma maior velocidade do vento. Isso faz com que 

os processos abióticos e bióticos fossem diferentes daqueles verificados em março de 

2008.  

Deve ser ressaltado que durante a primeira campanha (março de 2008) foi 

revelada a existência de correlação moderada e positiva entre o fluxo de CH4 e o 

vento, e uma correlação moderada e negativa com a temperatura do ar (ver item 4.2). 

Assim, o vento pode ter afetado a estrutura térmica da coluna de água influenciando 

na distribuição deste gás, além do que é evidente que baixas temperaturas do ar 

podem contribuir indiretamente para menor temperatura da água na superfície, que 

por sua vez influencia na termoclina, e consequentemente atuará como barreira física 

para o metano difusivo, e fazer com que este se acumule no hipolímnio. 

Durante o período seco (Figuras 54 e 57), encontrou-se um padrão em termos 

da variabilidade e distribuição dos fluxos de metano com valores significativos maiores 
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em regiões localizadas principalmente próximas a áreas abrigadas ou que possuem 

vegetação inundadas, o que estaria coerente para o período. Uma das explicações é 

que neste período seco o nível do reservatório está baixo e isso faz com a matéria 

orgânica seja liberada mais intensamente em áreas abrigadas com maior presença de 

vegetação inundada e mais rasas ou próximo à ilhas. Adicionalmente, neste período 

se tem menor nebulosidade e maior insolação o que pode está ativando a emissão 

desses fluxos oriundos dessa matéria orgânica inundada. 

Nas duas campanhas representativas do período de transição seco-chuvoso 

(Figuras 56 e 58), os resultados apontam que as menores probabilidades de fluxos de 

metano ocorreram no corpo principal do reservatório (áreas mais profundas), e que 

possuem sistemas de ventos mais fortes e canalizados fazendo com que haja mais 

turbulência, e consequentemente se tenham fluxos menores. Os maiores valores 

foram observados ao sul do reservatório, que possuem uma maior quantidade de 

áreas abrigadas e ilhas com presença de vegetação inundada, coerente com a 

distribuição espacial almejada nesse caso. Adicionalmente, foi encontrada correlação 

fraca e positiva entre o gás metano e o vento e moderada e negativa entre este gás e 

a temperatura da água (ver item 4.2.2).  

 A Figura 53 apresenta o mapa da variabilidade espacial de metano para o 

período chuvoso-seco (junho/2008). Os resultados demonstraram que os fluxos foram 

baixos em grande parte do reservatório, com exceção do lago da Piranheira que teve 

valores elevados, principalmente por se tratar de uma região abrigada, rasa e com 

densidade de vegetação. Esses baixos valores por ser explicado pelo vento, pois 

ocorreu forte correlação positiva entre o vento e o fluxo de CH4 (item 4.2). Sabe-se que 

sistemas de ventos mais fortes e canalizados faz com que haja maior turbulência, e 

consequentemente ocasiona fluxos menores. 

A tabela 20 apresenta os parâmetros de ajuste do modelo variográfico para 

Tucuruí. 
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Tabela 20- Parâmetros de ajuste do modelo variográfico para o reservatório de 
Tucuruí. 

 CH4 

 1ª C 2ª C 3ª C 4ª C 5ª C 6ª C 7ª C 

EP 0,25 0,56 0,46 0,94 0,73 0,54 0,48 

P 075 0,43 0,76 0,04 0,29 0,46 0,50 

A 0,21 0,21 0,09 0,14 0,23 0,18 0,35 

 CO2 

 1ª C 2ª C 3ª C 4ª C 5ª C 6ª C 7ª C 

EP 0,16 0,42 0,25 0,84 0,32 0,44 0,99 

P 0,84 0,78 0,72 0,25 0,68 0,44 0,00 

A 0,26 0,44 0,13 0,08 0,15 0,14 1,26 

EP- Efeito Pepita; P- Patamar; A- Amplitude e C- Campanha de campo. 

 

 

 
Figura 52 - Mapa de Distribuição Espacial de Emissão de CH4 em março de 2008 

(primeira campanha) em Tucuruí, usando Krigagem. 
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Figura 53 - Mapa de Distribuição Espacial de Emissão de CH4 em junho de 2008 

(segunda campanha) em Tucuruí, usando Krigagem. 

 

 
Figura 54 - Mapa de Distribuição Espacial de Emissão de CH4 no mês de 

setembro de 2008 (terceira campanha) em Tucuruí, usando Krigagem. 
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Figura 55 - Mapa de Distribuição Espacial de Emissão de CH4 em maio de 2009 

(quarta campanha) em Tucuruí, usando Krigagem. 

 

 
Figura 56 - Mapa de Distribuição Espacial de Emissão de CH4 em novembro de 

2009 (quinta campanha) em Tucuruí, usando Krigagem. 
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Figura 57 - Mapa de Distribuição Espacial de Emissão de CH4 no mês de julho de 

2011 (sexta campanha) em Tucuruí, usando Krigagem. 

 

 

 
Figura 58 - Mapa de Distribuição Espacial de Emissão de CH4 em 

outubro/novembro de 2011 (sétima campanha) em Tucuruí, usando Krigagem. 
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A distribuição espacial de dióxido de carbono, em diversos períodos, está 

apresentada nas Figuras 59 a 65. Ao analisarmos os referidos mapas de variabilidade, 

verifica-se que diferentemente de metano, há uma maior variabilidade distributiva em 

termos das emissões de CO2. Uma das explicações para isso seria que ele estaria 

ligado diretamente aos períodos climáticos envolvidos e fatores abióticos e bióticos. 

No período chuvoso (Figuras 59 e 62) há uma diferença significativa entre os 

fluxos de dióxido de carbono no geral. Isso ocorreu principalmente porque os valores 

de precipitação entre estas duas campanhas são bastante diferentes, onde em 

março/2008 choveu cerca de 450 mm, já em maio de 2009 esse índice foi de 700 mm, 

o que pode ter trazido um grande aporte de material alóctone, derivado do 

escoamento superficial da bacia de drenagem, visto que esse aporte de espécies 

químicas de carbono pode estar contribuindo como fonte de suprimento e 

intensificando esses valores de CO2.  

 Os mapas para o período seco, apresentados nas Figuras 61 e 64, mostram 

similaridade em termos de distribuição espacial dos fluxos de CO2 entre as campanhas 

realizadas, tendo valores baixos, com exceção de algumas regiões do reservatório que 

possuem áreas abrigadas e rasas. Esse padrão foi semelhante ao encontrado para o 

metano. 

As Figuras 63 e 65 mostra a distribuição da variabilidade espacial no período 

de transição seco-chuvoso. Os resultados mostram que há certa uniformidade em 

termos da distribuição dos fluxos de dióxido de carbono. Contudo, em algumas regiões 

do reservatório os fluxos foram díspares, em principio por se localizarem em área 

abrigadas e próximas as ilhas com vegetação. Além disso, em novembro de 2009, o 

índice pluviométrico ficou abaixo do esperado para o período, o que pode influenciar 

nos respetivos valores. Essa explicação está embasada pois foi encontrada moderada 

e negativa correlação entre a temperatura da água e o CO2, como também fraca 

correlação entre o dióxido de carbono e a temperatura do ar, além de uma correlação 

positiva com o vento, conforme observados no item 4.2. 
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 O mapa para o período de transição chuvoso-seco (Figura 60) seguiu o padrão 

esperado, com valores mais elevados em áreas mais abrigadas e inferiores para 

aquelas localizadas no corpo central do reservatório. Há de ser ressaltado que durante 

esta campanha (junho de 2008) ocorreu forte correlação positiva entre o vento e o 

fluxo de CO2, enquanto que este gás correlacionou-se moderada e negativamente 

com as temperaturas do ar e da água (item 4.2).  

 

 

 
Figura 59 - Mapa de Distribuição Espacial de Emissão de CO2 em março de 2008 
(primeira campanha) em Tucuruí, usando Krigagem. 
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Figura 60 - Mapa de Distribuição Espacial de Emissão de CO2 em junho de 2008 
(segunda campanha) em Tucuruí, usando Krigagem. 
 
 

 
Figura 61 - Mapa de Distribuição Espacial de Emissão de CO2 no mês de 
setembro de 2008 (terceira campanha) em Tucuruí, usando Krigagem. 
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Figura 62 - Mapa de Distribuição Espacial de Emissão de CO2 em maio de 2009 
(quarta campanha) em Tucuruí, usando Krigagem. 
 
 

 
Figura 63- Mapa de Distribuição Espacial de Emissão de CO2 em maio de 2009 
(quinta campanha) em Tucuruí, usando Krigagem. 
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Figura 64 - Mapa de Distribuição Espacial de Emissão de CO2 no mês de julho de 
2011 (sexta campanha) em Tucuruí, usando Krigagem. 
 

 
Figura 65 - Mapa de Distribuição Espacial de Emissão de CO2 em 
outubro/novembro de 2011 (sétima campanha) em Tucuruí, usando Krigagem. 
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4.4- DETECÇÃO DE MECANISMOS METEOROLÓGICOS: ESTUDO DE CASO 

 

As diferenças nas propriedades térmicas entre duas diferentes superfícies 

(terra e água) podem produzir, o que é chamado de efeito de continentalidade. Essa 

diferença na temperatura gera diferentes fluxos de energia que originarão gradientes 

de pressão horizontal que por sua vez impulsionarão os movimentos do ar 

estabelecendo assim, uma célula de circulação chamada de brisa marítima ou brisa 

terrestre. 

De maneira correlata ao fenômeno da brisa marítima, o aquecimento diferencial 

ocorrido entre a costa e a superfície de um grande lago, como o reservatório de 

Tucuruí, altera a circulação atmosférica local que induz ao que é chamado de brisas 

lacustres e terrestres. O fenômeno ocorre porque durante o dia a superfície terrestre 

se aquece mais rapidamente que o corpo d´água, desenvolvendo uma área de baixa 

pressão sobre a superfície que faz com que os ventos soprem do lago para a terra 

(brisa lacustre). Durante o período noturno o processo se inverte e o vento sopra da 

terra para o lago, caracterizando a brisa de terra (CAMARGO et al., 1996; DIAS e 

KAN, 2000; JORGETTI et al., 2002). 

É muito importante lembrar que o vento reflete as condições meteorológicas do 

local onde se originou e em seu deslocamento leva consigo as condições de um ponto 

a outro da superfície. Em vista disso, o fenômeno das brisas lacustres vem sendo 

estudado nos últimos anos, com objetivo de avaliar o impacto decorrente da 

implantação de hidrelétricas, como também observar a sua influência sobre o 

transporte e dispersão dos gases (STIVARI e OLIVEIRA, 1998; MOURA et al., 2004, 

CZARNOBAI et al., 2006; RODRIGUES e CANÔNICA, 2006). 

Entretanto, a identificação da brisa é algo complexo de ser feito, visto que 

necessita de dados de alta frequência e poucas falhas nas séries, onde sua detecção 

é realizada principalmente pelo aumento na velocidade do vento, queda de 
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temperatura e aumento da umidade do ar (DIAS e KAN, 2000; CZARNOBAI et al., 

2006).  

Desta maneira, neste estudo somente foi possível identificar o escoamento 

médio horário do vento no mês de setembro de 2008 em Tucuruí, durante a estação 

seca, período onde é mais provável a ocorrência do fenômeno de brisas. Segundo 

VAREJÃO-SILVA (2006) as brisas têm por característica o seu desenvolvimento 

durante a estação seca porque nesse período a insolação é mais intensa. Outras 

características envolvidas incluem a influência associada à topografia, altitude, fatores 

sinóticos e de circulação geral. 

 

4.4.1- Estudo Preliminar da Circulação Local em Tucuruí 

Neste estudo foram observadas as características do vento, no reservatório de 

Tucuruí, através da distribuição de frequência anual e mensal da direção e velocidade 

do vento, e, de sua decomposição em componentes (zonal e meridional) de modo a 

detectar o sinal de brisa lacustre.  

 Observa-se no histograma polar, Figura 66, que as direções predominantes de 

Sul/Sudeste e Sul são as mais frequentes para o ano de 2008 e que a maior 

frequência do vento (86,5%) em relação à sua intensidade, encontra-se no intervalo 

compreendido entre 0,5 e 2,5 m/s, onde esses valores podem ser explicados pela 

ocorrência de circulações locais. As barras indicam percentual de ocorrência em 

determinado setor de direção e as secções coloridas mostram a intensidade média do 

vento. Os pequenos valores da intensidade do vento concordam com os resultados 

encontrados por CAMARGO et al. (1996), que detectou o sinal de brisa na Baía de 

Paranaguá (600 km2). 
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Figura 66- Rosa dos Ventos de Tucuruí com período compreendido entre 10 de 
março de 2008 a 31 de dezembro de 2008. 
 

 A Figura 67 mostra que para o mês de setembro de 2008 as direções mais 

frequentes continuam sendo as mesmas (Sul/Sudeste e Sul), enquanto que a maior 

frequência do vento (66,9%) em relação à sua intensidade encontra-se no intervalo 

compreendido entre 1,0 e 2,5 m/s, e, esses valores, possivelmente, também podem 

ser explicados pela ocorrência de circulações locais. Foi observado que não há grande 

variação na intensidade do escoamento médio do vento ao longo do período 

analisado. Com relação à variação diária, essa apresenta os maiores valores entre as 

11 e 16 horas e os menores valores no final da noite e início da manhã. 

Em condições de pouca nebulosidade e na ausência de sistema de vento de 

grande escala, o aquecimento diurno se desenvolve até o máximo induzindo o 

movimento de ar local. Segundo a normal climatológica para a estação de Tucuruí 

(INMET, 2009), o mês de setembro registrou apenas 24,9 mm, sendo considerado, o 

segundo mês mais seco, o que explicaria a pouca nebulosidade. 
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Figura 67- Rosa dos Ventos de Tucuruí com período compreendido entre 01 a 30 
de setembro de 2008. 

 

No período da campanha de campo (07 a 13 de setembro de 2008) os últimos 

três dias apresentaram certa nebulosidade sobre a região onde está situado o 

reservatório de Tucuruí, conforme a Figura 68 (e, f, g).  

Para a construção da Figura 3 selecionou-se as imagens do GOES-12 no canal 

infravermelho para o horário das 12:15 UTC (Tempo Coordenado Universal). Vale 

lembrar que os sensores de radiação infravermelha medem a energia emitida pela 

superfície e pela atmosfera da Terra, onde na imagem do canal infravermelho, os tons 

claros representam áreas frias (topo de nuvens) e tons escuros (temperatura à 

superfície) representam as áreas quentes. 

Ressalta-se ainda que em setembro de 2008 a precipitação total acumulada foi 

de 47,2 mm, o que pode influenciar nas circulações locais já que, nesse período do 

ano, as precipitações têm características convectivas. Foi registrado o acumulado de 

5,8 mm de chuva para o período da campanha. 
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         (a)     (b) 

 
         (c)     (d) 

 
         (e)     (f) 

 (g) 
Figura 68- Imagens do satélite GOES-12 no canal espectral infravermelho para 

os dias 07 a 13 de setembro de 2008 às 12:15 UTC. (Fonte: INMET) 
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 De acordo com alguns autores (JAZCILEVICH, et al., 2002, MOURA et al., 

2004),  o campo de vento da brisa apresenta-se de forma radial e sua intensidade é 

diretamente proporcional à magnitude do gradiente horizontal de temperatura. 

Portanto, ao se plotar os dados noturnos (18 às 06 horas) não se pode para 

caracterizar a brisa terrestre, visto que o campo de vento não possui, por exemplo, a 

direção Norte-Sul (direção costa-lago), como predominante (Figura 69a). 
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Figura 69- Distribuição da frequência da direção do vento em relação à sua 

intensidade (m/s): (a) 18 às 06 horas, (b) 06 às 18 horas e (c) 10 às 14 horas. 
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Portanto os resultados obtidos, para os dados noturnos, demonstraram que 

não foi possível identificar o sinal da brisa terrestre, devido possivelmente, a presença 

de sistemas de ventos de grande escala, células de processos convectivos e/ou muita 

nebulosidade. A outra possibilidade talvez estivesse relacionada à intensificação do 

resfriamento radiativo, que estabiliza a camada limite noturna e inibe a formação de 

circulação local (MOURA et al., 2004). 

Ao analisar o período diurno (06 às 18 horas) nota-se, possivelmente, que a 

brisa lacustre (direção lago-costa) está caracterizada, apesar de indicar algum vento 

de quadrante Norte (Figura 69b). Avaliando o período mais quente do dia (Figura 69c) 

a brisa de lago é mais bem caracterizada, o que não ocorreria se variações na 

temperatura da superfície do lago ou da Terra eliminassem o gradiente horizontal de 

pressão. 

A Figura 70 representa a velocidade média resultante do vento em todos os 

dias do mês. Para a confecção do hodógrafo foi retirado o vento sinótico e/ou 

circulação de grande escala, através da remoção de suas componentes médias 

mensais. 
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Figura 70- Hodógrafo de Tucuruí para o mês de setembro de 2008. 
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O hodógrafo mostra que a direção da velocidade do vento pode estar 

associada ao regime de vento local, ou seja, pode estar associada à brisa lacustre. A 

rotação da brisa apresenta direção média de SW e sentido anti-horário, o que é 

esperado no Hemisfério Sul. 

Apenas o mês de setembro de 2008 (período da terceira campanha de campo), 

provavelmente, apresentou o sinal da brisa lacustre, e, sua entrada ocorreu por volta 

das 12:00 horas e sua intensidade máxima (~2,0 m/s), ocorreu em torno das 17:00 

horas.  

 

4.4.2- Relação entre Mecanismos Meteorológicos e Gases de Efeito Estufa em 

Tucuruí 

 Foi constatada, no item 4.1 dos resultados apresentados nesta tese, grande 

variabilidade nos fluxos difusivos, no entanto, o questionamento feito até aqui era 

sobre quais parâmetros meteorológicos poderiam influenciar nessa variabilidade. 

 É sabido que mecanismos meteorológicos tais como os sistemas frontais, por 

exemplo, causam alterações nas condições do tempo do local onde eles estão 

localizados. Alguns autores (ALCÂNTARA, et al. 2010, MORAIS, et al. 2010) vem 

estudando o comportamento dos ventos visando determinar em que momento há 

maior influência deles na dinâmica de reservatórios hidrelétricos. 

 A partir desta preocupação, buscou-se por meio deste estudo de caso, 

caracterizar o escoamento médio horário do vento no mês de setembro de 2008, 

visando identificar a possível ocorrência do fenômeno de brisas como também avaliar 

a possível influência da brisa na variabilidade dos fluxos de CH4 e CO2. 

Observa-se na tabela 19, ao se comparar as sete campanhas, que em 

setembro de 2008 foi encontrado o valor máximo e mínimo para CH4 e CO2, 

respectivamente. 
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Tabela 21- Variabilidade dos Fluxos Difusivos de CH4 e CO2. 

 CH4 CO2 

 

N Média 

Desvio 

Padrão N Média 

Desvio 

Padrão 

Mar/08 24 10,7 14,3 20 4665,4 4234,8 

Jul/08 27 27,3 24,9 13 4136,2 3695,6 

Set/08 33 36,9 47,5 30 3238,1 2082,4 

Mai/09 22 7,8 7,1 27 5235,2 3447,4 

Nov/09 25 18,3 14,0 19 4099,9 2196,5 

Jul/11 36 21,4 36,0 38 4852,0 4183,9 

Nov/11 26 29,9 42,1 36 3557,2 2594,3 

 

Analisando esses fluxos médios (item 4.1), por meio de análise estatística, 

constatou-se que as distribuições de CH4, são significantemente diferentes (X2=28,94; 

GL=6; Probabilidade > X2=6,22x10-5). Diferentemente do metano, as distribuições dos 

fluxos difusivos de CO2 não são significantemente diferentes (X2=8,54; GL=6; 

Probabilidade > X2=0,20). 

A influência do vento sobre a velocidade de transferência dos gases vem sendo 

bastante estudada e autores como CLARK et al. (1995) sugerem que o vento é a 

principal fonte indutora de turbulência na superfície, o que possivelmente, auxiliaria no 

aumento da emissão de gases. 

Por esse motivo, foi escolhida a primeira amostra (T0), considerada como 

referência da concentração do ar ambiente, como parâmetro, para avaliar a existência 

de relação entre a concentração do gás e a velocidade média resultante do vento. 

Como citado na metodologia, a câmara é colocada na água e preenchida 

completamente com água. Em seguida o volume de 1.000 mL de ar é transferido para 

o interior da câmara onde a partir daí é coletada a amostra de referência. 

Os resultados encontrados revelam a existência de correlação significativa 

(0,50) entre a concentração ambiental de referência (T0) do metano e a velocidade 

média do vento. Este resultado vem a concordar com estudos realizados por LIMA et 
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al. (2005), onde os pesquisadores demonstraram que o aumento na velocidade do 

vento, devido à passagem de frente fria, diminuiu a temperatura da água como 

também alterou o fluxo dos gases no reservatório de Corumbá, devido provavelmente 

a quebra da estratificação térmica e química que gera maior mistura da água. 

De acordo com vários autores (ESTEVES et al., 2011, ALCÂNTARA et al. 

2010), sabe-se que consequentemente interfere na circulação de massas de água e 

os impactos dessa influência são refletidos sobre a estrutura térmica da coluna d’água 

influenciando na distribuição vertical de gases biogênicos como o metano. 

Em contrapartida, não foi encontrada correlação entre a amostra T0 referente à 

concentração do CO2 e a velocidade média resultante do vento, podendo indicar 

dependência de outros fatores como a biomassa alagada e o aporte de matéria 

orgânica proveniente da bacia de drenagem (BARROS et al., 2011). 
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5. CONCLUSÕES 

 

O estabelecimento de relações entre os fluxos difusivos de metano, dióxido de 

carbono e os parâmetros meteorológicos representam uma grande contribuição para o 

entendimento dos processos envolvidos.  

Assim, neste estudo foi observado que a variabilidade dos fluxos difusivos de 

metano e dióxido de carbono foram influenciados positiva e negativamente pelos 

parâmetros meteorológicos estudados em Serra da Mesa e Tucuruí. 

A análise de componentes principais mostrou-se eficiente em verificar a relação 

conjunta das variáveis estudadas determinando a importância de cada uma no grupo, 

além de demonstrar que o vento, a temperatura do ar e a temperatura da água 

explicam satisfatoriamente de 15% a 46%, 15% a 71% e 10% a 50%, 

respectivamente, a variação dos fluxos de metano e dióxido de carbono.  

Adicionalmente, ao se analisar o ciclo diurno do vento observou-se uma 

circulação local na região do reservatório de Tucuruí, que ficou mais caracterizada 

durante o período de máximo aquecimento diurno. 

Também foi encontrada relação entre a concentração ambiental (de referência) 

do metano e a velocidade média do vento. 

Contudo, faz-se necessário um registro contínuo, melhor qualidade dos dados 

e alta frequência para um estudo aprofundado do comportamento dos parâmetros 

meteorológicos e gases de efeito estufa em reservatórios hidrelétricos. Além disso, é 

importante o aumento da série temporal, através de coletas mensais como também 

realizar coletas no período noturno para melhor refletir a variabilidade dos fluxos 

difusivos de metano e dióxido de carbono.  

Também é importante a utilização de plataformas meteorológicas próprias com 

objetivo de estabelecer perfis de velocidade do vento, conhecer a variação da 
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velocidade do vento com a altura e assim quantificar a difusão vertical de propriedades 

físicas do ar. 

Outra importante questão é estudar a influência de outros mecanismos 

meteorológicos, por exemplo, os sistemas frontais e/ou realizar análise sinótica 

estudando o tempo e o clima da área com relação ao padrão de circulação atmosférica 

predominante. 

Deve-se considerar também, em estudos futuros, a aplicação de modelos para 

estudos de emissões de gases de efeito estufa em reservatórios hidrelétricos que 

respondam questões como os mecanismos de troca gasosa entre a água do 

reservatório e a atmosfera. 
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Anexo 1  

 

Síntese da Análise de Componentes Principais para o Reservatório de Serra da Mesa 

(Campanha 1).  

 
Tabela A1- Matriz de Correlação  

 CH4 CO2 V TAR TAG 

CH4 1,000 0,251 0,118 -0,086 -0,040 

CO2 0,251 1,000 -0,666 -0,719 -0,697 

V 0,118 -0,666 1,000 0,501 0,675 

TAR -0,086 -0,719 0,501 1,000 0,804 

TAG -0,040 -0,697 0,675 0,804 1,000 

V- Vento; TAR- Temperatura do Ar; TAG – Temperatura da Água 

 
Tabela A2- Matriz da análise de componentes principais (fatores) obtida de 
quatro iterações, autovalores, variância e variância acumulada. 

VARIÁVEIS 
FATORES  

Fator 1 Fator 2 Fator 3 Fator 4 Fator 5 

CH4 0,000 0,951 0,015 0,000 0,000 

CO2 -0,797 0,034 0,022 0,125 0,022 

V -0,638 0,092 0,000 0,013 0,023 

TAR -0,763 0,000 0,185 0,000 0,045 

TAG 0,834 0,000 0,030 0,092 0,000 

Autovalores 3,045 1,084 0,486 0,253 0,130 

Variância (%) 60,91 21,69 9,74 5,06 2,60 

Variância Acumulada (%) 60,91 82,60 92,34 97,40 100% 

 

Tabela A3- Matriz da análise de componentes principais (fatores) com seus 
respectivos pesos. 

VARIÁVEIS 
FATORES  

Fator 1 Fator 2 Fator 3 Fator 4 Fator 5 

CH4 0,000 0,904 0,000 0,000 0,000 

CO2 0,635 0,001 0,000 0,016 0,000 

V 0,408 0,008 0,000 0,000 0,001 

TAR 0,582 0,000 0,034 0,000 0,002 

TAG 0,695 0,000 0,001 0,008 0,000 

Peso 2,319 0,914 0,036 0,024 0,003 
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Anexo 2 

 

Síntese da Análise de Componentes Principais para o Reservatório de Serra da Mesa 

(Campanha 2).  

 
Tabela anexa B1- Matriz de Correlação 

 CH4 CO2 V TAR TAG 

CH4 1,000 0,494 -0,136 -0,178 0,125 

CO2 0,494 1,000 -0,588 0,468 -0,386 

V -0,136 -0,588 1,000 -0,764 -0,205 

TAR -0,178 0,468 -0,764 1,000 -0,025 

TAG 0,125 -0,386 -0,205 -0,025 1,000 

V- Vento; TAR- Temperatura do Ar; TAG – Temperatura da Água 

 
Tabela anexa B2- Matriz da análise de componentes principais (fatores) obtida 
de quatro iterações, autovalores, variância e variância acumulada. 

VARIÁVEIS 
FATORES  

Fator 1 Fator 2 Fator 3 Fator 4 Fator 5 

CH4 0,008 0,453 0,128 0,000 0,000 
CO2 0,532 0,046 0,000 0,000 0,001 

V 
-0,632 0,050 0,000 0,003 0,000 

TAR 
0,423 0,000 0,000 0,007 0,000 

TAG 
0,000 0,000 0,550 0,000 0,000 

Autovalores 2,276 1,291 1,188 0,163 0,078 

Variância (%) 45,54 25,83 23,78 3,28 1,58 

Variância Acumulada (%) 45,54 71,37 95,14 98,42 100 

 

Tabela anexa B3- Matriz da análise de componentes principais (fatores) com 
seus respectivos pesos. 

VARIÁVEIS 
FATORES  

Fator 1 Fator 2 Fator 3 Fator 4 Fator 5 

CH4 0,000 0,206 0,016 0,000 0,000 
CO2 0,283 0,002 0,000 0,000 0,000 

V 
0,399 0,003 0,000 0,000 0,000 

TAR 
0,179 0,000 0,000 0,000 0,000 

TAG 
0,000 0,000 0,302 0,000 0,000 

Peso 
0,861 0,210 0,319 0,000 0,000 
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Anexo 3 

 

Síntese da Análise de Componentes Principais para o Reservatório de Serra da Mesa 

(Campanha 3).  

 
Tabela anexa C1- Matriz de Correlação 

SRM3 CH4 CO2 V TAR TAG 

CH4 1,000 -0,349 -0,281 -0,117 -0,504 

CO2 -0,349 1,000 0,125 0,140 0,160 

V -0,281 0,125 1,000 0,630 0,576 

TAR -0,117 0,140 0,630 1,000 0,477 

TAG -0,504 0,160 0,576 0,477 1,000 

V- Vento; TAR- Temperatura do Ar; TAG – Temperatura da Água 

 
Tabela anexa C2- Matriz da análise de componentes principais (fatores) obtida 
de quatro iterações, autovalores, variância e variância acumulada. 

VARIÁVEIS 
FATORES 

Fator 1 Fator 2 Fator 3 Fator 4 Fator 5 

CH4 -0,140 0,117 0,032 0,001 0,006 

CO2 0,022 -0,229 0,126 0,000 0,000 

V 0,445 0,013 0,000 0,000 0,002 

TAR 0,284 0,040 0,014 0,000 0,000 

TAG 0,488 0,000 0,000 0,018 0,004 

Autovalores 2,423 1,133 0,758 0,351 0,329 

Variância (%) 48,46 22,75 15,16 7,03 6,60 

Variância Acumulada (%) 48,46 71,22 86,38 93,40 100 

 

Tabela anexa C3- Matriz da análise de componentes principais (fatores) com 
seus respectivos pesos. 

VARIÁVEIS 
FATORES 

Fator 1 Fator 2 Fator 3 Fator 4 Fator 5 

CH4 0,020 0,014 0,001 0,000 0,000 

CO2 0,001 0,052 0,016 0,000 0,000 

V 0,198 0,000 0,000 0,000 0,000 

TAR 0,081 0,002 0,000 0,000 0,000 

TAG 0,238 0,000 0,000 0,000 0,000 

Peso 0,537 0,068 0,017 0,000 0,000 
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Anexo 4 

 

Síntese da Análise de Componentes Principais para o Reservatório de Serra da Mesa 

(Campanha 4).  

 
Tabela anexa D1- Matriz de Correlação 

SRM4 CH4 CO2 V TAR TAG 

CH4 1,000 0,274 -0,064 -0,081 -0,180 

CO2 0,274 1,000 0,168 -0,146 -0,223 

V -0,064 0,168 1,000 0,148 0,162 

TAR -0,081 -0,146 0,148 1,000 -0,138 

TAG -0,180 -0,223 0,162 -0,138 1,000 

V- Vento; TAR- Temperatura do Ar; TAG – Temperatura da Água 

 
Tabela anexa D2- Matriz da análise de componentes principais (fatores) obtida 
de quatro iterações, autovalores, variância e variância acumulada. 

VARIÁVEIS 
FATORES 

Fator 1 Fator 2 Fator 3 Fator 4 Fator 5 

CH4 0,260 0,000 0,000 0,225 0,000 

CO2 0,290 0,015 0,007 0,000 0,027 

V 0,000 0,612 0,007 0,000 0,000 

TAR 0,000 0,064 -0,309 0,003 0,008 

TAG -0,132 0,000 0,154 0,016 0,013 

Autovalores 1,466 1,159 1,120 0,755 0,498 

Variância (%) 29,33 23,18 22,41 15,71 9,97 

Variância Acumulada (%) 29,33 52,51 74,92 90,03 100 

 

Tabela anexa D3- Matriz da análise de componentes principais (fatores) com 
seus respectivos pesos. 

VARIÁVEIS 
FATORES 

Fator 1 Fator 2 Fator 3 Fator 4 Fator 5 

CH4 0,067 0,000 0,000 0,051 0,000 

CO2 0,084 0,000 0,000 0,000 0,001 

V 0,000 0,375 0,000 0,000 0,000 

TAR 0,000 0,004 0,096 0,000 0,000 

TAG 0,017 0,000 0,024 0,000 0,000 

Peso 0,169 0,379 0,119 0,051 0,001 
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Anexo 5 

 

Síntese da Análise de Componentes Principais para o Reservatório de Serra da Mesa 

(Campanha 5).  

 
Tabela anexa E1- Matriz de Correlação 

SRM5 CH4 CO2 V TAR TAG 

CH4 1,000 0,538 -0,112 0,137 0,134 

CO2 0,538 1,000 0,028 0,307 0,016 

V -0,112 0,028 1,000 -0,162 -0,073 

TAR 0,137 0,307 -0,162 1,000 0,721 

TAG 0,134 0,016 -0,073 0,721 1,000 

V- Vento; TAR- Temperatura do Ar; TAG – Temperatura da Água 

 
Tabela anexa E2- Matriz da análise de componentes principais (fatores) obtida de 
quatro iterações, autovalores, variância e variância acumulada. 

VARIÁVEIS 
FATORES 

Fator 1 Fator 2 Fator 3 Fator 4 Fator 5 

CH4 0,106 0,174 0,000 0,053 0,000 

CO2 0,117 0,201 0,000 -0,027 0,000 

V 0,000 0,000 0,826 0,000 0,000 

TAR 0,510 -0,021 0,000 0,000 0,005 

TAG 0,285 -0,094 0,001 0,005 0,000 

Autovalores 1,974 1,337 0,985 0,528 0,174 

Variância (%) 39,50 26,74 19,71 10,56 3,49 

Variância Acumulada (%) 39,50 66,24 85,95 96,51 100 

 

Tabela anexa E3- Matriz da análise de componentes principais (fatores) com 
seus respectivos pesos. 

VARIÁVEIS 
FATORES 

Fator 1 Fator 2 Fator 3 Fator 4 Fator 5 

CH4 0,011 0,030 0,000 0,003 0,000 

CO2 0,014 0,041 0,000 0,001 0,000 

V 0,000 0,000 0,682 0,000 0,000 

TAR 0,260 0,000 0,000 0,000 0,000 

TAG 0,081 0,009 0,000 0,000 0,000 

Peso 0,366 0,080 0,682 0,004 0,000 
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Anexo 6 

 

Síntese da Análise de Componentes Principais para o Reservatório de Tucuruí 

(Campanha 1). 

 
Tabela anexa F1- Matriz de Correlação 

TUC1 CH4 CO2 V TAR TAG 

CH4 1,000 0,279 0,606 -0,414 0,030 

CO2 0,279 1,000 0,176 0,052 0,037 

V 0,606 0,176 1,000 -0,033 0,181 

TAR -0,414 0,052 -0,033 1,000 0,708 

TAG 0,030 0,037 0,181 0,708 1,000 

V- Vento; TAR- Temperatura do Ar; TAG – Temperatura da Água 

 
Tabela anexa F2- Matriz da análise de componentes principais (fatores) obtida de 
quatro iterações, autovalores, variância e variância acumulada. 

VARIÁVEIS 
FATORES 

Fator 1 Fator 2 Fator 3 Fator 4 Fator 5 

CH4 0,478 0,022 0,000 0,011 0,001 

CO2 0,010 0,026 0,543 0,000 0,000 

V 0,107 0,149 0,000 0,000 0,000 

TAR -0,318 0,123 0,000 0,000 0,003 

TAG 0,000 0,418 0,000 0,009 0,000 

Autovalores 1,880 1,692 0,888 0,408 0,130 

Variância (%) 37,61 33,85 17,76 8,16 2,61 

Variância Acumulada (%) 37,61 71,46 89,23 97,39 100 

 

Tabela anexa F3- Matriz da análise de componentes principais (fatores) com 
seus respectivos pesos. 

VARIÁVEIS 
FATORES 

Fator 1 Fator 2 Fator 3 Fator 4 Fator 5 

CH4 0,229 0,000 0,000 0,000 0,000 

CO2 0,000 0,001 0,295 0,000 0,000 

V 0,011 0,022 0,000 0,000 0,000 

TAR 0,101 0,015 0,000 0,000 0,000 

TAG 0,000 0,175 0,000 0,000 0,000 

Peso 0,342 0,213 0,295 0,000 0,000 
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Anexo 7 

 

Síntese da Análise de Componentes Principais para o Reservatório de Tucuruí 

(Campanha 2). 

 
Tabela anexa G1- Matriz de Correlação 

TUC2 CH4 CO2 V TAR TAG 

CH4 1,000 0,667 0,853 -0,415 -0,230 

CO2 0,667 1,000 0,826 -0,525 -0,192 

V 0,853 0,826 1,000 -0,683 0,074 

TAR -0,415 -0,525 -0,683 1,000 -0,222 

TAG -0,230 -0,192 0,074 -0,222 1,000 

V- Vento; TAR- Temperatura do Ar; TAG – Temperatura da Água 

 
Tabela anexa G2- Matriz da análise de componentes principais (fatores) obtida 
de quatro iterações, autovalores, variância e variância acumulada. 

VARIÁVEIS 
FATORES 

Fator 1 Fator 2 Fator 3 Fator 4 Fator 5 

CH4 0,864 0,000 0,332 0,000 0,077 

CO2 0,883 0,000 0,000 0,431 0,053 

V 0,974 0,105 0,151 0,004 0,000 

TAR -0,731 0,000 0,477 0,198 0,000 

TAG 0,000 0,952 0,283 0,093 0,033 

Autovalores 3,013 1,206 0,445 0,306 0,027 

Variância (%) 60,27 24,13 8,92 6,13 0,56 

Variância Acumulada (%) 60,27 84,40 93,32 99,44 100 

 

Tabela anexa G3- Matriz da análise de componentes principais (fatores) com 
seus respectivos pesos. 

VARIÁVEIS 
FATORES 

Fator 1 Fator 2 Fator 3 Fator 4 Fator 5 

CH4 0,746 0,000 0,110 0,000 0,006 

CO2 0,780 0,000 0,000 0,186 0,003 

V 0,949 0,011 0,023 0,000 0,000 

TAR 0,535 0,000 0,227 0,039 0,000 

TAG 0,000 0,906 0,080 0,009 0,001 

Peso 3,009 0,917 0,440 0,234 0,010 
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Anexo 8 

 

Síntese da Análise de Componentes Principais para o Reservatório de Tucuruí 

(Campanha 3). 

 
Tabela anexa H1- Matriz de Correlação 

TUC3 CH4 CO2 V TAR TAG 

CH4 1,000 0,156 0,074 0,291 -0,122 

CO2 0,156 1,000 -0,036 -0,086 0,600 

V 0,074 -0,036 1,000 -0,370 -0,077 

TAR 0,291 -0,086 -0,370 1,000 -0,017 

TAG -0,122 0,600 -0,077 -0,017 1,000 

V- Vento; TAR- Temperatura do Ar; TAG – Temperatura da Água 

 
Tabela anexa H2- Matriz da análise de componentes principais (fatores) obtida 
de quatro iterações, autovalores, variância e variância acumulada. 

VARIÁVEIS 
FATORES 

Fator 1 Fator 2 Fator 3 Fator 4 Fator 5 

CH4 0,000 0,488 0,822 0,000 0,000 

CO2 0,892 0,019 0,219 0,000 0,341 

V 0,000 -0,655 0,608 0,422 0,096 

TAR 0,000 0,877 0,000 0,442 0,173 

TAG 0,892 0,000 0,000 0,294 0,000 

Autovalores 1,611 1,437 1,112 0,540 0,298 

Variância (%) 32,23 28,74 22,24 10,82 5,97 

Variância Acumulada (%) 32,23 60,98 83,22 94,03 100 

 

Tabela anexa H3- Matriz da análise de componentes principais (fatores) com 
seus respectivos pesos. 

VARIÁVEIS 
FATORES 

Fator 1 Fator 2 Fator 3 Fator 4 Fator 5 

CH4 0,000 0,238 0,676 0,000 0,000 

CO2 0,796 0,000 0,048 0,000 0,116 

V 0,000 0,429 0,369 0,178 0,009 

TAR 0,000 0,768 0,000 0,195 0,030 

TAG 0,795 0,000 0,000 0,086 0,000 

Peso 1,591 1,436 1,092 0,460 0,155 
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Anexo 9 

 

Síntese da Análise de Componentes Principais para o Reservatório de Tucuruí 

(Campanha 4). 

 
Tabela anexa I1- Matriz de Correlação 

TUC4 CH4 CO2 V TAR TAG 

CH4 1,000 0,353 0,649 0,340 -0,184 

CO2 0,353 1,000 0,007 0,274 0,313 

V 0,649 0,007 1,000 0,315 -0,268 

TAR 0,340 0,274 0,315 1,000 0,516 

TAG -0,184 0,313 -0,268 0,516 1,000 

V- Vento; TAR- Temperatura do Ar; TAG – Temperatura da Água 

 
Tabela anexa I2- Matriz da análise de componentes principais (fatores) obtida de 
quatro iterações, autovalores, variância e variância acumulada. 

VARIÁVEIS 
FATORES 

Fator 1 Fator 2 Fator 3 Fator 4 Fator 5 

CH4 0,467 0,000 0,000 0,000 0,006 

CO2 0,087 0,028 -0,251 0,000 0,000 

V 0,233 -0,102 0,005 0,017 0,000 

TAR 0,283 0,032 0,036 0,000 0,000 

TAG 0,002 0,663 0,002 0,001 0,006 

Autovalores 2,032 1,630 0,833 0,268 0,234 

Variância (%) 40,65 32,62 16,68 5,36 4,69 

Variância Acumulada (%) 40,65 73,27 89,94 95,31 100 

 

Tabela anexa I3- Matriz da análise de componentes principais (fatores) com seus 
respectivos pesos. 

VARIÁVEIS 
FATORES 

Fator 1 Fator 2 Fator 3 Fator 4 Fator 5 

CH4 0,218 0,000 0,000 0,000 0,000 

CO2 0,007 0,001 0,063 0,000 0,000 

V 0,054 0,010 0,000 0,000 0,000 

TAR 0,080 0,001 0,001 0,000 0,000 

TAG 0,000 0,440 0,000 0,000 0,000 

Peso 0,360 0,452 0,064 0,000 0,000 
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Anexo 10 

 

Síntese da Análise de Componentes Principais para o Reservatório de Tucuruí 

(Campanha 5). 

 
Tabela anexa J1- Matriz de Correlação 

 CH4 CO2 V TAR TAG 

CH4 1,000 -0,122 0,231 0,079 -0,002 

CO2 -0,122 1,000 0,222 -0,257 -0,472 

V 0,231 0,222 1,000 0,140 0,039 

TAR 0,079 -0,257 0,140 1,000 0,758 

TAG -0,002 -0,472 0,039 0,758 1,000 

V- Vento; TAR- Temperatura do Ar; TAG – Temperatura da Água 

 
Tabela anexa J2- Matriz da análise de componentes principais (fatores) obtida de 
quatro iterações, autovalores, variância e variância acumulada. 

VARIÁVEIS 
FATORES 

Fator 1 Fator 2 Fator 3 Fator 4 Fator 5 

CH4 0,150 0,612 -0,726 0,270 0,050 

CO2 -0,644 0,353 0,504 0,440 0,116 

V 0,047 0,866 0,264 0,000 0,000 

TAR 0,858 0,160 0,290 0,283 0,000 

TAG 0,926 0,000 0,186 0,021 0,326 

Autovalores 2,032 1,277 0,969 0,524 0,196 

Variância (%) 40,64 25,55 19,39 10,49 3,93 

Variância Acumulada (%) 40,64 66,19 85,58 96,07 100 

 

Tabela anexa J3- Matriz da análise de componentes principais (fatores) com 
seus respectivos pesos. 

VARIÁVEIS 
FATORES 

Fator 1 Fator 2 Fator 3 Fator 4 Fator 5 

CH4 0,023 0,375 0,527 0,073 0,002 

CO2 0,415 0,124 0,254 0,193 0,013 

V 0,002 0,750 0,070 0,000 0,000 

TAR 0,735 0,026 0,084 0,080 0,000 

TAG 0,857 0,000 0,035 0,000 0,106 

Peso 2,032 1,275 0,969 0,347 0,122 
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Anexo 11 

 

Síntese da Análise de Componentes Principais para o Reservatório de Tucuruí 

(Campanha 6). 

 
Tabela anexa K1- Matriz de Correlação 

 CH4 CO2 V TAR 

CH4 1,000 0,614 0,752 -0,185 

CO2 0,614 1,000 0,436 -0,258 

V 0,752 0,436 1,000 -0,227 

TAR -0,185 -0,258 -0,227 1,000 

V- Vento; TAR- Temperatura do Ar; TAG – Temperatura da Água 

 
Tabela anexa K2- Matriz da análise de componentes principais (fatores) obtida 
de quatro iterações, autovalores, variância e variância acumulada. 

VARIÁVEIS 
FATORES 

Fator 1 Fator 2 Fator 3 Fator 4 

CH4 0,943 0,245 0,000 0,000 

CO2 0,782 0,003 0,609 0,133 

V 0,845 0,187 -0,427 0,263 

TAR 0,424 0,898 0,108 0,038 

TAG 0,943 0,245 0,000 0,000 

Autovalores 2,321 0,901 0,570 0,206 

Variância (%) 58,03 22,54 14,27 5,16 

Variância Acumulada (%) 58,03 80,57 94,84 100 

 

Tabela anexa K3- Matriz da análise de componentes principais (fatores) com 
seus respectivos pesos. 

VARIÁVEIS 
FATORES 

Fator 1 Fator 2 Fator 3 Fator 4 

CH4 0,890 0,060 0,000 0,000 

CO2 0,611 0,000 0,371 0,018 

V 0,714 0,035 0,182 0,069 

TAR 0,180 0,807 0,012 0,001 

Peso 2,395 0,901 0,565 0,088 
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Anexo 12 

 

Síntese da Análise de Componentes Principais para o Reservatório de Tucuruí 

(Campanha 7). 

 
Tabela anexa L1- Matriz de Correlação 

 CH4 CO2 TAR TAG 

CH4 1,000 0,023 -0,038 -0,490 

CO2 0,023 1,000 -0,012 -0,158 

TAR -0,038 -0,012 1,000 0,502 

TAG -0,490 -0,158 0,502 1,000 

V- Vento; TAR- Temperatura do Ar; TAG – Temperatura da Água 

 
Tabela anexa L2- Matriz da análise de componentes principais (fatores) obtida de 
quatro iterações, autovalores, variância e variância acumulada. 

VARIÁVEIS 
FATORES 

Fator 1 Fator 2 Fator 3 Fator 4 

CH4 -0,417 0,001 0,514 0,068 

CO2 0,000 0,885 0,000 0,006 

TAR 0,432 0,107 0,388 0,000 

TAG 0,843 0,000 0,000 0,157 

Autovalores 1,743 0,993 0,959 0,303 

Variância (%) 43,58 24,83 23,99 7,59 

Variância Acumulada (%) 43,58 68,42 92,41 100 

 

Tabela anexa L3- Matriz da análise de componentes principais (fatores) com 
seus respectivos pesos. 

VARIÁVEIS 
FATORES 

Fator 1 Fator 2 Fator 3 Fator 4 

CH4 0,174 0,000 0,264 0,005 

CO2 0,000 0,784 0,000 0,000 

TAR 0,187 0,011 0,151 0,000 

TAG 0,710 0,000 0,000 0,025 

Peso 1,071 0,795 0,415 0,029 

 

 


