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Resumo 

 O metano (CH4) é o gás-traço orgânico mais abundante na atmosfera e 

tem um importante papel na química da troposfera e da estratosfera. A 

produção do CH4 se dá em vários ambientes como, por exemplo, o trato 

gastrointestinal de animais e sedimentos de áreas alagadas, e pode ter origem 

antropogênica ou natural. Seu alto poder de absorção da radiação 

infravermelha, e seu papel como gás de efeito estufa (GEE) foi demonstrado 

por John Tyndall no século XIX. O dióxido de carbono (CO2) e o CH4 são os 

GEE que mais preocupam pelo seu aumento de concentração na atmosfera, 

sendo que o ultimo apresenta um potencial de aquecimento global (GWP) 

cerca de 23 vezes maior do que o do CO2. .As áreas alagáveis constituem a 

principal fonte natural de CH4 para a atmosfera principalmente pela condição 

anóxica do sedimento de seus corpos d’água. A emissão de CH4 para a 

atmosfera é determinada pelo balanço entre sua produção e consumo, sendo 3 

as principais vias de emissão: difusiva, ebulitiva, e por macrófitas aquáticas. Os 

ecossistemas aquáticos são responsáveis por ~20% de toda a emissão de CH4 

para a atmosfera, e os ecossistemas tropicais podem representar até 41% 

deste total. As planícies de inundação, com seu mosaico de lagos, pântanos e 

brejos constituem a maior parte das áreas alagáveis dos trópicos da América 

do Sul, sendo a planície Amazônica uma das maiores planícies tropicais do 

planeta. O presente trabalho objetivou: (1) estimar os fluxos difusivos de CH4 

em rios e lagos de várzea Amazônicos nos períodos de águas baixas, 

enchente e águas altas; (2) comparar os fluxos difusivos de rios e lagos nestes 

3 períodos; (3) comparar o fluxo total (rios e lagos) de CH4 entre os períodos 

citados; (4) identificar as principais variáveis ambientais reguladoras do fluxo 

difusivo de CH4 na região do médio – baixo Solimões. Foram amostrados 10 

lagos de várzea, 4 tributários do rio Solimões, 6 pontos na calha central deste 

rio e um ponto dos rios Madeira, Negro e Amazonas. Para mensuração do fluxo 

foram utilizadas câmaras estáticas flutuantes, e a emissão foi calculada pela 

regressão entre a concentração e o tempo de incubação. Os fluxos difusivos de 

CH4 se mostraram altamente variáveis espaço-temporalmente com a maior 

parte dos valores abaixo de 5 mmol.m-2.d-1. Apenas durante o período de 

águas baixas houve diferença significativa na emissão de CH4 entre os dois 

tipos de ambientes (Monte Carlo, p=0,06). Para os rios, o fluxo difusivo de CH4 

foi maior no período de águas baixas do que no período de águas altas e 

enchente (Monte Carlo, p=0,03 e p=0,05 respectivamente). Para lagos não 

houve diferença significativa em nenhuma das fases do ciclo. A concentração 

de CH4 na água e a temperatura se mostraram como as principais variáveis 

relacionadas ao fluxo difusivo. Os resultados obtidos ressaltam a importância 

de se considerar tanto a escala temporal quanto a espacial em estimativas de 



fluxo de CH4 para uma região. Considerando a importância das emissões deste 

gás no aquecimento global, os dados obtidos deveriam ser utilizados em 

políticas públicas que regulam o uso de recursos, fiscalizam os impactos 

decorrentes do mesmo e visam a conservação dessas áreas. 

Palavras-chave: 

 Ecossistemas aquáticos – Amazônia; fluxo difusivo de CH4; carbono; 

biogeoquímica; anoxia; planície de inundação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 

  Methane (CH4) is the most abundant organic trace-gas and is 

critically important to the troposphere’s and stratosphere’s chemistry. The 

production of CH4 occurs in several environments, such as animal’s intestines 

and sediments of wetlands, and can have natural or anthropogenic origin. Its 

high infrared light absorption power and its role as a greenhouse gas (GHG) 

were established by John Tyndall in the 18th century. Carbon dioxide (CO2) and 

CH4 are the most concerning GHG because of their rising atmospheric 

concentrations, the latter having a global warming power (GWP) 23 times 

higher than that of the CO2. Wetlands constitute the major natural occurring CH4 

source, mainly because of their anoxic sediments. CH4 emissions to the 

atmosphere are determined by the balance of its production and its 

consumption, with 3 major emission pathways: diffusion, ebullition and emission 

through aquatic macrophytes. Aquatic ecosystems are responsible for ~20% of 

all CH4 emission to the atmosphere, and tropical environments can represent 

~41% of this total. Floodplains, with their mosaic of lakes, swamps and bogs, 

constitute the majority of the wetlands of South America. The main objectives of 

this study were: (1) estimate the CH4 diffusive flux on Amazonian varzea lakes 

and rivers at the low water, rising water and high water periods; (2) compare the 

diffusive fluxes between this two habitat types at the 3 different periods; (3) 

compare the total CH4 fluxes (rivers and lakes) between the 3 periods; (4) 

identify the major environmental factors regulating CH4 diffusive fluxes at the 

medium-low Solimões. We sampled 10 varzea lakes, 4 tributaries of Solimões 

River, 6 stations at the Solimões main stem and 1 station at Madeira, Negro 

and Amazonas Rivers main stem. In order to measure diffusive fluxes, static 

floating chambers were used and the emission was calculated by the regression 

of the concentration of the gas against the sampling time. The CH4 diffusive 

fluxes were highly variable, with the majority of the values being lower than 5 

mmol.m-2.d-1. A significant difference between the CH4 diffusive fluxes of the 

two habitats (Monte Carlo, p=0.06) was found only during the low water period. 

For the rivers, diffusive fluxes were higher on the low water period when 

compared to the high water and rising water periods (Monte Carlo, p=0.03 and 

p=0.05 respectively). For the lakes, no significant differences between any of 

the periods were found. CH4 water concentration and water temperature were 

the two main environmental factors regulating the diffusive flux. Our results 

highlight the importance of considering both the spatial and temporal scales 

when estimating CH4 fluxes for a region. Considering the importance of this gas 

to global warming, our data could be used in public policies that regulate the 

use of resources, supervise the impacts of their use and aim at the conservation 

of this areas.            
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1 - INTRODUÇÃO 

O metano (CH4) é o gás-traço orgânico mais abundante na atmosfera e 

tem um importante papel tanto na química da troposfera quanto da estratosfera 

(Marani & Alvalá, 2007). Gás-traço é o nome dado aos gases com 

concentração inferior a 1% na atmosfera. No livro “Methane and Climate 

Change” (Reay, Smith & van Amstel. Ed.), publicado em 2010, os autores 

fornecem informações históricas sobre a descoberta e sobre os primeiros 

estudos com o metano. Este gás foi primeiramente identificado no final do 

século XVIII, pelo físico italiano Alessandro Volta, como sendo o gás inflamável 

contido nas bolhas que saiam dos pântanos alagados (Reay et al., 2010). 

Apesar da emissão do “gás do pântano”, como era chamado anteriormente, ser 

conhecida há algum tempo, somente em meados século XX o metano foi 

identificado na atmosfera (Christensen, 2010). A produção do CH4 se dá em 

uma grande variedade de ambientes como, por exemplo, o trato 

gastrointestinal de animais, solos inundados, solos geotérmicos e sedimentos 

de áreas alagadas de água doce ou salina, e pode ter origem antropogênica ou 

natural (Fenchel et al., 1998). Seu alto poder de absorção da radiação 

infravermelha e seu papel como gás de efeito estufa (GEE) foi demonstrado 

por John Tyndall no século XIX (Reay et al., 2010). 

O efeito estufa é um fenômeno natural importante, pois regula a 

temperatura e o clima do planeta, permitindo a existência de vida na Terra. 

Sem este fenômeno a temperatura média da Terra seria de -18 ºC, ao invés 

dos atuais +15 ºC (Amstel et al., 2010). Ele é possível graças a variação da 

concentração de compostos gasosos capazes de absorver radiação 

infravermelha emitida pelo sol. Estes compostos gasosos, conhecidos como 

gases de efeito estufa (GEE) evitam que a radiação infravermelha retorne ao 

espaço e, com isso mantém o planeta aquecido (Houghton, 2005).  

O vapor d´água é tido como o principal GEE, mas o dióxido de carbono 

(CO2) e o CH4 são os que mais preocupam devido a seu contínuo aumento de 

concentração na atmosfera. Para o último século houve um aumento de 

aproximadamente 0,4% ao ano na concentração de CO2 da atmosfera, que 

hoje se encontra próxima a 382 ppm (NOAA, 2007). A concentração do CH4, 
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apesar de ter dobrado nos últimos 250 anos (Bastviken, 2009) é bem menor, 

em torno de 1,7 ppm (IPCC, 2007), porém seu crescente aumento na 

atmosfera é mais preocupante pelo fato do CH4 possuir um potencial de 

aquecimento global (GWP – referente ao termo em inglês Global Warming 

Potential) cerca de 23 vezes maior do que o do CO2. O GWP é definido como a 

razão entre o forçamento radiativo da liberação instantânea de 1 Kg de um gás, 

em relação à mesma massa de um gás de referência (geralmente o CO2) 

integrada num horizonte de tempo (geralmente 100 anos) (Reay et al., 2010). O 

GWP também considera o tempo de permanência do gás na atmosfera, que 

para o CH4 é de 12 anos.  

Com isso, estudos relacionados à ciclagem do carbono e à liberação de 

CH4 e CO2 para a atmosfera têm recebido grande atenção da comunidade 

acadêmica e política mundial, preocupada com o aumento do efeito estufa e 

com as previsões catastróficas sobre o clima da Terra.  As áreas alagáveis se 

tornaram um dos principais focos destes estudos, uma vez que o CH4 é 

produzido principalmente pela decomposição anaeróbica da matéria orgânica, 

e o processo é influenciado, em grande parte pela temperatura, quantidade de 

matéria orgânica disponível para degradação e disponibilidade de receptores 

alternativos de elétrons (Bastiveken, 2009). Assim sendo as áreas alagáveis 

constituem a principal fonte natural de CH4 para a atmosfera (Enhalt, 1974; 

Bartlett & Harris, 1993). Nestes ambientes o metano é produzido por Archaeas, 

em um processo denominado metanogênese, podendo seguir duas principais 

vias de produção: metanogênese acetotrófica, que é dependente de acetato 

(Equação 1.1) e metanogênese hidrogenotrófica, que é dependente de 

hidrogênio (Equação 1.2) (Bastviken, 2009). A metanogênese acetoclástica, ou 

por fermentação de acetato é a principal via de formação de CH4 em ambientes 

aquáticos (Conrad, 1999). Este acetato é formado nos sedimentos, 

principalmente por fermentação da glicose, oriunda de compostos mais 

complexos como a celulose. 

 

Via Acetoclástica 

CH3 COOH- + H2O           HCO3
- + CH                                           Equação 1.1 
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Via Hidrogenotrófica 

4 H2 + HCO3
- + H+             3 H2O + CH4                                                 Equação 1.2 

 

O sedimento dos ecossistemas aquáticos encontra-se, 

predominantemente em condição anaeróbica, principalmente devido ao 

consumo de O2 durante o processo de decomposição do material orgânico 

acumulado nesta região (Pokorný e Kvet, 2004). Na ausência do oxigênio a 

comunidade microbiana utiliza receptores alternativos de elétrons para a 

decomposição da matéria orgânica. A utilização desses receptores alternativos, 

geralmente ocorre em uma ordem de sucessão fixa, que é determinada pelas 

diferenças entre a disponibilidade de energia livre, sendo: nitrato (NO3
2-) > Fe3+ 

> Mn4+> Sulfato (SO2
-) > Dióxido de carbono (CO2) (Bridgham et al., 2012). A 

metanogênese (que utiliza preferencialmente o CO2 como receptor de elétrons) 

representa uma dessas possíveis rotas.  

A emissão de CH4 para a atmosfera está relacionada diretamente com a 

interação entre os processos de produção, consumo (metanotrofia) e transporte 

desse composto. Existem 3 principais vias de transporte de CH4 para a 

atmosfera (Bridgham et al., 2012) (Fig. 1). A primeira e, muitas vezes a mais 

relevante é a ebulição de bolhas que saem do sedimento e passam 

rapidamente pela coluna d´água. Durante esse processo, devido à rápida 

passagem até a superfície, grande parte do CH4 escapa da oxidação por 

bactérias nas partes mais oxigenadas do sedimento ou da coluna d´água. A 

ebulição geralmente é controlada pela taxa de produção do gás no sedimento e 

pela pressão hidrostática da água. Outra forma de emissão de CH4 é através 

de macrófitas aquáticas enraizadas. Muitas macrófitas aquáticas transportam 

ar até as raízes para suprir a demanda de O2. Este transporte também pode 

servir para transportar o CH4 das raízes para as folhas, e destas diretamente 

para a atmosfera. Esta via de emissão também diminui as chances de oxidação 

do gás no sistema aquático. Por último temos a emissão de CH4 pela via 

difusiva. O CH4 se espalha por difusão molecular para toda a coluna d´água 

principalmente através de processos geradores de turbulência. Porém, devido 

principalmente às lentas taxas de difusão molecular do gás, parte do CH4 que é 

difundido na água sofre o processo de oxidação por bactérias metanotróficas, 

que utilizam este composto como fonte de carbono e energia, o que resulta em 
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baixas concentrações do gás nas águas superficiais (Bastviken, 2009). Ainda 

assim, devido à baixa solubilidade do CH4, as águas continentais são quase 

sempre supersaturadas com o gás em relação à atmosfera (até 3.000 vezes). 

Com isso, o fluxo difusivo de CH4 é controlado pela diferença de concentração 

entre a água e a atmosfera, e por fatores que afetam o transporte físico do gás 

na interface água-atmosfera.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alguns autores como Bartlett e Harris (1993) e Christensen (2010) 

estimam que os ecossistemas aquáticos são responsáveis por ~20% de toda a 

emissão de CH4 para a atmosfera e consideram as áreas alagáveis e 

inundadas, como as principais produtoras e emissoras deste gás. Crill (1996 

apud Engle e Melack, 2000) estima que, destas áreas alagáveis, os 

CH4CH4

Bolhas

CH4 CH4

Difusão

CH4 + 2O2 CO2 + 2H2O

Exudato

CH4

Carbono Orgânico

Decomposição Anaeróbica

Produção, Oxidação e Emissão de CH4

em um ambiente aquático

O2O2 O2

CH4

CO2

Exudatos

CH4

Raiz
(d)

(c) (c)

(b)

(a)

Figura 2 - Esquema representando as etapas de produção, oxidação e emissão de CH4 em um 
ambiente aquático. São demonstrados os principais meios de emissão de CH4: por difusão do gás 
através da coluna d’água (a), através das bolhas que se deslocam do sedimento para a lâmina 
d’água sem sofrer oxidação (b) e através da região colonizada por macrófitas (pela coluna d’água + 
tecido vegetal) (c). Em detalhe (d) uma simplificação do que ocorre na rizosfera de macrófitas 
aquáticas no que diz respeito à liberação de substrato para metanogênicas (exudatos) e consumo do 
CH4 pela oxigenação das áreas adjacentes as raízes. Quando o CH4 é liberado do sedimento para a 
coluna d’água por difusão uma grande parte pode ser consumida por bactérias metanotróficas nos 
primeiros milímetros do sedimento e na coluna d’água reduzindo as concentrações deste gás ao 
longo da coluna d’água (a). Retirado de Figueiredo-Barros, 2008. 
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ecossistemas tropicas são responsáveis por 41% da emissão de CH4. As 

planícies de inundação, com seu mosaico de lagos, pântanos e brejos 

constituem a maior parte das áreas alagáveis dos trópicos da América do Sul 

(Melack e Fisher, 1990). As grandes planícies de inundação da bacia 

Amazônica são uma importante fonte de metano dentro desta região, 

contribuindo em até 5% de toda a emissão por áreas alagáveis globais (Devol 

et al., 1990) e entre 2-14% da emissão por áreas alagáveis tropicais (Wassman 

& Martius, 1997), e com isso exercendo papel central na ciclagem de gases 

estufa como o próprio CH4 e o CO2 (Tranvik et al., 2009). 

 

1.1 - Uma Breve Caracterização da Bacia Amazônica 

 A Bacia Amazônica está situada na zona equatorial e inserida na faixa 

global das florestas tropicais, estando sua maior parte localizada no Brasil, e o 

restante dividido entre a Colômbia, Bolívia, Equador, Guiana Francesa, Peru, 

Suriname e Guiana (Junk et al., 2011). Ela cobre uma área de 

aproximadamente 6 milhões de km2 e é bastante heterogênea quanto aos 

ambientes, ao clima e aos ecossistemas que abriga (Mayorga & Aufdenkampe. 

2002).  

Os principais elementos estruturais da Bacia Amazônica incluem os 

escudos Pré-cambrianos altamente erodidos do Brasil e da Guiana, as 

montanhas dos Andes a oeste, regiões aluviais andinas e regiões aluviais 

centrais. Os solos das regiões mais baixas são geralmente profundos e 

bastante erodidos, com notórias ocorrências de podzóis arenosos nos escudos. 

Os solos nas planícies de inundação e regiões aluviais ao redor de canais 

centrais que drenam os Andes são originais das cordilheiras e são bem menos 

desgastados (Mayorga & Aufdenkampe. 2002). 

Essas variações nas características geomorfológicas à montante da 

bacia geram diferenças significativas nas características das águas que 

drenam as regiões mais à jusante, ocasionando 3 tipos diferentes de águas, as 

águas pretas, águas claras e águas brancas, consideravelmente diferentes 

quanto às suas características físicas e químicas  (Junk & Weber, 1996).   

Os rios de água preta, como o Rio Negro, são originários do escudo pré-

cambriano da Guiana, bastante antigo e caracterizado por grandes áreas de 

areia branca (Junk et al. 2011). Suas águas são pobres em sólidos inorgânicos 
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em suspensão e dissolvidos na água, mas são ricas em substâncias orgânicas 

dissolvidas, que dão a água uma coloração “amarronzada”, com pH variando 

entre 4 e 4,5 (Junk & Weber, 1996). A condutividade elétrica também é baixa, 

raramente ficando superior a 20 µS.cm-1. Com isso as planícies de inundação 

das águas pretas, chamadas igapós, são pouco férteis.  

Os rios de água clara (como o Rio Tapajós) possuem quantidades 

intermediárias de nutrientes, mas variam bastante quanto às propriedades 

físicas e químicas, sendo considerados uma mistura de características de rios 

de água preta e rios de água branca (Junk et al., 2011).   

Os rios de água branca, como o Purus, Madeira e Juruá, têm sua origem 

nos Andes, de onde transportam grandes quantidades de sedimento rico em 

nutrientes. Somente o sistema Solimões – Amazonas transporta em torno de 

1240 Mt/ano de sedimento, e remodela mais que o dobro dessa quantidade 

(~3200 Mt/ano) (Mertes et al., 1996). Suas águas têm pH neutro e 

concentrações de sólidos dissolvidos relativamente altas (Junk et al. 2011).  

As áreas alagáveis e inundadas dos rios de água branca, predominantes 

na parte estuda da bacia são denominadas várzeas e cobrem uma área maior 

que 400.000,00 Km2 (Melack and Hess, 2011). Elas ocorrem ao longo do canal 

central do Amazonas e todos os seus principais tributários, originados das 

montanhas Andinas ou Sub-Andinas. Devido à riqueza de nutrientes em suas 

águas, a várzea é um dos ambientes mais influenciados por atividades 

humanas na região amazônica (Junk 1996). De acordo com Wittmann e 

colaboradores (2006), as florestas de várzea são as áreas alagáveis mais ricas 

do mundo. Elas compartilham diversas espécies de árvores com as florestas 

amazônicas de terra firme, e possuem grande quantidade de espécies 

endêmicas, adaptadas a viver sob diferentes condições de inundação (Junk et 

al. 2011) .  

Por ser a maior região contínua de floresta tropical alagada do mundo, a 

Bacia Amazônica constitui um grande mosaico de diferentes formações 

hidrológicas.  São cerca 9 mil lagos com diferentes características químicas, 

físicas e geomorfológicas que cobrem uma área superior a 67 mil Km2, e que 

possuem fundamental importância para diversos processos ecológicos e 

biogeoquímicos da região, além de uma vasta rede fluvial que engloba desde 

pequenos córregos a grandes canais centrais de rios, com milhares de 
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quilômetros de largura (McClain, 2001). Dentre todos esses ecossistemas 

aquáticos, nenhum tem maior papel integrador do que os grandes canais 

centrais de rios, responsáveis por associar processos hidrológicos, biológicos, 

físicos e biogeoquímicos de toda a bacia e, servindo assim, como um indicador 

das condições da bacia como um todo.  

 O Rio Amazonas é o maior rio do mundo e contribui com até 20% de 

toda a vazão fluvial para os oceanos (Richey et al., 2002). Ele se estende 

desde a fronteira do Brasil com o Peru (~3.000 Km de Vargem Grande) até o 

Oceano Atlântico. As águas dos tributários desse rio emergem das extensas 

florestas e savanas que compõem a bacia. Sendo assim, os ciclos 

biogeoquímicos desses ambientes estão intrinsicamente ligados a processos 

operando nos ecossistemas ripários e a montante (McClain & Elsenbeer, 

2001). O sistema de rios também é importante por exercer a conexão entre 

ecossistemas terrestres e o oceano, produzindo, transportando e 

transformando a matéria orgânica e, desta maneira influenciando o ciclo global 

de diversos elementos, inclusive o carbono. Este rio recebe inúmeras 

contribuições de tributários e inunda planícies alagáveis, cobrindo uma área 

superior a 300.000 km2 (Junk & Weber, 1996).  

As chuvas na porção ocidental, juntamente ao degelo dos Andes, 

causam anualmente um pulso de inundação que governa as 4 fases do ciclo 

hidrológico aos quais os ecossistemas da Bacia Amazônica estão submetidos, 

sendo elas a fase de águas baixas, enchente, águas altas e vazante (Junk et 

al., 1989). Do ponto de vista hidrológico, as planícies de inundação fazem parte 

do sistema de drenagem dos rios, e são afetadas, periodicamente, pelo 

transporte de água e material dissolvido e particulado. Ecologicamente, 

representam uma zona de transição aquático-terrestre (ZTAT), que promovem 

a união entre os rios, os lagos e as áreas de terra firme. Na Amazônia central a 

amplitude média de inundação é de 10 metros, correspondendo a um período 

de inundação de aproximadamente 230 dias por ano (Junk, 1989). A inundação 

dos sedimentos ricos em matéria orgânica das várzeas, que normalmente tem 

baixas concentrações de receptores alternativos de elétrons, resulta em 

condições anóxicas que favorecem a produção de metano (Melack et al. 2004). 
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1.2 - Estudos Sobre a Biogeoquímica da Amazônia 

No final da década de 70 começaram a surgir estudos multidisciplinares 

na Amazônia, envolvendo pesquisadores de diversas nacionalidades e 

diferentes linhas de pesquisa. Um dos projetos pioneiros foi o projeto Alpha 

Helix, que objetivava gerar mais informações sobre a dinâmica de 

sedimentação (Nordin et al., 1980), biologia de organismos (Wissmar et al., 

1981) e biogeoquímica (Richey et al., 1980) nas águas do rio Amazonas e seus 

principais tributários.  

O Alpha Helix serviu de base para a criação de outros projetos 

multidisciplinares na Amazônia dos mais variados interesses. Dentre estes, um 

merece destaque por focar principalmente na biogeoquímica de elementos 

fundamentais como o carbono, o nitrogênio, o fósforo e o oxigênio no rio 

Amazonas e seus principais tributários. Denominado Carbon in the Amazon 

River Experiment (CAMREX), este projeto incluiu 13 excursões entre 1982 e 

1991, em diferentes tipos de ambientes espalhados ao longo da bacia do 

Amazonas, e gerou mais de 100 publicações abordando diferentes temas 

como, por exemplo, o transporte de carbono, suas características químicas e 

sua origem (Richey et al., 1980; Hedges et al., 1984).   

Dentre as principais questões que os pesquisadores do CAMREX 

buscavam responder, duas merecem destaque por darem início a uma série de 

publicações relevantes na área, sendo elas a questão do fluxo de carbono da 

Bacia do Amazonas para o oceano e o processamento deste carbono até a sua 

chegada no mar. Para responder a ambas estas questões, estudos buscando 

compreender todas as fases de degradação da matéria orgânica se mostraram 

altamente necessários. O metano (CH4) é o produto final da decomposição da 

matéria orgânica, principalmente sob baixas condições de oxigênio. A produção 

deste composto envolve um processo microbiano complexo, que requer 

cooperação entre bactérias anaeróbicas e Archaeas metanogênicas.  

No final da década de 80, começaram a surgir os primeiros estudos 

sobre CH4 na Amazônia. Bartlett e colaboradores (1988) foram os primeiros a 

investigar a emissão de CH4 em três importantes tipos de habitats (lagos, 

florestas alagadas e banco de macrófitas) das várzeas da bacia do Solimões, e 

identificar as significativas diferenças entre os ambientes, com os bancos de 
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macrófitas e as florestas alagadas emitindo consideravelmente mais CH4 que 

os lagos. Os autores também fizeram importantes contribuições para a 

compreensão das 3 principais vias de emissão de CH4: fluxo ebulitivo, fluxo 

difusivo e transporte por macrófitas. No mesmo ano, Crill e colaboradores 

(1988) publicaram um artigo com os resultados de dois intensos meses de 

mensuração de fluxo de CH4 em um lago bastante estudado próximo a 

Manaus, o lago Calado, utilizando duas metodologias diferentes, ambas com o 

auxílio de câmaras flutuantes (CF). Em seu trabalho, os autores buscaram 

entender os principais fatores responsáveis pelo fluxo de CH4 naquele 

ecossistema, iniciando uma discussão que permanece acessa até os dias de 

hoje. Estes autores ressaltaram a importância do vento como controlador das 

emissões de gases. Além disso, eles forneceram uma estimativa da 

contribuição do lago Calado na emissão de metano para a atmosfera e ainda 

estimaram a contribuição total de lagos para a emissão de CH4 na bacia do 

Amazonas. Um estudo ainda mais amplo também foi desenvolvido naquele 

mesmo ano, onde os autores buscaram estimar a emissão de gases por toda a 

planície de inundação da várzea amazônica (Devol et al., 1988). Devol e 

colaboradores (1988) fizeram mensurações de fluxo de CH4 e CO2 durante o 

período de vazante, ao longo de 1700 km no rio Amazonas, como parte do 

projeto CAMREX, buscando incorporar em seu estudo os mais variados tipos 

de habitats encontrados naquela região. Complementando a ideia de Bartlett e 

colaboradores (1988), os autores incluíram canais centrais de rios, bancos de 

macrófitas flutuantes, áreas abertas de lagos, paranas (canais que conectam 

os rios), florestas alagadas e até mesmo solos não inundados, mas alagáveis. 

Ainda que com grandes limitações logísticas e metodológicas, este estudo 

mostrou a grande variabilidade nas emissões de gases estufa pelos diferentes 

habitats da várzea amazônica e confirmou o que já era previsto pelos cientistas 

da área, que a bacia Amazônica era uma importante fonte de CH4 para a 

atmosfera.  

No início da década de 90 os estudos abordaram a variação sazonal das 

emissões de gases, procurando entender as emissões de gases nas diferentes 

fases do ciclo hidrológico, ampliando, dessa forma, o foco tradicionalmente 

dirigido apenas para avaliações em diferentes tipos de habitats. O trabalho de 

Devol e colaboradores (1990), além de apresentar medidas mensais da 
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emissão de CH4 em 8 lagos da região, apresentam os primeiros dados de 

medidas durante o período de águas baixas. Esses dados foram utilizados, 

juntamente com dados do período de águas altas/vazante já existentes na 

literatura, para que fosse feita a primeira comparação do fluxo de CH4 entre 

fases do ciclo hidrológico. Uma inovação importante deste estudo foi a inclusão 

de dois ambientes de águas pretas, componentes da bacia do rio Negro.  

Bartlett & Harris (1993) fizeram uma revisão sobre emissão de CH4 por 

áreas alagáveis de todo o mundo, com a intenção de revisar os progressos 

feitos até aquele momento com relação às estimativas e à compreensão dos 

fatores controladores da emissão do gás naqueles ambientes. Além disso, os 

autores calcularam o fluxo global de CH4 em áreas alagáveis utilizando um 

extenso conjunto de dados existentes na literatura. Grande atenção foi dada à 

região Amazônica, onde foram discutidos os resultados gerados nos grandes 

projetos multidisciplinares e sua contribuição para a compreensão da dinâmica 

de emissão de gases nesta região. Foram discutidos tanto os resultados 

obtidos em diferentes tipos de habitats, quanto aqueles que apresentavam as 

diferenças registradas nas fases do ciclo hidrológico, além das variáveis 

ambientais que influenciavam o fluxo nestas situações. Por último, os autores 

fizeram uma estimativa da emissão anual da Bacia Amazônica, com base nos 

estudos realizados em diferentes fases do pulso de inundação e, a partir daí, 

uma estimativa global da emissão por áreas alagáveis tropicais.  

Mas foi somente na década seguinte, com o avanço das metodologias e 

do conhecimento sobre o assunto é que os estudos relacionados à emissão de 

gases na Amazônia ousaram tomar proporções ainda maiores. Richey e 

colaboradores (2002) publicaram um artigo inovador e ao mesmo tempo 

polêmico com a primeira estimativa completa de emissão de CO2 pela Bacia 

Amazônica, através da combinação de imagens de satélite e medidas em 

campo realizadas na parte central da bacia. O trabalho buscava ressaltar a 

importância de sistemas lóticos além do simples transporte de carbono para os 

oceanos. A então recente utilização de imagens de satélites permitiu que os 

autores investigassem uma área de mais de 200.000 km2, envolvendo 

diferentes tipos de ecossistemas aquáticos, que variavam de canais centrais de 

rios grandes (> 100 m de largura) até pequenos córregos da região. Além 

disso, as imagens obtidas em diferentes fases do ciclo hidrológico permitiram a 
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determinação da área total afetada pela inundação, informação antes apenas 

vagamente estimada, e a geração de informações mais detalhadas sobre a 

dinâmica de emissão de CO2 em cada fase. Talvez o resultado mais 

interessante do trabalho tenha sido a estimativa de que os ecossistemas 

aquáticos amazônicos exportam cerca de 13 vezes mais carbono pela evasão 

de CO2 para atmosfera do que pelo transporte de carbono orgânico e 

inorgânico pelos rios até o oceano. Além disso, os autores estimaram que 

cerca de 80% do CO2 emitido teria origem terrestre, e apenas 20% da 

produção autóctone, o que demonstrou que a conexão entre a terra e a água 

era ainda maior do que se pensava, e que os sistemas lóticos representavam 

significativas fontes de transporte de carbono fixado originalmente pela floresta.  

O aprimoramento da utilização de imagens de satélite permitiu aos 

pesquisadores trabalhar em uma escala antes inimaginável. Em 2004, Melack 

e colaboradores publicaram um trabalho bastante completo que utilizou 

imagens de satélites para delimitar a área total alagável da região central da 

bacia Amazônica e identificar uma variedade ainda maior de habitats do que 

aqueles descritos em todos os trabalhos anteriores. Baseados na classificação 

da cobertura vegetal proposta por Hess e colaboradores (2003), os autores 

estimaram a emissão de CH4 em cada tipo de habitat identificado, incluindo as 

savanas anteriormente ignoradas. Os autores mostraram que as emissões de 

CH4 na bacia são bem menores que as emissões de CO2, mas ressaltaram a 

importância ecológica deste gás nos ecossistemas, principalmente pelo 

elevado consumo de oxigênio durante o seu processo de degradação 

microbiana. Além disso, eles comprovaram a semelhante ou ainda superior 

evasão de CH4 para a atmosfera quando comparada ao transporte fluvial, 

exatamente como demonstrado anteriormente para o CO2 (Richey et al., 2002). 

 Atualmente o foco dos trabalhos sobre fluxo de gases tomou outra 

direção, e os pesquisadores da área estão mais interessados em identificar 

com maior confiabilidade que fatores regulam o fluxo dos gases estufa e quais 

as melhores metodologias para medir esse fluxo e seus componentes. Com 

estes resultados pretende-se elaborar modelos de estimativa de fluxo que 

incluam variáveis ambientais de fácil mensuração. Muitos trabalhos atuais têm 

ressaltado a importância de variáveis hidrológicas, como a velocidade de 

correnteza, a profundidade e a vazão média nas determinações das emissões 
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de gases em diferentes ecossistemas, como estuários (Zappa et al., 2003; 

Borges et al., 2004) e rios de diferentes tamanhos (Alin et al., 2011). Além 

disso, muitos pesquisadores se voltaram para tentar solucionar o problema da 

vasta quantidade de coeficientes de troca gasosa (k) propostos na literatura. 

Este é o principal componente da fórmula de estimativa de fluxo, mas diversas 

são as sugestões de como calculá-lo. Este cálculo geralmente varia de acordo 

com o tipo de ambiente estudado, e a intenção dos cientistas atualmente é de 

identificar os principais fatores ambientais reguladores de k e selecionar a 

melhor maneira de calculá-lo para o maior número de ambientes possíveis. 

Através deste coeficiente, juntamente com a concentração do gás dissolvido na 

água, é possível estimar o fluxo por difusão da água para atmosfera e, com 

isso estimar as emissões de maneira mais prática e rápida. Para isso é 

necessário o cálculo preciso deste coeficiente de troca gasosa, assim como 

mensurações in situ no maior número de ambientes para a “calibração” das 

metodologias, o que permitirá então, estimativas regionais e globais mais 

precisas. Para tal, trabalhos como o de Duchemin et al. (1999) e de Schubert et 

al. (2012) são de fundamental importância por testarem as diferentes 

metodologias existentes para a mensuração de fluxo de gases, apontando 

vantagens e desvantagens de cada uma, e sugerindo melhorias e até mesmo 

complementações.  

 

1.3 - Relevância Científica do Presente Estudo  

 Como pode ser visto pelos resultados dos diferentes trabalhos sobre o 

fluxo do CH4 em ambientes Amazônicos publicados principalmente nas 

décadas de 80 e 90, as taxas de emissão são bastante variáveis 

espacialmente. Estudos que analisaram um mesmo tipo de ambiente 

encontraram resultados bastante diferentes, como é o caso dos trabalhos de 

Barttlet e colaboradores (1988), que encontraram um valor médio de fluxo de 

CH4 em lagos de 8,3 ± 1,9 mg CH4.m
-2.d-1 e de Devol et al. (1990), que 

encontraram um valor médio de 120 mg CH4.m
-2.d-1 para o mesmo tipo de 

ambiente, uma diferença de aproximadamente 15 vezes. Além disso, com 

exceção do estudo de Melack et al. (2004), que utilizou imagens de satélite e 

mensurações de campo, nenhum dos estudos supracitados analisaram tanto a 

questão espacial (diferentes tipos de habitats) quanto a questão temporal 
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(diferentes fases do ciclo hidrológico) em um mesmo trabalho. Devol et al. 

(1990) foi o primeiro a comparar o fluxo entre fases do ciclo, mas ainda assim 

utilizou séries de dados de anos diferentes para fazer tal comparação. Até hoje, 

pouca ou nenhuma importância foi dada à questão da associação entre os rios 

e os outros tipos de ambientes aquáticos da planície de inundação para a 

dinâmica do CH4 na região Amazônica. A falta de estudos que incluam esta 

abordagem espaço-temporal dificulta a compreensão do real fator influenciador 

do fluxo de CH4 para a atmosfera. O presente estudo pode auxiliar a preencher 

esta lacuna, uma vez que incluiu uma grande quantidade de ambientes dos 

dois principais tipos de ecossistemas aquáticos da região do médio-baixo 

Solimões (rios e lagos), durante 3 diferentes fases do ciclo hidrológico (águas 

baixas, enchente e águas altas), possibilitando analisar o efeito do tempo e do 

espaço nas emissões de CH4 da região.   

 Dentre as principais condições que favorecem a metanogênese estão a 

anoxia, a abundância de matéria orgânica para a decomposição e as altas 

temperaturas (Barttlet et al., 1987; Bastviken, 2009). Os lagos Amazônicos, 

devido ao regime de estratificação ao qual são submetidos, principalmente 

durante o período de águas altas, fornecem as condições ideais para a geração 

de CH4 (Melack e Forsberg, 2001). Os rios por sua vez, com suas águas 

turbulentas, apesar de não apresentarem condições tão apropriadas quanto os 

lagos, apresentam forças físicas que catalisam o processo de emissão do gás 

para a atmosfera (Aufdenkampe et al., 2011). Assim sendo, a planície de 

inundação Amazônica, com seu mosaico de ambientes aquáticos, parece 

representar uma região com condições ideais para a produção e emissão de 

CH4 para a atmosfera. Apesar dos trabalhos sobre a emissão de gases na 

região terem se iniciado há mais de 30 anos, autores como Rosa et al. (2006) 

sugerem que mais informações sobre a variabilidade espaço-temporal na Bacia 

Amazônica são necessárias para se concluir qual a verdadeira contribuição dos 

ecossistemas aquáticos continentais nas emissões de CO2 e CH4 para a 

atmosfera. 

 

 

 



14 
 

2 - OBJETIVOS 

2.1 - Objetivo Geral 

 Estimar o fluxo difusivo de CH4 de águas abertas da região do médio-

baixo Solimões. 

 

2.2 - Objetivos Específicos 

 Estimar os fluxos difusivos de CH4 em rios e lagos de várzea 

Amazônicos nos períodos de águas baixas, enchente e águas 

altas; 

 Comparar os fluxos difusivos de rios e lagos nas 3 fases do ciclo 

hidrológico analisadas; 

 Comparar o fluxo total (rios e lagos) de CH4 entre as 3 fases 

amostradas; 

 Identificar as principais variáveis ambientais reguladoras do fluxo 

difusivo de CH4 na região do médio – baixo Solimões. 

3 – MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1 - Área de Estudo 

O presente trabalho foi realizado na bacia Amazônica brasileira, mas 

especificamente na sua região central. Os pontos amostrados estão inseridos 

na sub-bacia do Amazonas/Solimões (Fig. 2). A planície de inundação ao longo 

dos 2.800 Km do canal central do rio Amazonas no Brasil, que acima da sua 

confluência com o rio Negro é chamado de Solimões, ocupa uma área de cerca 

de 92.000 Km2 e outros 62.000 Km2 são alagados pelos tributários dos rios 

Japurá, Purus, Negro e Madeira (Engle & Melack, 2000). O clima da região é 

caracterizado como quente e úmido, com precipitação média de 2.500 mm/ano, 

mais intensa de outubro a maio (Scudeller et al. 2005). O padrão sazonal 

dominante na bacia é uma variação de aproximadamente 10 metros no nível 

dos rios. À medida que a água sobe, um mosaico de florestas inundadas, 

bancos de macrófitas flutuantes e regiões de água aberta (lagos e canais de 

rio) se formam na planície de inundação, produzindo e transportando parte da 
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energia e os nutrientes que irão sustentar grande parte dos ecossistemas da 

região (Melack & Fisher, 1990). Os pontos de amostragem foram selecionados 

com o intuito de se captar a grande diferença existente entre estes tipos de 

habitats e, por isso foram incluídos majoritariamente pontos em ambientes de 

água branca, mas também alguns pontos que recebem águas de afluentes de 

de água preta (Fig. 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2 - A bacia Amazônica e os 23 pontos amostrados, sendo eles rio Jutaí (1), rio Solimões ponto 1 (2), lago 
Paupixuna (3), rio Juruá (4), rio Solimões ponto 2 (5), rio Japurá (6), lago Curupira (7), lago Tefé (8), rio Solimões 
ponto 3 (9), lago Coari (10), lago Mamiá (11), rio Solimões ponto 4 (12), lago Ananás II (13), rio Solimões ponto 5 (14), 
rio Purus (15), lago Manacapuru (16), lago Calado (17), rio Solimões ponto 6 (18), rio Negro (19), lago Tupé (20), Tia 
Dora (21), rio Amazonas (22) e rio Madeira (23).    
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3.2 - Periodicidade, Estações e Parâmetros Analisados 

 Foram realizadas 3 coletas, em 3 diferentes fases do ciclo hidrológico, 

em 4 tributários (Jutaí, Juruá, Japurá e Purus) e 10 lagos inseridos na bacia do 

Rio Solimões (Paupixuna, Curupira, Tefé, Coari, Mamiá, Ananás, Manacapuru, 

Calado, Tupé e Tia Dora) além de 6 pontos ao longo da calha central deste rio 

e 3 pontos em canais centrais de rios que compõem a Bacia do Amazonas (rios 

Negro, Madeira e Amazonas), gerando um total de 23 pontos amostrais. As 

coletas ocorreram nos meses de novembro de 2011 (águas baixas) e maio 

(enchente) e julho (águas altas) de 2012.  

3.3 - Determinação das Concentrações de CH4 na Água e no Ar 

Atmosférico  

O cálculo das concentrações de CH4 na água e no ar atmosférico é de 

fundamental importância porque a quantidade de gás que passa da água para 

a atmosfera depende, dentre outros fatores, destas duas concentrações. Com 

isso foram coletadas amostras de ar atmosférico e água em todos os pontos 

amostrais, durante os três períodos coletados, gerando um total de 69 

amostras de ar e 69 amostras de água. 

As amostras de ar atmosférico foram tomadas a 1,5 metros acima da 

superfície da água, utilizando-se seringas de 60 ml e depois transferidos para 

A B 

Figura 3 – Imagens mostrando os dois tipos de águas incluídas na malha amostral do projeto. Ambientes de água branca, 
como o rio Solimões (A), mais turvos, e ambientes de água preta (B), como o rio Jutaí, mais transparentes. 

Foto: Pedro Barbosa Foto: Pedro Barbosa 



17 
 

frascos de vidro de 25 ml até a análise. Todos os frascos eram previamente 

preenchidos com água destilada e fechados hermeticamente com tampas de 

borracha densas (butyl rubber stoppers) fechadas sob pressão, lacradas com 

lacres de alumínio, e armazenadas no escuro. Para transferir o gás, duas 

agulhas foram inseridas por dentro das tampas, uma para entrada do gás e 

outra para saída da água.  

As amostras de águas foram tomadas logo abaixo da superfície, e a 

concentração de CH4 na água foi determinada pelo método headspace. Uma 

alíquota de 30 ml de água do ambiente foi coletada com ajuda de uma seringa 

de plástico de 60 ml, e equilibrada com 30 ml de ar atmosférico (30 ml de ar : 

30 ml de água), por meio de agitação por 1 minuto. Depois a seringa 

permanecia em descanso por pelo menos 15 minutos até que o headspace da 

amostra fosse então transferido para os frascos de vidro até análise em 

laboratório. Particularmente, durante as coletas de maio e julho de 2012, foram 

coletadas amostras de água do fundo dos lagos amostrados (1 metro do 

sedimento) e realizados perfis de oxigênio e temperatura na coluna d´água, a 

cada 0,5 metros até 0,5 metros do sedimento. 

A concentração da água foi então calculada a partir dos coeficientes de 

bipartição (Baw) expressos na Equação 2. Para quantidades iguais de ar e água 

e sob condições normais de temperatura e pressão (CNTP = 1 atm e 25 ºC), 

BawCH4 = 27:1 (Hansch e Leo, 1979 apud Belger 2007). Uma vez que o ar 

atmosférico foi utilizado para completar a seringa do método headspace, a 

concentração de CH4 no ar atmosférico foi considerada no cálculo. De acordo 

com a lei de conservação de massas a quantidade de gás existente na seringa 

antes do equilíbrio deve ser a mesma depois do equilíbrio e, a partir disso, a 

concentração de gás na água foi calculada a partir da concentração de gás no 

ar do headspace após o equilíbrio pela Equação 3. 

                                      Baw = Cair / Cw                                              Equação 2       

Baw = coeficiente de bipartição 

Cair = concentração de gás no ar (ppm) 

Cw = concentração de gás na água (ppm) 
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                 Cw + Cair = Cw head + Cair head                                                            Equação 3 

 Cw = concentração de gás na água (ppm) 

 Cair = concentração de gás no ar atmosférico (ppm) 

 Cair head = concentração do gás no ar do headspace após o equilíbrio (ppm) 

  Cw head = concentração do gás na água após o equilíbrio (ppm) 

       (Cw head = Cair head / Baw) 

 

3.4 - Mensurações de Fluxo in situ 

Em ambientes aquáticos, as duas principais vias de emissão de metano 

são por ebulição ou por difusão molecular. Para a mensuração do fluxo por 

ebulição é aconselhado o uso de funis invertidos para a captação de gás, que 

devem ser dispostos por um período de aproximadamente 24 horas, 

dependendo do ambiente (Bastviken et al., 2010). Devido à logística do projeto 

Dinâmica do Mercúrio e do Carbono na Amazônia, projeto em que este sub-

projeto esta inserido não permitir uma permanência de pelo menos um dia em 

cada ambiente, o fluxo por ebulição não foi mensurado, optando-se pela 

concentração de esforços na mensuração do fluxo por difusão molecular.    

O processo de difusão do CH4 a partir da superfície da água foi 

mensurado por meio do uso de câmaras estáticas fechadas, bastante utilizadas 

em estudos dessa natureza e descritas inicialmente por Devol et al. (1988). Ao 

contrário das câmaras de fluxo contínuo, as câmaras fechadas podem ser 

utilizadas em ambientes onde os fluxos de gases são baixos. Por serem 

estáticas, não possuem um mecanismo direcionando o gás para um sensor de 

mensuração da concentração imediata, mas permite que alíquotas do 

headspace sejam retiradas com auxilio de uma seringa, para posterior leitura 

da concentração em laboratório. Dentre as vantagens do uso dessa câmara 

estão a alta sensibilidade a pequenas variações na concentração dos gases, 

detecção de fluxos muito menores do que os detectáveis por outros métodos, 
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além da alta portabilidade e fácil manuseio, ideais para estudos de processos 

com grande número de tratamentos e replicações. Alguns autores já 

ressaltaram problemas na detecção dos fluxos devido à redução do gradiente 

de concentração entre o headspace e a água, vazamentos, níveis de 

turbulência no ar contido no heaspace e diferenças de pressão no interior e 

exterior da câmara (Duchemin et al., 1999; Schubert et al., 2012). Para 

contornar esses problemas neste estudo alguns cuidados foram tomados, 

como a redução do tempo de amostragem e cuidado no manuseio do barco e 

da câmara para evitar aumento de turbulência no momento da amostragem.   

As câmaras utilizadas no presente trabalho consistem de um cilindro de 

polietileno, aberto na parte de baixo e coberto por isopor, com exceção de 2 cm 

da tampa de polietileno (Fig. 4). O isopor mantém a câmara em uma posição 

fixa enquanto flutua, garantindo um volume interno constante, além de auxiliar 

no controle da temperatura interna da câmara. As câmaras têm volume 

aproximado de 15 litros e área aproximada de 0,11 m2. Para evitar problemas 

causados por aumento da turbulência com o vento, as câmaras ficaram 

emersas aproximadamente 6 cm na água. Para evitar criação de turbulência 

artificial pela própria câmara, o barco foi deixado solto na correnteza.  Réplicas 

foram utilizadas e as câmaras foram dispostas por um período de 15 minutos, 

sendo retiradas alíquotas de gás a cada 5 minutos, com o auxílio de uma 

seringa de polietileno de 60 ml com uma válvula de gás na ponta, sempre 

tomando o cuidado de homogeneizar a amostra, bombeando a seringa 

algumas vezes antes de coletar a alíquota. No final foram obtidas 4 amostras 

por câmara, ou 8 amostras por ambiente.  
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3.5 - Determinação das Concentrações de CH4 e dos Fluxos para a 

Atmosfera 

As concentrações de CH4 na água, na atmosfera e no interior das 

câmaras foram medidas por cromatografia gasosa, em um aparelho Shimadzu 

(GC-2010) equipado com um detector de ionização de chama (FID- coluna 

POROPAK - modelo). Para detecção pelo FID, o gás da amostra foi queimado 

utilizando-se N2 ultra-puro como gás de arraste, na presença de H2 e ar 

sintético. As temperaturas de detecção, injeção e da coluna foram mantidas a 

200ºC, 120ºC e 85ºC, respectivamente. Foram feitas pelo menos 3 calibrações 

ao longo do dia com padrões de diferentes concentrações.  

Fluxos de CH4 mensurados por unidade de tempo foram calculados a 

partir da relação das concentrações de CH4 das sub-amostras retiradas e o 

tempo de incubação. Esta relação foi descrita pela relação y = a + bx, onde y 

era a concentração do gás e x era o tempo em minutos, a era o intercepto e b 

era a inclinação da reta, que indicava a quantidade de CH4 emitida por unidade 

de tempo. Para incluir a área na emissão, e saber a quantidade de gás emitido 

por unidade de área e tempo, a inclinação da reta foi multiplicada pela área da 

boca da câmara e dividida pelo volume da câmara. Somente regressões com 

R2 > 0,75 foram utilizadas. 

Estimativas dos fluxos de CH4 para a atmosfera também foram 

calculados a partir da concentração do gás na água, de acordo com a primeira 

lei de Fick (Equação 4), 

A 
B 

Figura 4 – Câmara flutuante utilizada para captação de gases estufa emitidos para a atmosfera. Vista 
superior da câmara (A); vista lateral da câmara mostrando a parte que fica imersa na água (B). 
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                                     F = Kx(Cwater – Ceq)                               Equação 4 

Onde F é o fluxo (em mmol.m-2.d-1), k é o coeficiente de transferência 

gasosa (m.d-1), Cwater é a concentração de CH4 medida na água (µM), e Ceq é a 

concentração de metano em equilíbrio com a atmosfera (µM), que no presente 

trabalho foi adotada como sendo 0,002 µM.  

Para o cálculo do coeficiente de transferência gasosa, foram 

selecionados modelos da literatura que calculam k a partir de variáveis 

ambientais de fácil mensuração. Esses modelos foram selecionados de acordo 

com os ambientes em que foram desenvolvidos e as condições climatológicas 

destes ambientes, buscando condições semelhantes às encontradas nos 

ambientes do presente trabalho. A fim de se aumentar a acurácia do cálculo 

foram selecionados modelos distintos para lagos e para rios. Para lagos foram 

selecionados dois modelos que calculam k a partir da velocidade do vento. O 

primeiro modelo, proposto por Cole & Caraco (1998) foi desenvolvido a partir 

da adição do gás biologicamente inerte (SF6) ao epilímnio de um pequeno lago 

oligotrófico. Devido à proteção da floresta, as velocidades do vento registradas 

eram baixas (média de 1,64 m.s-1) e raramente ultrapassaram 4 m.s-1, 

condições muito semelhantes a do presente trabalho. Para possibilitar 

comparações com diferentes gases em diferentes temperaturas, o k foi 

normalizado para um número de Schimidt de 600, de acordo com a equação 

(5), 

                       kx = k600 (SC/600)-x                                  Equação 5 

onde kx é o coeficiente de transferência gasosa em m.d-1, x é igual a 

0,66 para ventos ≤ 3 m.s-1, e igual a 0,5 para ventos ≥ 3 m.s-1, e Sc é o é o 

número de Schimidt para CO2, que é dependente da temperatura. Assim sendo 

K600 é calculado pela equação (6), 

                       k600 = 2,07 + (0,215 * U10
1,7)                        Equação 6 

onde U10 é a velocidade do vento a 10 metros de altura. 

O segundo modelo selecionado para lagos foi um modelo bastante recente, 

proposto por MacIntyre et al. (2010), e que também se baseia na velocidade do 
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vento, mas leva em consideração a turbulência convectiva, que é a turbulência 

gerada por meio do ganho ou da perda de calor para a atmosfera. Com isso 

foram propostos dois modelos diferentes pelos autores, um para quando o lago 

está perdendo calor (geralmente durante a noite) e um para quando o lago está 

ganhando calor (geralmente durante o dia). Como todas as coletas do presente 

trabalho foram realizadas durante o dia, o modelo selecionado foi o referente 

ao lago ganhando calor, de acordo com a equação (7), 

                               k600 = 2,0 + 2,04 * U10                                               Equação 7 

 Com relação aos modelos para rios, foram selecionados três modelos 

baseados em variáveis ambientais e hidrológicas. O modelo proposto por 

Borges et al. (2004b), apesar de ser desenvolvido para estuários foi escolhido 

por incluir tanto a velocidade do vento, quanto a profundidade e a velocidade 

de correnteza do ambiente. Em rios como os estudados, acredita-se que todos 

estes fatores são importantes na geração de turbulência. O modelo calcula o 

k600 de acordo com a seguinte equação (8), 

   K600 = 1,0 + 1,719 w0,5 h-0,5 + 2,58 U10                   Equação 8 

onde w é a velocidade de correnteza, h é a profundidade e U10 é a velocidade 

do vento a 10 metros de altura. 

Ainda se tratando de rios, Allin et al. (2011) desenvolveram dois modelos de 

cálculo de k600, um para rios pequenos, considerados aqueles com menos que 

100 metros de largura e outro para rios grandes, com mais de 100 metros de 

largura. O modelo desenvolvido para rios pequenos parte do pressuposto de 

que é a velocidade de correnteza a maior responsável pela turbulência nestes 

ambientes, e calcula k600 de acordo com a equação (9), 

   k600 = 13,82 + 0,35w                                            Equação 9 

Já o modelo desenvolvido para rios grandes, considera que o principal 

responsável pela turbulência é a velocidade do vento, e calcula k600 de acordo 

com a equação (10), 

   K600 = 4,46 + 7,11U10                                        Equação 10 
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Para obtenção das variáveis hidrológicas necessárias para o cálculo do 

k600 a partir dos modelos selecionados para rios, foi utilizado um medidor de 

corrente similar a um sonar, ou ADCP (do inglês Acoustic Doppler Current 

Profiler, RD Instruments Rio Grande Workhouse), que emite ondas de som que 

são refletidas pelas partículas existentes na água. Este aparelho fornece, além 

da velocidade de correnteza, informações importantes como a profundidade do 

canal e a direção da água. Com este equipamento instalado em um pequeno 

barco, foram feitos dois transectos de uma margem a outra do rio, obtendo-se 

as informações ao longo de todo o transecto. Para os cálculos foram utilizadas 

apenas as informações da parte central do canal, parte em que a maioria das 

câmaras flutuantes foi feita.   

 

3.6 - Mensuração de Variáveis Ambientais   

3.6.1 - Oxigênio Dissolvido na Água 

 A concentração de oxigênio dissolvido na água foi medida na mesma 

data e no mesmo ponto onde foram feitas as medidas de fluxo em todos os 

pontos amostrais, na sub-superfície da água, utilizando-se um oxímetro (YSI 

550). A partir da coleta de maio de 2012 foram feitos perfis de oxigênio na 

coluna d´água dos lagos, com medições a cada 0,5 metros até 0,5 metros do 

sedimento. 

3.6.2 - Temperatura da Água 

 A temperatura da água foi medida em todos os pontos amostrais, 

utilizando-se um oxímetro (YSI 550). Assim como para o oxigênio, a partir da 

coleta de maio de 2012 foram feitos perfis na coluna d´água dos lagos, com 

medições a cada 0,5 metros até 0,5 metros do sedimento.   

 Também foram mensurados o pH (Thermo Scientific) na sub-superfície 

em todos os pontos amostrados, e a velocidade do vento, variável fundamental 

para compreensão dos fluxos, que foi mensurada com o auxílio de um 

anemômetro de mão (Kestrel 3000), apontado na direção do vento por cinco 

minutos, sendo utilizada a média do vento nesses 5 minutos.  
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3.7 - Análise dos Dados 

 Para a construção de um modelo estatístico para a análise dos 

resultados, utilizamos como variáveis categóricas a natureza do corpo aquático 

(i.e., Rios vs Lagos) e fases do ciclo hidrológico (águas baixas, enchente e 

águas altas). A Partir de uma análise prévia dos dados, observamos que tanto 

os dados de fluxo difusivo quanto das variáveis ambientais (variáveis resposta), 

na sua maioria, não apresentaram distribuição normal, mesmo quando 

transformados (e.g., Log (x+1)). Desta forma algumas premissas de testes 

estatísticos convencionais seriam violadas. A avaliação estatística das 

diferenças entre os níveis das variáveis categóricas utilizadas neste estudo foi 

testada, portanto através análises de simulação do tipo Monte Carlo (Robert e 

Casella, 2009). Em muitos casos, o modelo de simulação é utilizado quando o 

comportamento de um ou mais fatores não é conhecido com certeza, sendo 

este comportamento descrito por uma distribuição de probabilidade. O modelo 

de Monte Carlo é, portanto, um modelo de simulação que se utiliza da 

aleatorização dos dados originais para um cálculo de uma métrica estatística 

específica, que será comparada com o cálculo desta mesma métrica para os 

dados não aleatorizados. Essa comparação pode ser a diferença entre médias, 

o valor da estatística t usado no teste t ou da estatística F usada na ANOVA. 

No caso do presente estudo, tanto os dados de fluxo quanto os dados de 

concentração de CH4 na água foram aleatorizados 5.000 vezes, e calculada 

quantas vezes o valor das diferenças entre as médias foi maior do que a 

diferença entre as médias dos dados reais, não aleatorizados. Quando a 

diferença foi menor que 5%, ela foi considerada significativa (p < 0,05). A 

vantagem da utilização do método de re-amostragem em relação aos testes 

convencionais é que, quando se utiliza um método analítico os dados precisam 

ter determinadas características (as premissas de cada teste), enquanto isso 

não é necessário para o teste de re-amostragem.  

 Para a seleção do melhor modelo de cálculo do coeficiente de 

transferência gasosa (k), foram feitas correlações dos valores de fluxo 

calculados por meio dos diferentes modelos, com os valores gerados com o 
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uso das câmaras estáticas flutuantes. Para gerar tais correlações foi utilizado o 

software GraphPad Prism versão 5. O modelo com melhor correlação foi 

selecionado, e o valor de k calculado a partir deste modelo foi utilizado para a 

estimativa do fluxo difusivo de CH4, a partir da lei de Fick. Para testar se houve 

diferença significativa entre os valores gerados pela lei de Fick e com uso das 

câmaras estáticas foi utilizado um teste de Wilcoxon (Software GraphPad Prism 

versão 5).  

A relação dos fluxos difusivos de metano com as variáveis ambientais 

(concentração de CH4 na atmosfera, concentração de CH4 na água, 

temperatura da água, pH, oxigênio dissolvido e velocidade do vento) foi testada 

usando-se o critério de seleção Akaike (AIC), por meio do software SAM, 

versão 4.0 (Rangel et al., 2010). Análises de seleção de modelo, como é o 

caso do AIC identificam o modelo que contém maior informação, levando em 

consideração o número de variáveis incluídas e o poder de explicação do 

modelo (Barros et al, 2010). Como os valores do AIC são relativamente pouco 

informativos, as diferenças nos valores do AIC entre o melhor modelo e todos 

os outros modelos são calculadas. Diferenças nos valores de AIC < 2 indicam 

evidência substancial para modelos alternativos e, por isso foram adotadas 

como linha de corte. Modelos cujos valores do AIC estivessem 2 pontos acima 

do melhor modelo selecionado foram descartados. 

 

4  - RESULTADOS:  

 

4.1 - Descrição das Variáveis Físicas e Químicas  

 Os valores de pH, temperatura da água, oxigênio dissolvido (O2) na 

superfície e velocidade do vento a 10 metros de altura (U10) dos ambientes 

estudados são mostrados na tabela 1. 
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Tabela 1 – Valores de pH, temperatura, oxigênio dissolvido (O2) e velocidade do vento a 10 
metros de altura (U10) determinados  nos 23 ecossistemas amostrados, durante os períodos de 
águas baixas (AB), enchente (EN) e águas altas (AA). A linha pontilhada representa a divisão 
entre rios e lagos.  

 pH Temperatura O2 U10 

    (ºC) (mg.l-1) (m.s-1) 

 AB EN AA AB EN AA AB EN AA AB EN AA 

Jutaí  7,27 5,29 5,51 30,4 26,9 27,2 6,72 *0,57 4,06 2,53 0,37 0,49 

Juruá 7,17 6,39 6,65 30,9 26,9 *26,8 5,88 2,86 3,37 2,93 2,68 0,85 

Japurá 6,77 5,97 5,82 31,1 27,6 27,2 7,09 3,6 6,86 0,41 1,22 4,64 

Purus 6,79 6,06 6,34 30,2 27,9 28 5,55 1,11 1,02 1,44 1,46 2,20 

Solimões 1 7,27 6,94 7,20 30,0 27,3 27,3 6,09 2,25 6,03 3,42 2,81 1,46 

Solimões 2 6,95 6,75 7,14 30,3 27,3 27,2 5,78 2,1 5,32 0,18 3,66 0,49 

Solimões 3 7,20 6,66 6,82 30,0 27,3 27,8 5,68 1,93 5,44 2,31 0,61 2,68 

Solimões 4 7,01 6,79 6,80 30,0 27,5 27,7 5,55 2,2 4,5 1,77 1,59 0,85 

Solimões 5 6,85 6,58 6,65 ND 27,5 27,7 5,7 1,41 3,1 ND 4,76 4,27 

Solimões 6 6,98 6,59 6,59 29,9 27,8 27,8 5,65 1,74 3,69 2,46 2,68 2,20 

Amazonas 6,90 6,21 6,37 30,1 28,1 28,2 6,65 3,11 3,43 5,04 4,15 3,66 

Negro  5,04 4,83 5,22 30,8 28,4 29 6,43 3,75 3,93 3,46 2,68 0,61 

Madeira 6,95 6,48 6,67 30,5 28,2 29,1 7,15 5,28 6,9 0,12 1,22 2,81 

Paupixuna 6,17 6,54 6,68 29,6 27,6 28,4 5,85 2,71 2,5 3,29 3,54 0,37 

Curupira *4,55 5,76 5,61 ND 28 29,1 5,42 6,6 6,01 0,04 2,44 1,95 

Tefé 6,50 5,72 6,20 30,2 31,1 31,6 5,92 5,93 6,38 4,39 0,73 0,85 

Coari 6,50 6,07 6,50 30,2 30,1 
+
32,7 6,54 6,83 7,29 1,55 1,95 0,61 

Mamiá 
+
8.17 6,01 6,01 30,5 32,7 30,3 

+
8,33 5,39 5,24 5,55 0,98 2,20 

Ananás II 6,80 6,68 ND 28,8 27,6 ND 3,63 2,14 ND 2,56 4,03 2,20 

Manacapuru 6,63 6,64 6,74 31,8 30,6 29,7 6,9 1,96 4,71 *0,02 0,49 0,37 

Calado 5,82 6,59 6,92 28,7 30,6 31,3 6,98 1,96 6,48 1,35 2,44 2,20 

Tia Dora 6,74 5,79 5,60 31,7 29,1 30,7 6,16 3,37 4,08 
+
5,73 3,17 1,10 

Tupé 5,13 5,07 5,30 31,3 29,8 30,7 7,25 4,93 6,73 2,93 1,59 1,22 

ND - dados não determinados 

*Menor valor de cada variável 

+
Maior valor de cada variável 

  

Dentre essas variáveis apresentadas, duas merecem destaque e serão 

descritas com mais detalhamento abaixo. 
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4.1.1 - Temperatura da Água 

 A temperatura da água foi alta ao longo de todas as coletas e em todos 

os pontos amostrados, com valor médio de 29,2 ºC e variação entre 26,8 ºC 

(Rio Juruá, julho de 2012) e 32,7 ºC (lago Mamiá em maio de 2012 e lago Coari 

em julho de 2012) (Tab. 1). A média das temperaturas dos lagos ao longo de 

todos os períodos chegou a ser aproximadamente 1,5 ºC maior do que a média 

das temperaturas dos rios (média de 30,16 ºC e 28,5 ºC para lagos e rios, 

respectivamente). Nos lagos, os maiores valores de temperatura da água foram 

registrados durante o período de águas altas (julho de 2012), com valor médio 

de 30,5 ºC e valor máximo de 32,7 ºC (lago Coari). Já para os rios, os maiores 

valores de temperatura foram registrados no período de águas baixas 

(novembro de 2011), com valor médio de 30,4 ºC e valor máximo de 31,1 ºC 

(rio Amazonas). 

 A maioria dos lagos apresentou estratificação térmica nos períodos de 

enchente e águas altas, períodos em que foram realizados perfis de 

temperatura, com diferenças de temperatura entre superfície e fundo de até 6 

ºC, como no lago Mamiá durante o período de enchente (Anexo 1). Neste 

período, com exceção dos lagos Paupixuna e Ananás II, que não apresentaram 

estratificação térmica, e Curupira, que apresentou estratificação térmica após 4 

metros, todos os outros ambientes apresentaram estratificação térmica logo no 

primeiro metro da coluna d´água. O mesmo ocorreu no período de águas altas, 

com exceção dos lagos Calado e Manacapuru que não apresentaram 

estratificação térmica.  

 

4.1.2 - Oxigênio Dissolvido na Água 

 O oxigênio dissolvido na água superficial variou entre os ambientes e 

também entre as diferentes fases do ciclo hidrológico amostradas. O valor 

médio para todos os ambientes e todos os períodos foi de 4,8 mg.l-1, com valor 

máximo de 8,3 mg.l-1 no lago Mamiá, no período de águas baixas e valor 

mínimo de 0,57 mg.l-1 no rio Jutaí, no período de enchente (Tab. 1). No geral os 

lagos se mostraram mais oxigenados do que os rios, com valores médios de 

5,3 mg.l-1 e 4,3 mg.l-1 para lagos e rios, respectivamente. Para ambos os tipos 

de ambientes, o período onde foram registrados os maiores valores médios de 
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oxigênio dissolvido na água foi o período de águas baixas, com valores médios 

de 6,15 mg.l-1 para rios e 6,3 mg.l-1 para lagos. Já o período onde foram 

registrados os menores valores tanto para rios quanto para lagos foi o período 

de enchente, com valores médios de 2,45 mg.l-1 e 4,18 mg.l-1 para rios e lagos, 

respectivamente. 

 Em 7 dos 10 lagos amostrados houve estratificação química, em ambos 

os períodos onde foram realizados perfis de oxigênio dissolvido na água, com 

diferença de até 6 mg.l-1 entre a superfície e o fundo, como no caso do lago 

Curupira durante o período de enchente (Anexo II). Com exceção dos 

ambientes Paupixuna e Ananás II, que também não se mostraram 

estratificados termicamente, e Tia Dora, todos os outros lagos estiveram 

estratificados quimicamente durantes os períodos de enchente e águas altas. 

Dentre estes a maioria apresentou anoxia próximo ao sedimento. Vale ressaltar 

que o lago Paupixuna, mesmo não apresentando estratificação química, 

apresentou baixas concentrações de oxigênio dissolvido em toda a coluna 

d´água no período de enchente (2,70 mg.l-1  na superfície), e no período de 

águas altas (2,58 mg.l-1 na superfície), apresentando inclusive, hipolímnio 

anóxico neste período.  

 

4.2 - Concentrações de CH4 na Atmosfera e Dissolvido na Água 

 

4.2.1 - Concentrações de CH4 na Atmosfera  

 A concentração média de CH4 na atmosfera foi de 1,89 partes por 

milhão em volume (ppmv) (DP = 0,55). Os valores variaram entre 1,10 ppmv no 

lago Paupixuna, período de enchente, e 4,18 ppmv no rio Madeira, período de 

águas baixas. No geral os valores de concentração na atmosfera foram 

maiores no período de águas altas (média de 2,20 ppmv) e menores no 

período de águas baixas (média de 1,87 ppmv).  

 

4.2.2 - Concentrações de CH4 Dissolvido na Água (superfície) 

As águas dos ecossistemas estudados se mostraram supersaturadas 

com CH4 em mais de 90% dos casos. No geral as concentrações do gás na 

água, com valor médio de 1,57 µM, apresentaram valores até 3 ordens de 

grandeza superiores a concentração do equilíbrio atmosférico (Tab. 2). 
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Em nenhuma das 3 fases do ciclo hidrológico amostradas houve 

diferença significativa entre as concentrações de CH4 dissolvido na água 

superficial quando comparados rios e lagos (Monte Carlo, p > 0,05) (Fig. 7). 

Apesar disso, o valor médio da concentração do gás na água foi levemente 

maior em rios do que em lagos (média de 2,31 µM e 1,49 µM para rios e lagos, 

respectivamente). Para rios, o maior valor médio de concentração foi registrado 

no período de enchente (6,24 µM), enquanto o menor valor médio foi registrado 

durante o período de águas altas (0,21 µM). Já para lagos a maior média (2,50 

µM) foi registrada no período de águas altas, enquanto a menor foi registrada 

no período de enchente (0,78 µM). Para este tipo de ambiente, não houve 

diferença significativa na concentração de CH4 dissolvido na água superficial 

entre nenhuma das fases do ciclo hidrológico (Monte Carlo, p > 0,05) (Fig. 8a). 

Já para rios, houve diferença na concentração do gás dissolvido entre o 

período de enchente e águas altas (Monte Carlo, p = 0,03) e entre o período de 

águas baixas e enchente (Monte Carlo, p = 0,06) (Fig. 8b). O maior valor 

registrado dentre todos os ambiente e períodos foi de 50,99 µM, no rio Jutaí 

durante o período de enchente, enquanto o menor valor (0,01 µM) foi registrado 

no rio Juruá, também durante o período de enchente, e no lago Manacapuru e 

rio Purus, durante o período de águas baixas.  
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a b 

c 

Figura 7 – Concentração de CH
4 
na água superficial determinadas nos rios e lagos durante os períodos de 

águas baixas (a), enchente (b) e águas altas (c). O valor de p é referente ao teste de reamostragem de Monte 
Carlo (MC Sim). 
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Com relação à variação temporal total na concentração de CH4 

dissolvido, incluindo ambos os tipos de ambientes, não foi detectada diferença 

significativa (Monte Carlo; p > 0,05) (Fig. 9). Ainda assim, a concentração 

média de CH4 foi cerca de 3 vezes superior no período de enchente (3,88 µM), 

período em que foram registradas tanto a maior (50,99 µM) quanto a menor 

(0,01 µM) concentração do gás dissolvido na água. O período de águas baixas 

e águas altas apresentaram valores médios muito semelhantes, sendo as 

concentrações na última ligeiramente maiores (valores médios de 1,08 µM e 

1,19 µM para o período de águas baixas e águas altas, respectivamente). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 – Concentrações de CH4 dissolvido na água durante as fases de águas baixas 
(novembro de 2011), enchente (maio de 2012) e águas altas (julho de 2012) para todos os 
ambientes estudados. O valor de p é referente à análise de reamostragem de Monte Carlo (MC 
Sim.). 

a b 

Figura 8 – Concentração de CH
4 
dissolvido na água superficial durante os períodos de águas baixas (novembro de 2011), 

enchente (maio de 2012) e águas altas (julho de 2012) determinadas nos lagos (a) e nos rios (b) estudados. O valor de p 
é referente à análise de reamostragem de Monte Carlo (MC Sim).  
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4.2.3 - Concentração de CH4 Dissolvido na Água (Fundo) 

 As concentrações de CH4 dissolvido nas águas do fundo dos lagos 

estudados foram, em mais de 90% dos casos, pelo menos uma ordem de 

grandeza superiores às concentrações do gás nas águas superficiais (Tabela 

2). As águas do fundo estiveram mais supersaturadas com o gás durante o 

período de enchente (média de 111,59 µM), período em que também foi 

registrado o maior valor de concentração (402,39 µM), no lago Curupira, a 10 

metros de profundidade. No período de águas altas os valores foram menores, 

mais igualmente altos (média de 94,75 µM), tendo sido registrado o menor 

valor de concentração (0,05 µM), no lago Paupixuna, a 7 metros de 

profundidade.  

 Em média houve uma diferença de aproximadamente 80 % entre a 

concentração do gás contido nas águas da superfície e do fundo. Em mais de 

metade dos casos essa porcentagem foi superior a 99%. No lago Mamiá 

durante o período de enchente, as águas da superfície continham apenas 

0,01% da concentração das águas do fundo (0,03 µM e 378,02 µM na 

superfície e fundo, respectivamente). Em contrapartida, no lago Paupixuna 

durante o período de águas altas a concentração na superfície foi cerca de 400 

vezes maior do que a concentração no fundo (19,95 µM e 0,05 µM na 

superfície e no fundo, respectivamente). Em apenas outros dois casos as 

águas superficiais estavam mais concentradas com CH4 do que as águas do 

fundo, ambos no período de enchente, e com diferenças mínimas (3,58 µM e 

3,15 µM e 1,08 µM e 1,03 µM na superfície e no fundo dos lagos Ananás II e 

Tia Dora, respectivamente).   
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Tabela 2 – Concentração de CH4 dissolvido na água da superfície e no fundo determinada nos 
23 ambientes amostrados, durante os períodos de águas baixas (AB), enchente (EN) e águas 
altas (AA). A linha pontilhada separa os rios dos lagos. 

 

 

                                    ND -  valores não determinados 

                                   *Menor valor de cada variável 

                                                     +
Maior valor de cada variável 

 [CH4] H2O 

Superfície 

[CH4] H2O            Fundo 

  µM  µM 

 AB   EN AB   EN AB   EM 

Jutaí  2,12 
+
50,99 0,22 ND ND ND 

Juruá 0,56 *0,01 0,13 ND ND ND 

Japurá 0,83 0,32 0,24 ND ND ND 

Purus 0,42 0,18 0,01 ND ND ND 

Solimões 1 0,40 ND 0,30 ND ND ND 

Solimões 2 ND 5,18 0,34 ND ND ND 

Solimões 3 0,11 ND 0,96 ND ND ND 

Solimões 4 0,14 0,07 0,06 ND ND ND 

Solimões 5 ND 0,21 0,13 ND ND ND 

Solimões 6 0,11 0,04 0,03 ND ND ND 

Amazonas 2,74 0,04 0,05 ND ND ND 

Negro  0,16 0,17 0,10 ND ND ND 

Madeira 2,06 10,17 ND ND ND ND 

Paupixuna 1,08 0,17 19,95 ND 0,35 0,05 

Curupira ND 1,28 0,36 ND 
+
402,39 155,5 

Tefé 0,19 ND 0,03 ND 41,06 *0,017 

Coari 0,20 ND 0,06 ND ND 0,16 

Mamiá 0,31 0,06 0,22 ND 378,02 230,53 

Ananás II 6,91 3,58 ND ND 3,15 ND 

Manacapuru 0,04 0,04 *0,01 ND 0,08 0,26 

Calado 0,77 0,02 0,23 ND 68,56 217,46 

Tia Dora 1,16 1,08 0,72 ND 1,03 0,87 

Tupé 1,34 0,06 0,86 ND 109,65 247,72 
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4.3 - Fluxo Difusivo de Metano 

Ao todo foram realizadas 126 medições de fluxo difusivo de metano 

através das câmaras, das quais 75 (59%) atingiram o valor mínimo (R2 ≥ 0,75) 

adotado para utilização da regressão. Os fluxos difusivos de metano foram 

variáveis tanto entre ambientes quanto entre períodos amostrados (Tab. 3; Fig. 

10). A média geral dos resultados obtidos foi 10,14 mmol.m-2.d-1 com valores 

que variaram de 0,03 mmol.m-2.d-1 no rio Solimões (ponto 6) no período de 

águas altas a 153,2 mmol.m-2.d-1 no rio Jutaí no período de águas baixas. Este 

ambiente também apresentou fluxo difusivo acima da média no período de 

enchente (118,47 mmol.m-2.d-1), sendo por isso considerado o ambiente com 

maior fluxo difusivo de CH4 dentre todos os ecossistemas amostrados (média 

geral de 90,76 mmol.m-2.d-1). As emissões de CH4 por difusão não 

apresentaram nenhum padrão evidente, nem de acordo com o tipo de ambiente 

(rios e lagos) (Fig. 10), nem com a fase do ciclo hidrológico (Fig. 11).   

  

Tabela 3 – Fluxos difusivos de CH4 determinados nos 23 pontos amostrados durante os períodos de 
águas baixas (AB), enchente (EN) e águas altas (AA). A linha pontilhada separa os rios dos lagos. 

 Fluxo CH4                  

C.F 

mmol.m-2.d-1 

Fluxo CH4                  

Fick 

mmol.m-2.d-1 

  µM  µM 

 AB   EN AB   EN AB   EN 

Jutaí  
+
153,16 118,47 0,65 15,76 105,39 0,5 

Juruá 1,11 2,62 0,26 1,99 0,07 0,40 

Japurá 64,14 2,62 1,05 2,09 1,26 2,54 

Purus 5,24 ND 0,33 2,02 0,80 0,06 

Solimões 1 ND 2,62 2,62 1,92 ND 1,29 

Solimões 2 ND 2,62 0,59 ND 44,48 0,57 

Solimões 3 ND 1,31 2,62 0,72 ND 6,69 

Solimões 4 ND 3,93 0,52 0,74 0,31 0,18 

Solimões 5 ND 1,05 0,52 ND 2,24 1,31 

Solimões 6 ND ND *0,03 0,78 0,25 0,20 

Amazonas 10,47 ND 2,62 33,59 0,33 0,40 

Negro  1,11 1,31 0,92 1,41 1,23 0,25 
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ND - valores não determinados        

              *Menor valor de cada variável 
                     +

Maior valor de cada variável 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Madeira 0,98 2,62 0,05 3,12 40,85 ND 

Paupixuna 1,96 0,39 1,18 10,01 1,98 68,40 

Curupira ND 2,62 1,31 ND 11,30 2,71 

Tefé 0,79 ND 0,13 2,57 ND 0,17 

Coari 1,31 ND 72,00 1,39 ND 0,27 

Mamiá 0,92 2,62 ND 5,31 0,14 2,22 

Ananás II 17,02 5,24 ND 62,25 42,55 ND 

Manacapuru 0,13 ND 0,26 0,12 0,16 0,04 

Calado 3,27 2,62 10,47 4,77 0,21 2,04 

Tia Dora 7,85 ND 6,55 21,20 11,20 4,02 

Tupé 3,93 1,31 5,24 15,36 0,45 5,20 

Figura 10 – Valores de fluxos difusivos de CH4 determinados nos 10 lagos e 7 rios amostrados, durante os períodos 
de águas baixas, enchente e águas altas, destacando os tipos de ambientes. As barras em preto representam os 
rios e as barras em cinza representam os lagos. O painel de cima apresenta os valores em sua escala real; o painel 
de baixo apresenta os valores baixos. As barras com final mais claro mostram valores que ultrapassam a escala. 
Note a diferença de escala dos dois painéis. 
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Durante o período de águas baixas, representado aqui pela coleta de 

novembro de 2011, os valores de fluxo para rios foram marginalmente 

superiores aos valores para lagos (Monte Carlo; p = 0,06; Fig. 12a), com 

valores médios iguais a 33,75 mmol.m-2.d-1 e 4,131 mmol.m-2.d-1 para rios e 

lagos, respectivamente. Neste período foi registrado o maior valor de fluxo 

dentre todos os períodos amostrados, no rio Jutaí (153,2 mmol.m-2.d-1), um dos 

tributários do Rio Solimões mais à montante da bacia (ver mapa figura 2). Já o 

menor valor para este período (0,13 mmol.m-2.d-1) foi registrado no lago 

Manacapuru. Para o período de enchente, representado aqui pela coleta de 

maio de 2012, os valores de fluxo de rios e lagos não foram significativamente 

diferentes (Monte Carlo; p = 0,24; Fig. 12b). Entre os rios, os valores variaram 

entre 1,04 mmol.m-2.d-1 (rio Solimões, ponto 5) e 118,47 mmol.m-2.d-1 (rio 

Jutaí), com média de 13,92 mmol.m-2.d-1, enquanto entre os lagos estudados 

Figura 11 – Valores dos fluxos difusivos de CH4 determinados nos 10 lagos e 13 rios amostrados, nos períodos de águas 
baixas, enchente e águas altas, destacando as diferentes fases do ciclo hidrológico. As barras em preto representam os 
fluxos difusivos no período de águas baixas, as barras em cinza representam os fluxos difusivos no período de enchente 
e as barras marrons representam os fluxos difusivos no período de águas altas. O painel de cima apresenta os valores 
em sua escala real; o painel de baixo apresenta os valores baixos. As barras com final mais claro mostram valores que 
ultrapassam a escala. Note a diferença de escala dos dois painéis. 
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os valores variaram entre 0,39 mmol.m-2.d-1 (lago Paupixuna) e 5,24 mmol.m-

2.d-1 (lago Ananás II), com média de 2,47 mmol.m-2.d-1. Com relação ao período 

de águas altas, aqui representado pela coleta de julho de 2012, também foi 

detectada diferença significativa entre os dois tipos de ambientes (Monte Carlo; 

p = 0,04; Fig. 12c). Os valores de fluxo para lagos foram cerca de 12 vezes 

maior que os de rios (média de 12,14 mmol.m-2.d-1 e  0,98 mmol.m-2.d-1), 

apresentando valor máximo de 72 mmol.m-2.d-1 no lago Coari, terceiro valor 

mais alto encontrado em todas as campanhas, e valor mínimo de 0,13 mmol.m-

2.d-1 no lago Tefé. A diferença entre os rios foi menor neste período, variando 

entre 0,03 mmol.m-2.d-1 no rio Solimões (ponto 6) e 2,62 mmol.m-2.d-1 no rio 

Amazonas. 

 

 

a b 

c 

Figura 12 – Fluxo difusivo de CH
4 
determinado nos lagos e rios durante os períodos de águas baixas (a), 

enchente (b) e águas altas (c). O valor de p é referente à análise de reamostragem de Monte Carlo (MC Sim.) 
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Outra abordagem escolhida para tratamento dos dados foi uma análise 

separada por tipo de ambiente. Com relação aos rios, o que pode ser visto é 

que só houve diferença significativa entre o período de águas baixas e o 

período de águas altas (Monte Carlo; p = 0,04; Fig. 13). Os maiores valores 

para este tipo de ambiente foram registrados no período de águas baixas 

(novembro de 2011), com valores variando entre 0,98 mmol.m-2.d-1  no rio 

Madeira e 153,2 mmol.m-2.d-1 (maior valor registrado entre todos os períodos e 

ambientes)  no rio Jutaí e valor médio de 33,75 mmol.m-2.d-1. O período de 

águas altas (julho de 2012) foi o que apresentou os menores valores para este 

tipo de ambiente (média de 0,98 mmol.m-2.d-1)  com variação entre 0,026 

mmol.m-2.d-1 no rio Solimões (ponto 6) , valor mais baixo registrado para todos 

os períodos, e 2,618 mmol.m-2.d-1, também no rio Solimões porém mais à 

montante da bacia (ponto 4). Já no período de enchente (maio de 2012) foi 

registrado valor médio de 13,92 mmol.m-2.d-1, sendo o valor mínimo (1,05 

mmol.m-2.d-1) obtido no rio Solimões (ponto 5) e o valor máximo (118,5 mmol.m-

2.d-1) no rio Jutaí.  

 

 

 

Figura 13 – Fluxo difusivo de CH
4
 determinado nos rios estudados durante as fases de 

águas baixas (novembro de 2011), enchente (maio de 2012) e águas altas (julho de 
2012). O valor de p é referente à análise de reamostragem de Monte Carlo (MC Sim.) 
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Com relação aos lagos, não houve diferença significativa entre nenhuma 

das fases do ciclo hidrológico (Fig. 14). Ainda assim o período de águas altas 

(julho de 2012) apresentou valor médio até aproximadamente 5 vezes superior 

aos outros períodos (12,14 mmol.m-2.d-1). Neste período o valor máximo foi 

registrado no lago Coari (72,0 mmol.m-2.d-1), terceiro valor mais alto registrado 

para todos os períodos, enquanto o valor mínimo foi registrado no lago Tefé 

(0,13 mmol.m-2.d-1). Os menores valores registrados para este tipo de ambiente 

foram obtidos durante o período de enchente (maio de 2012), com fluxos 

difusivos variando entre 0,39 mmol.m-2.d-1  no lago Paupixuna e 5,24 mmol.m-

2.d-1  no lago Ananás II, e valor médio de 2,47 mmol.m-2.d-1. Já durante o 

período de águas baixas (novembro de 2011), o valor médio registrado foi de 

4,13 mmol.m-2.d-1, com valor mínimo (0,13 mmol.m-2.d-1) obtido no lago 

Manacapuru e valor máximo (17,02 mmol.m-2.d-1) obtido no lago Ananás II.  

 

A variação temporal do fluxo difusivo total de CH4, obtida para rios e 

lagos conjuntamente, ao longo das 3 fases do ciclo não apresentou diferença 

significativa (Monte Carlo; p > 0,05) (Fig. 15). Ainda assim, o período de águas 

baixas apresentou valor médio até aproximadamente 3 vezes superior (17,09 

mmol.m-2.d-1, 9,62 mmol.m-2.d-1 e 5,23 mmol.m-2.d-1 para os períodos de águas 

Figura 14 – Fluxo difusivo de CH
4
 determinado nos lagos estudados durante as fases de águas 

baixas, enchente e águas altas. O valor de p é referente à análise de reamostragem de Monte 
Carlo (MC Sim.). 
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baixas, enchente e águas altas, respectivamente) e, como já mencionado 

anteriormente, foi também o período onde foi registrado o maior valor de fluxo 

difusivo de metano (153,2 mmol.m-2.d-1, no rio Jutaí). Já o menor valor médio 

foi registrado durante o período de águas altas (5,23 mmol.m-2.d-1). Vale 

ressaltar que durante este período também foi registrado o menor valor de fluxo 

difusivo de metano dentre todos os registrados (0,02 mmol.m-2.d-1), no rio 

Solimões, em seu trecho mais à jusante da bacia (ponto 6). Durante o período 

de enchente, foi registrado no rio Jutaí, o segundo valor mais elevado de fluxo 

difusivo de CH4 (118,5 mmol.m-2.d-1), sendo o valor médio de emissão de CH4 

neste período igual a 9,62 mmol.m-2.d-1.  

  

 

A emissão de metano também foi calculada de acordo com a primeira lei 

de Fick, que é uma maneira indireta de se calcular, exclusivamente o fluxo 

difusivo de gases. Dentre os três modelos testados para rios e os dois modelos 

testados para lagos, o modelo proposto por Alin et al. (2011) para rios grandes 

foi o que apresentou maior correlação com o conjunto de dados do presente 

trabalho, enquanto o modelo de MacIntyre et al. (2010) foi o que apresentou 

maior correlação para os dados de lagos (Tab. 4). Os fluxos difusivos de 

metano calculados através da lei de Fick também se mostraram altamente 

variáveis espaço-temporalmente. Foi encontrada uma correlação significativa 

Figura 15 – Fluxo difusivo de CH4 determinado para todos os ambientes estudados durante as 
fases de águas baixas (novembro de 2011), enchente (maio de 2012) e águas altas (julho de 
2012). O valor de p é referente à análise de reamostragem de Monte Carlo (MC Sim.). 
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entre os fluxos calculados através das câmaras flutuantes e por meio da lei de 

Fick (n = 50; p < 0,05; r = 0,534) (Fig. 16). Não houve diferença significativa 

entre os valores encontrados por meio da câmara flutuante e por meio da lei de 

Fick (Teste Wilcoxon: p = 0,4286), sendo os valores resultantes das câmaras 

flutuantes levemente maiores do que os valores resultantes da lei de Fick 

(média de 10,14 mmol.m-2.d-1 e 9,25 mmol.m-2.d-1 para câmara flutuante e lei de 

Fick, respectivamente). 

 

Tabela 4 – Resultados das correlações entre os fluxos estimados por lei de Fick, utilizando os 
modelos para cálculo do coeficiente de transferência gasosa (k) e os fluxos calculados por 
meio das câmaras flutuantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor Tipo de 
Ambiente 

Variáveis do 
Modelo 

p R 

Cole & 
Caraco, 1998 

Lago U10 0,02 0,48 

MacIntyre et 
al. 2010 

Lago U10, β 0,01 0,51 

Borges et al. 
2004 

Estuário U10, w, z 0,008 0,53 

Allin et al. 
2011 

Rios 
Grandes (> 

100 m) 

U10 0,003 0,55 

Allin et al. 
2011 

Rios 
Pequenos (< 

100 m) e 
córregos 

w 0,008 0,52 

     

Figura 16 – Relação entre o Log x+1 das emissões de CH4 medidas diretamente 
por câmaras flutuantes (CF) e pela lei de Fick. 
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4.4 - Influência das Variáveis Ambientais no Fluxo Difusivo de CH4 

 Dentre as variáveis com possível influência no fluxo difusivo de CH4, 

somente a velocidade do vento a 10 metros de altura (U10) e concentração de 

metano na atmosfera ([CH4] Atm) não foram incluídas nos modelos 

selecionados pelo critério de Akaike (Tabela 5). Todas as variáveis incluídas 

apresentaram relação positiva com o fluxo difusivo de metano. As variáveis 

concentração de CH4 na água ([CH4] H2O) e temperatura (Temp.) apareceram 

em todos os modelos, indicando grande relevância destas variáveis no 

processo de emissão difusiva de CH4 em ambientes aquáticos. A concentração 

do gás na água, como já era esperado, mostrou ter maior importância quando 

comparada à temperatura (0,988 e 0,836 para [CH4] H2O e Temp., 

respectivamente). No entanto, os coeficientes de determinação (R2) foram 

baixos para todos os modelos selecionados.  

 
 
Tabela 5 – Modelos selecionados pelo critério de Akaike para os fluxos difusivos de CH4. A 
linha tracejada representa a linha de corte, onde o AIC está 2 pontos acima do valor do melhor 
modelo. 

 

Modelo AIC ΔAIC Importância 
da variável 

Wi W1/Wi R2 Relação 

[CH4]H2O, 
Temp. 

64,08 0 0,988 
0,836 

0,23  0,275 + 
+ 

[CH4]H2O 
Temp. 
O2 

65,492 1,412 0,988 
0,836 
0,422 

0,114 2,01 0,290 + 
+ 
+ 

[CH4]H2O 
Temp. 
pH 

66,037 1,957 0,988 
0,836 
0,259 

0,086 2,67 0,282 + 
+ 
+ 

[CH4]Atm 
[CH4]H2O 
Temp. 

66,221 2,141 0,267 
0,988 
0,836 

0,079 2,91 0,280 + 
+ 
+ 

 

 

 

5.0 - DISCUSSÃO 

 O presente trabalho faz parte de um projeto que buscou retomar o 

conceito multidisciplinar dos trabalhos desenvolvidos na Amazônia nas 

décadas de 80 e 90. Como já mencionado anteriormente, estes trabalhos 
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buscavam responder questões relacionadas com a biogeoquímica de diversos 

elementos na escala da bacia como um todo, e por isso, se caracterizavam por 

abranger uma área de estudo relativamente grande. A ideia de se trabalhar 

com uma variabilidade espacial tão grande se baseia na tentativa de capturar a 

grande heterogeneidade ambiental que é característica da Bacia Amazônica 

como um todo.   

Planícies de inundação como a planície Amazônica e o Pantanal se 

caracterizam pelo mosaico de habitats que abrangem, e com isso, pela grande 

diversidade de características ambientais dentro da bacia. A grande 

heterogeneidade ambiental da Bacia Amazônica se reflete na dinâmica do 

metano e nas diferentes variáveis relacionadas aos processos de produção e 

emissão deste elemento. Um exemplo é a concentração de gases dissolvidos 

nas águas destes ambientes aquáticos. No presente trabalho, observou-se 

grande variabilidade nas concentrações de CH4 dissolvido nas águas 

superficiais, tanto em rios quanto em lagos. Em ambos os tipos de ambientes, 

as águas estavam quase sempre supersaturadas com metano. Essa grande 

variação e a supersaturação do gás na água também foram registradas por 

Barttlet e colaboradores (1990), e Devol et al. (1994), trabalhando em 

diferentes tipos de habitats também na região central da Bacia Amazônica. 

Porém, apesar de não muito comum, concentrações de CH4 abaixo da 

saturação também já foram relatadas por Bange (2006), trabalhando no mar 

báltico e por Devol (comunicação pessoal) trabalhando na Amazônia. A sub-

saturação em oceanos é mais comum do que em águas continentais, e pode 

estar associada diretamente a produção de CH4, devido à limitação da 

sobrevivência dos metanogênicos pelo estresse osmótico (Martin et al., 1999), 

e também pela maior disponibilidade de substrato para organismos 

competidores, como as bactérias sulfato-redutoras, em águas salinas (Minello, 

2004). Já em ecossistemas de água doce, a sub-saturação pode estar 

relacionada tanto a um fator físico quanto ao consumo desse gás por bactérias 

(metanotrofia). Se ás águas estão saturadas de CH4 e se tem um aumento na 

temperatura, essas águas se tornarão sub-saturadas somente pela diferença 

de temperatura, que causa uma diferença na solubilidade do gás. Barttlet et al. 

(1990), medindo as concentrações de CH4 dissolvido na água nos três 

principais tipos de habitats Amazônicos (água aberta, bancos de macrófitas e 
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florestas alagadas), relatou que as concentrações na água aberta eram 

relativamente mais baixas do que nos outros habitats (0,56 µM, 1,9 µM e 0,70 

µM para água aberta, bancos de macrófitas e florestas alagadas, 

respectivamente). A concentração média de CH4 dissolvido no presente estudo 

foi maior do que a do trabalho supracitado (médias de 0,7 µM e 2,9 µM para o 

trabalho de Barttlet et al. e o presente estudo, respectivamente) porém, devido 

à grande discrepância dos dados, com um pequeno número de valores altos e 

muitos valores baixos, acreditamos que a média não representa bem a 

realidade, estando superestimada. O conjunto de dados estaria mais bem 

representado pelo valor da mediana que é mais baixo (0,2 µM) e está de 

acordo com o encontrado por Smith et al. (2000) trabalhando na bacia do rio 

Orinoco, na Venezuela (mediana = 0,18 µM). Ainda assim, o valor médio de 

CH4 na água do presente trabalho é similar ao registrado por Devol et al. 

(1990), também trabalhando na Bacia Amazônica (Tab. 6).  

 

Tabela 6 – Estudos sobre fluxo de CH4 realizados em planícies de inundação tropicais. Na 
tabela são mostrados além do autor(es), a região amostrada, o tipo de ambiente estudado, a 
metodologia utilizada, sendo elas câmaras flutuantes (C.F) ou lei de Fick, a concentração 
média de CH4 dissolvido na água superficial e o fluxo difusivo médio. 

Estudo Região 
Amostrada 

Tipo de 
ambiente 

Metodologia [CH4] H2O 
(µM) 

Fluxo Difusivo  
(mmol.m-2.d-1) 

Barttlet et al. 1988 Planície 
Amazônica 

Lago C.F N.D 0,52 

Devol et al. 1990 Planície 
Amazônica 

Rio e Lago C.F 3,93  5,25 

Barttlet et al. 1990 Planície 
Amazônica 

Rio e Lago C.F 0,56  3,31 

Smith et al. 2000 Planície do 
Orinoco 

Rio e Lago C.F 0,34  0,98 

Bastviken et al. 2010 Planície do 
Pantanal 

Lago FICK 0,94  0,74 

Presente trabalho Planície 
Amazônica 

Rio e Lago C.F 
FICK 

2,09 10,14 
9,25 

 

 

No presente estudo, em nenhuma das 3 fases do ciclo hidrológico 

analisadas foram detectadas diferenças significativas entre as concentrações 

de CH4 na água em rios quando comparadas às concentrações em lagos. Este 

resultado se opõe ao encontrado por Barttlet e colaboradores (1990), que 

encontraram diferença significativa entre a concentração de CH4 nos dois tipos 
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de ambientes durante o período de enchente, e pode estar relacionado ao fato 

de a maioria dos valores ser baixa. Ainda assim a concentração média de CH4 

dissolvido neste estudo durante o período de enchente foi aproximadamente 6 

vezes maior em rios do que em lagos. Variações sazonais nas concentrações 

de CH4 em rios já foram relatadas por Koné et al. (2010), estudando 3 

ecossistemas africanos, e por Middelburg et al. (2002) e Abril et al. (2007), que 

encontraram maiores concentrações de CH4 dissolvido na fase de águas 

baixas quando comparada a fase de águas altas, em estuários europeus. 

Alguns autores sugerem que este padrão pode estar relacionado tanto ao efeito 

da diluição à medida que os rios vão expandindo sua área e invadindo a 

planície de inundação (Hope et al, 2001), quanto à limitação da produção de 

CH4 no canal do rio durante a fase de águas altas (De Angelis e Scranton, 

1993 apud Koné et al., 2001). Porém este padrão não se manteve, e tanto no 

período de águas baixas quanto no período de águas altas as concentrações 

de CH4 dissolvidos foram ligeiramente maiores nos lagos, apesar de não 

haverem diferenças significativas. Barttlet et a. (1990) atribuem essa maior 

concentração em lagos como resultado da característica lêntica destes 

ambientes, que sofrem menor influência da correnteza e têm menor mistura da 

coluna d´água, propiciando condições mais favoráveis à metanogênse. Tais 

condições foram observadas na grande maioria dos lagos estudados, com 

presença de estratificação térmica e química e, em muitos casos, hipolímnio 

anóxico. Como já proposto anteriormente por Lewis (2000), a condição de 

anoxia é dominante no hipolímnio de lagos tropicais.  

 Com relação à variação temporal na concentração de CH4 dissolvido na 

água na região do médio-baixo Solimões como um todo, incluindo os rios e os 

lagos, também não foram detectadas diferenças significativas entre nenhuma 

das fases do ciclo analisadas. Novamente, isso pode ter sido causado pela 

baixa tendência da grande maioria dos dados. No geral, a média dos valores foi 

um pouco mais elevada no período de enchente. Porém este resultado pode 

estar tendenciado por um único valor muito elevado (50,99 µM), registrado no 

rio Jutaí. Esse rio é o tributário do Solimões amostrado mais à montante da 

região estudada e drena uma grande área de terra firme, sendo abastecido por 

um grande número de corpos de água preta, ricos em matéria orgânica de 

origem terrestre (Fig. 17). Devol et al. (1990), comparando as concentrações de 
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CH4 na água durante os períodos de águas baixas e águas altas, também não 

encontraram diferenças significativas, apesar da média das concentrações 

durante o período de águas altas ser até 8 vezes maior do que no período de 

águas baixas. No presente estudo, a concentração média do gás na água 

também foi levemente superior durante o período de águas altas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quando se tratando das concentrações de CH4 nas águas do hipolímnio 

dos lagos estudados, estas foram na grande maioria dos casos, superiores às 

concentrações nas águas superficiais. Como o CH4 é majoritariamente 

produzido no sedimento, principalmente devido às baixas concentrações de O2 

e menor disponibilidade de receptores alternativos de elétrons, este fenômeno 

já é amplamente conhecido. Autores trabalhando em ecossistemas tropicais, 

como a própria planície Amazônica (Devol et al., 1988; Richey et al., 1988) e a 

planície do Pantanal (Bastviken et al., 2004) e também em ecossistemas 

temperados, como pequenos lagos na Suiça (Schubert et al., 2012), e um canal 

de água salgada na Columbia Britânica (Devol, 1983), já reportaram resultados 

semelhantes. No presente trabalho foram observadas diferenças de até 

aproximadamente 3.000 vezes entre o hipolímnio e o epilímnio. Essa grande 

Figura 17 – Imagem do rio Jutaí, tributário do rio Solimões, que recebe grande quantidade de material de origem terrestre, como 
pode ser observado pela coloração escura de seus principais tributários. Note a diferença da coloração da água deste rio com o 
rio Solimões, que é um típico rio de água branca.  
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diferença de concentração de CH4 entre a superfície e o fundo pode estar 

relacionada a dois fatores: existência de uma barreira física que impeça a 

circulação da água rica em CH4 contida no fundo desses ecossistemas, e/ou 

altas taxas de consumo de metano por bactérias (metanotrofia). Por meio dos 

dados de perfis dos lagos analisados, onde foi observada tanto estratificação 

térmica quanto química, a existência de uma barreira física é bem provável, o 

que faz com que o CH4 produzido no sedimento fique retido e acumulado nas 

águas mais profundas. Durante eventos de fortes chuvas e intensas rajadas de 

vento, onde há circulação parcial ou total dos lagos, parte deste CH4 

acumulado no fundo pode atingir as regiões mais superficiais destes ambientes 

e ser emitido para a atmosfera por meio de difusão. Um fenômeno dessa 

natureza foi reportado por Engle e Melack (2000), trabalhando no lago Calado. 

Os autores observaram que, apesar das baixas concentrações de CH4 nas 

águas superficiais, as concentrações do gás aumentavam consideravelmente 

nas águas abaixo da camada de mistura. Um evento de mudanças drásticas 

nas condições meteorológicas, conhecido como friagem, provocou uma mistura 

parcial no lago, com aprofundamento da camada de mistura. Os autores 

registraram um aumento na concentração de CH4 nas águas superficiais, além 

de maiores taxas de fluxo difusivo.     

O outro fator que poderia ser responsável por uma grande diferença de 

concentração entre superfície e fundo, a metanotrofia, também é bastante 

comum e já foi reportada por diversos autores em estudos nos mais variados 

ambientes (Howe et al., 1972; Devol, 1983; Utsumi et al., 1998; Abril et al., 

2007). As bactérias metanotróficas utilizam o CH4 como fonte de energia e de 

carbono, podendo grande parte desse CH4 consumido ser incorporado como 

biomassa. Essa conversão de CH4 em biomassa pode representar um 

importante link entre as comunidades bentônica e pelágica. Muitos autores já 

se empenharam em discutir esse caminho, conhecido como “Microbial Loop” 

(Farjalla et al. 2009; Cole et al. 2011). Em um estudo utilizando razão isotópica 

de carbono, del Giorgio e France (1996) demonstraram que, com frequência o 

zooplâncton encontrava-se deficiente de 13C, quando comparado às partículas 

do seston com tamanho semelhante ao de suas possíveis presas. Isso seria 

um indício de que parte de sua dieta seria composta de elementos pobres em 

13C, como é o caso do CH4. Mais atualmente, Sanseverino et al. (2012) 
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demonstraram que o carbono proveniente do CH4 pode sustentar a cadeia 

trófica aquática até o nível dos peixes. Apesar de alguns autores já terem 

observado oxidação anaeróbica do CH4 (Bastviken, 2010; Pohlman et al., 

2013), inclusive na bacia Amazônica (Blair & Aller, 1995), a situação mais 

comum é que as bactérias metanotróficas oxidem o CH4 utilizando o O2 como 

receptor de elétrons. Por isso, condições como as observadas nos lagos 

estudados, onde uma considerável parte da coluna d´água se encontrava 

oxigenada (em torno de 5 metros na maioria dos lagos), são propícias para que 

ocorra a oxidação do CH4 pelas bactérias. Se observados os valores de 

concentração de CH4 na superfície e no fundo dos ambientes aqui reportados, 

percebe-se que a “perda” de CH4 do fundo até a superfície na maioria dos 

lagos é acima de 80%, com alguns casos chegando a 99%. Isso está de 

acordo com os valores de metanotrofia encontrados por Frenzel et al. (1990) 

trabalhando em um lago alpino profundo, e por King (1994), trabalhando com 

microorganismos metanotróficos associados a raízes de plantas. Para 

comprovação dessas altas taxas de metanotrofia nos ambientes estudados, 

informações como o perfil das concentrações CH4 na coluna d´água ou 

informações fornecidas por análises isotópicas seriam de fundamental 

importância. Mesmo assim, estudos como os de Devol et al. (1988) e  Engle e 

Melack (2000), que ressaltam a importância da metanotrofia na Bacia 

Amazônica, reforçam a ideia de que pelo menos parte do CH4 acumulado no 

hipolímnio é utilizado como fonte de energia e carbono por bactérias 

metanotróficas, e que essa pode ser uma das razões para a grande diferença 

entre as concentrações do gás no fundo e na superfície, reportadas no 

presente trabalho. Além disso, como os próprios autores sugerem, o consumo 

do CH4 pelas bactérias pode exercer forte influência no fluxo difusivo do gás 

para a atmosfera, uma vez que este processo pode controlar a quantidade de 

CH4 disponível para emissão, sendo em muitos ambientes, um dos principais 

fatores reguladores do fluxo difusivo deste elemento. 

A grande heterogeneidade da Bacia amazônica também é refletida na 

variação espaço-temporal dos fluxos difusivos de CH4 registrados no presente 

trabalho. De modo geral, a média de todos os ambientes e períodos 

amostrados se mostrou maior do que a média da maioria dos estudos 

realizados na região central da Bacia Amazônica, estando similar aos valores 
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encontrados por pesquisadores trabalhando no Pantanal (Bastviken et al., 

2004; 2010). Porém, essa diferença em relação aos outros estudos na região 

Amazônica pode ser causada pela grande discrepância dos valores aqui 

registrados, com a grande maioria dos dados estando abaixo dos 5 mmol.m-2.d-

1, e alguns valores sendo muito elevados. Com isso, a mediana dos valores 

parece representar de maneira mais real o conjunto de dados, e por ser bem 

mais baixa do que a média (10,14 mmol.m-2.d-1 e 1,96 mmol.m-2.d-1 para a 

média e mediana, respectivamente), ela estaria de acordo tanto com os 

trabalhos desenvolvidos na Amazônia (Devol et al. 1988; 1990; Crill et al. 

1988), quanto com trabalhos desenvolvidos em outras planícies de inundação 

tropicais (Smith et al., 2000). Assim como no presente trabalho, Smith et al. 

(2000) também encontraram grande variabilidade entre as emissões difusivas 

de CH4, inclusive quando se tratando de réplicas em pontos muito próximos. 

Estes autores verificaram por meio da relação entre a média e o desvio padrão 

dos valores registrados que essas diferenças encontradas eram, muito 

provavelmente, devido a causas naturais, e não a erros de amostragem. Este 

pode ser o caso também para a região aqui estudada, devido à sua grande 

variabilidade ambiental mesmo em trechos muito próximos, e ainda que não 

tenham sido analisados outros tipos habitats (banco de macrófitas, florestas 

alagadas), diferenças grandes em um mesmo ambiente foram registradas.  

Como já mencionado anteriormente, não foram detectados padrões no 

tempo e no espaço nas emissões difusivas de CH4. Quando comparadas as 

emissões entre rios e lagos, o que se observa é uma grande variabilidade nos 

valores em ambos os ambientes, e uma alternância entre valores mais 

elevados de fluxo de CH4 para os rios no período de seca, e valores mais 

elevados para os lagos no período de cheia. Essas diferenças podem estar 

relacionadas tanto a características intrínsecas de cada ambiente, como a 

influência das diferentes fases do ciclo hidrológico em cada tipo de ambiente. 

Como já descrito por Melack & Forsberg (2001), durante o período de seca, 

muitos dos lagos se tornam extremamente rasos, e podem inclusive vir a secar 

totalmente. Já durante o período de enchente e águas altas, os lagos 

expandem sua área, e englobam florestas alagadas e bancos de macrófitas, 

que fornecem grande quantidade de matéria orgânica para a decomposição e 

substrato para a metanogênese. Essa grande variação sazonal no nível da 
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água e na área alagada destes ambientes exerce forte influência sobre os 

processos e fluxos biogeoquímicos desses ecossistemas. Além disso, os lagos 

da região do médio-baixo Solimões variam consideravelmente quanto à forma 

e tamanho. Autores como Crill et al., (1988) e Barttlet et al. (1988) já 

demonstraram a grande variabilidade espaço-temporal nos fluxos de CH4 

existente dentro de lagos Amazônicos. Durante o período de águas baixas 

onde a profundidade destes ambientes é muito pequena, havendo circulação 

parcial ou total da coluna d´água, a grande maioria dos lagos não apresenta 

anoxia, que é uma das condições ideais para a metanogênese. Como os lagos 

estão isolados dos canais centrais dos rios e dos tributários, durante este 

período existe pouca entrada de material proveniente da planície de inundação 

suscetível à decomposição. Os valores de concentração na água corroboram 

essa ideia, se mostrando mais elevados durante o período de águas altas. 

Devol et al. (1990), estudando 2 lagos de água preta e 6 lagos de água branca, 

todos próximos à Manaus, também encontram resultado semelhante ao do 

presente estudo, com os fluxos difusivos de CH4 mais elevados durante o 

período de águas altas, apesar de não haver diferença significativa entre os 

períodos. Porém os autores ressaltam que não observaram diferenças 

sazonais marcantes para este tipo de ambiente, com os fluxos se mantendo 

mais ou menos constantes ao longo do ano. Somente durante o período de 

águas altas é que os autores observaram fluxos acima da média, situação 

igualmente verificada no presente trabalho, que registrou o maior valor de fluxo 

difusivo entre os lagos também neste período. A presença de macrófitas 

aquáticas, que atingem máxima densidade durante o período de águas altas 

nos lagos (Junk e Piedade, 1993) também pode representar um importante 

fator regulador das emissões de CH4. As macrófitas produzem carbono 

disponível para a metanogênese, podem inibir a luz e a re-aeração nos 

ambientes aquáticos e facilitam o transporte de CH4 para a atmosfera 

(Pierobon et al., 2010). Isso diminui as chances de que este elemento seja 

oxidado nas partes mais oxigenadas da coluna d´água. Estudos que avaliaram 

a emissão de CH4 em diferentes habitats de lagos na bacia Amazônica (Devol 

et al. 1988, 1990; Crill 1988) demonstraram emissões significativamente 

maiores do gás em bancos de macrófitas quando comparadas com emissões 

em florestas alagadas ou na região limnética desses ecossistemas, 
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comprovando a importância desses indivíduos para a disponibilidade de 

carbono suscetível à metanogênese. Outro fator importante que pode ser 

responsável pelos maiores fluxos durante o período de cheia é a temperatura 

da água nesses ambientes. Os valores de temperatura foram maiores 

justamente no período de águas altas, assim como os fluxos difusivos de CH4.  

Já para o conjunto de rios estudados, foi observado um padrão inverso 

ao dos lagos, com maiores fluxos sendo registrados durante o período de 

águas baixas, havendo um decaimento dessas taxas na fase de enchente e 

menores valores de emissão no período de águas altas, resultado semelhante 

ao encontrado por Koné et al.(2010) trabalhando em 3 rios africanos. Porém os 

valores de fluxo de CH4 aqui registrados (0,03 – 153,16 mmol.m-2.d-1)  são 

consideravelmente maiores do que os valores registrados para os 

ecossistemas africanos (0,025 – 1,18 mmol.m-2.d-1), mas com poucas 

exceções, estão dentro do intervalo de valores encontrado por Barttlet et al. 

(1990) (4,62 – 12,56 mmol.m-2.d-1), estudando ecossistemas Amazônicos. Koné 

e colaboradores (2010) atribuem diferenças tão grandes entre os ambientes 

Amazônicos e Africanos à elevada produção de CH4 in situ na planície de 

inundação Amazônica, processo praticamente ausente nos ecossistemas 

africanos, onde a maioria do CH4 é proveniente do solo. Assim como para o 

conjunto de lagos, a temperatura da água pode explicar os valores mais altos 

de fluxo difusivo de CH4 no período de seca, uma vez que as águas estavam 

mais quentes nessa fase do ciclo hidrológico. Outra possível explicação para 

essas diferenças nos valores de fluxo de CH4 nas diferentes fases do ciclo 

hidrológico em rios pode estar relacionada à decomposição de material 

alóctone proveniente da vegetação, como as macrófitas aquáticas e o foliço 

das florestas. Como já demostrado por Junk e Piedade (1993, 1997) existe 

grande variabilidade temporal na presença das macrófitas aquáticas ao longo 

das fases do ciclo hidrológico. A densidade dessas plantas começa a aumentar 

com a elevação do nível das águas, atingindo máxima densidade durante a 

fase de águas altas. As macrófitas se desenvolvem principalmente nos lagos 

da região, onde há maior concentração de nutrientes e águas mais calmas, o 

que favorece a colonização destes indivíduos. À medida que a água começa a 

vazar, as macrófitas vão sendo levadas para os canais dos rios e muitas vezes 

ficam presas nestes corpos d´água durante o período de águas baixas. Melack 
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e Fisher (1990) demonstraram a importância das macrófitas aquáticas do lago 

Calado como importante fonte de carbono orgânico lábil para o rio Amazonas. 

Assim sendo, durante este período elas podem servir como fonte de carbono 

para a decomposição, além de favorecer as condições de menor concentração 

de O2, que é consumido ao longo do processo. Quay et al. (1992), através da 

análise da assinatura de δ13C nos corpos d´água Amazônicos, calcularam que 

as macrófitas aquáticas podem contribuir em até 40% do carbono respirado na 

planície de inundação Amazônica. Já Melack e Forsberg (2001) estimaram 

uma elevada contribuição desses indivíduos para a produtividade dos 

ecossistemas Amazônicos (65%), superando a produção por fitoplâncton (2%), 

florestas inundadas (28%) e algas perifíticas (5%). O mesmo pode acontecer 

com o foliço proveniente das florestas alagas. À medida que a água vai 

secando, grande parte deste material é carreado para os canais dos rios. Isso 

já foi demonstrado por Lewis et al. (2000), trabalhando na planície do rio 

Orinoco, que considerou razoável assumir que a planície de inundação é uma 

fonte de carbono para o rio. Tal fato sugere que a decomposição de material 

vegetal proveniente da planície de inundação pode realmente ser importante no 

ciclo do carbono na região.   

Apesar dos mecanismos de produção de CH4 nos em rios e lagos serem 

os mesmos, prevalecendo a produção microbiana nos sedimentos anóxicos, os 

fatores que regulam essa produção, assim como a emissão, são diferentes 

para cada um deles. A produção de CH4 no sedimento dos corpos d´água está 

diretamente ligada a características como pH, conteúdo de carbono, 

temperatura e potencial redox (Singh et al., 2000), que são bem diferentes em 

rios e lagos. Além disso, a influência da grande variação do nível da água 

sobre cada tipo de ambiente é diferente, e também exerce influência nos 

processos de produção e emissão do gás. Durante o período de águas baixas, 

as águas dos rios estão mais concentradas com CH4 e também mais 

turbulentas, e por isso, as emissões nesse tipo de ambiente são altas nessa 

fase do ciclo hidrológico. À medida que o volume de água aumenta, os rios vão 

expandindo sua área e invadindo a planície de inundação, levando grande 

quantidade de material suscetível à degradação para os lagos. Durante o 

período de águas altas, esses ambientes se encontram com volume máximo e, 

na grande maioria dos casos, encontram-se estratificados térmica e 



53 
 

quimicamente, apresentando anoxia próximo ao sedimento. Essas condições, 

juntamente com a grande disponibilidade de material orgânico trazido pelos rios 

favorece a produção do gás, como fica evidente pelas altas concentrações nas 

águas do hipolímnio. Parte desse CH4 é difundido para as águas superficiais e 

emitido para a atmosfera. Além disso, processos que ocasionam a mistura 

parcial ou total da coluna d´água podem acelerar o processo de emissão, 

aumentando consideravelmente as taxas de fluxo difusivo.  

Os fluxos difusivos de CH4 também foram estimados através da 

concentração do gás na água por meio da lei de Fick. Apesar de encontrada 

uma correlação significativa entre as duas metodologias no presente trabalho, 

esta correlação foi relativamente baixa. Belger (2007), estudando os fatores 

que influenciam o fluxo de CO2 e CH4 no Rio Negro também encontrou 

resultado semelhante, e atribuiu essa baixa correlação entre resultados 

gerados por câmaras flutuantes e lei de Fick a fatores ambientais que não são 

inseridos no cálculo do fluxo pela lei de Fick. A autora afirma que, apesar da 

difusão ser proporcional à quantidade de gás dissolvido na água, também é 

afetada pela espessura da camada de troca (boundary layer), que por sua vez 

é afetada por variáveis como o vento, a chuva e a área alagada. Na verdade, o 

fluxo de um gás para a atmosfera depende de dois fatores principais: o 

gradiente de concentração do gás entre a água e a atmosfera, e o coeficiente 

de troca gasosa para um determinado gás a uma determinada temperatura (k). 

A concentração na água é uma variável de determinação razoavelmente fácil, 

com inúmeras metodologias simples e bem definidas. Com isso o problema 

maior torna-se o calculo do k. A magnitude do k é controlada pela turbulência 

em microescala no lado da água da interface água-atmosfera (Jähne e 

Hauβecker, 1998). Além disso, como os fatores físicos que controlam essa 

turbulência são altamente variáveis entre ambientes, o k também varia 

bastante, tornando seu cálculo ainda mais complexo. Em lagos e no oceano, os 

principais fatores reguladores da turbulência e, consequentemente do k, são o 

vento e a convecção térmica (Wanninkhof, 1992; MacIntyre et al., 1995), 

enquanto em rios e estuários, os fatores responsáveis pela turbulência são, 

além do vento, fatores hidrológicos como a velocidade da água e a 

profundidade (Borges et al., 2004b). Com isso, diversos autores já se 

dedicaram a estudar tais variáveis, e construir modelos que permitam o calculo 
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do k baseado nessas variáveis de mais simples mensuração, tanto para lagos 

(Wanninkhof, 1992; Cole e Caraco, 1998; MacIntyre et al., 2010), quanto para 

rios (Alin et al., 2011; Raymond et al., 2012;). Alguns autores sugerem ainda a 

utilização de um k fixo para certa região, como é o caso de Devol et al. (1990), 

que sugerem um k = 0,53 m.d-1 para a região Amazônica.  

Esse grande volume de informação com relação ao coeficiente de troca 

gasosa torna sua escolha difícil, já que muitas vezes, os modelos para seu 

cálculo, apesar de incluírem as mesmas variáveis, apresentam constantes 

muito diferentes. Ainda assim, por meio dos testes com mais de um modelo 

para cada tipo de ambiente realizados no presente estudo, ficou claro, por meio 

dos valores dos coeficientes de correlação, que estes modelos geram 

estimativas muito semelhantes. No caso do presente estudo qualquer um dos 

modelos testados atenderia, da mesma maneira, o objetivo de estimar fluxos 

difusivos confiáveis, a partir da concentração de CH4 na água. Porém, 

trabalhos como os de Duchemin et al. (1999) e mais atualmente Schubert et al. 

(2012), que objetivaram comparar esta estimativa por lei de Fick com os 

valores calculados por meio de câmaras flutuantes, demonstraram que os 

valores estimados pela lei de Fick tendem a subestimar os fluxos difusivos do 

gás, enquanto as medições utilizando câmaras flutuantes podem, dependendo 

da velocidade do vento e velocidade de corrente, superestimar os fluxos de 

CH4 justamente por influenciar a turbulência dentro da câmara. Essa pode ser 

a principal razão para os valores aqui calculados pelo uso de câmaras 

flutuantes serem levemente maiores que os valore estimados pela lei de Fick. 

Assim sendo, a fim de se compreender melhor a dinâmica de produção e 

emissão do fluxo difusivo de CH4 na região do médio-baixo Solimões, é de 

grande importância determinar com confiança, quais fatores ambientais podem 

estar influenciando e regulando este fluxo. Alguns trabalhos como o de Bloom 

et al. (2012), sugerem inclusive que a variabilidade no fluxo difusivo de CH4 

pode estar relacionada a variabilidade sazonal e espacial destes fatores 

ambientais. 

Dentre as variáveis selecionadas de acordo com o critério de Akaike, a 

concentração do gás na água e a temperatura apareceram em todos os 

modelos. Já era esperada uma relação entre a emissão de CH4 e sua 

concentração na água, uma vez que a emissão depende da diferença de 
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concentração entre a água e a atmosfera. Este resultado faz sentido uma vez 

que tanto no caso de rios quanto de lagos, sempre que o fluxo difusivo de CH4 

era maior em uma das fases do ciclo, a temperatura da água e a concentração 

do gás acompanhavam esta tendência. Bianchini Jr. et al. (2008) ressaltaram 

que o aumento da temperatura constitui um fator extremamente importante 

para a metanogênese. Barttlet et al. (1987) listam diversos autores que também 

encontraram relação entre o fluxo difusivo de CH4 e a temperatura. A 

explicação pode estar relacionada ao aumento do metabolismo bacteriano em 

temperaturas mais elevadas. Porém, Lewis (2010) sugere que o metabolismo 

microbiano máximo acontece a cerca de 27ºC, e como as águas dos ambientes 

Amazônicos são quentes ao longo de todo o ano (média de 29,2ºC), não era 

esperada uma relevância tão grande desta variável. Para o conjunto dos rios as 

temperaturas chegaram a ser 2ºC mais quentes durante o período de águas 

baixas, período de maior emissão de CH4 para este tipo de ambiente, enquanto 

que para lagos a diferença na temperatura entre as fases do ciclo foi menor 

(menos de 1ºC), mas mesmo assim se observaram maiores fluxos difusivos 

quando as temperaturas foram mais elevadas. Parece que essas pequenas 

diferenças na temperatura exerceram influência sobre o processo de emissão 

difusiva de CH4. O mesmo ocorreu para a concentração do gás na água, como 

já era esperado. Esta variável também acompanhou a tendência do fluxo, 

sendo este maior quando as águas estavam mais supersaturadas com o gás, 

fenômeno que também foi observado por Smith et al. (2000) trabalhando na 

bacia do rio Orinoco, Bastviken et al. (2010) trabalhando na planície do 

Pantanal, e por autores trabalhando na bacia Amazônica (Devol et al., 

1988;1990)  

Como já foi mencionado por diversos autores, o vento é uma variável 

que exerce forte influência sobre o fluxo difusivo de CH4. Assim sendo, 

esperava-se encontrar relação entre a velocidade do vento e o fluxo difusivo de 

deste gás. A explicação para a falta de relação entre essa variável e os fluxos 

difusivos de CH4 encontrados no presente trabalho pode estar no fato de que 

na grande maioria dos ambientes e períodos estudados os valores de vento 

eram baixos (média de 2,3 m.s-1). Ainda na década de 80, quando a 

transferência de gases entre corpos d´água e a atmosfera estava começando a 

ser estudada, principalmente em oceanos, Smethie et al. (1985) estipularam 
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que nenhuma transferência gasosa acontecia com velocidades do vento entre 

0 – 3 m.s-1. Um ano mais tarde, Liss e Merlivat (1986) (apud Cole & Caraco, 

1998) criaram um modelo que predizia um aumento de apenas 0,7 cm.h-1 no k 

durante os primeiros 3,5 m.s-1 de vento. Inicialmente acreditava-se que essa 

baixa transferência gasosa sob condições de pouco vento fosse um fenômeno 

exclusivamente oceânico, onde a maioria da turbulência é criada pela força 

deste elemento. Porém, à medida que mais estudos foram sendo 

desenvolvidos, percebeu-se que este fenômeno se ampliava para outros 

ecossistemas. Cole e Caraco (1998), elaboraram um modelo de predição de k 

baseado na velocidade do vento e o compararam a outros modelos já 

propostos até então e também concluíram que, sob baixas condições de vento, 

este fator exerce pouca influência na troca gasosa com a atmosfera. 

Atualmente já se sabe que a influência de cada variável na troca de gases com 

a atmosfera depende das características de cada ecossistema, com algumas 

variáveis influenciando mais em certos tipos de ambientes. Alin et al. (2011) 

trabalhando na Bacia Amazônica e na bacia do Rio Mekong, ressaltaram que a 

influência de cada fator ambiental na troca gasosa pode variar inclusive dentro 

de um mesmo sistema. O vento exerce menor influência em ambientes mais à 

montante da bacia, que geralmente são mais protegidos pela vegetação e 

sofrem maior influência da correnteza, e sua influência aumenta mais a 

vazante, onde os corpos d´água estão mais desprotegidos da vegetação. 

Vachon et al. (2010), trabalhando com a relação entre a turbulência e o k em 

ecossistemas de água doce, encontraram valores desta variável mais elevados 

do que o encontrado na maioria dos trabalhos, e atribuíram essa diferença a 

influência de outras variáveis ambientais ainda desconhecidas por sua 

influência sobre o processo de troca gasosa. Os baixos valores de R2 dos 

modelos aqui selecionados pelo critério de Akaike indicam que, além das 

variáveis testadas, outros fatores ambientais devem exercer forte influência 

sobre o fluxo de CH4 entre a água e a atmosfera na região do médio-baixo 

Solimões. Variáveis biogeoquímicas como a concentração de carbono no 

sedimento e as concentrações de carbono orgânico (COD) e carbono 

inorgânico (CID) dissolvidos na coluna d´água, algumas delas medidas, mas 

não disponíveis até a escrita deste trabalho, poderiam auxiliar na interpretação 

dos resultados e aumentar o poder de explicação dos modelos selecionados. 
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6.0 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Os dados apresentados no presente estudo ressaltam a grande 

variabilidade do fluxo difusivo de CH4 e dos processos que regulam este 

fenômeno na região do médio-baixo Solimões. Devido à grande 

heterogeneidade de ambientes existentes na região, características intrínsecas 

de cada um deles podem regular a dinâmica de CH4 e afetar o fluxo difusivo 

deste elemento. Somente através de estudos que contemplem um grande 

número de ambientes, ao longo das diferentes fases do ciclo hidrológico essas 

particularidades do sistema podem ser compreendidas. No entanto, o 

desenvolvimento de projetos como estes numa área tão grande torna-se, do 

ponto de vista econômico e logístico, complicado. Por isso, muitos dos estudos 

biogeoquímicos focam em um menor número de ambientes durante apenas 

uma ou duas fases do ciclo. Neste caso informações importantes podem ser 

perdidas. Como exemplo, podemos citar o caso do rio Jutaí, um dos tributários 

do rio Solimões. Em duas das 3 fases do ciclo hidrológico estudadas, este 

ambiente apresentou valores de fluxo difusivo muito elevados e acima do que 

geralmente é encontrado para canais de rio. Estimativas de fluxo de CH4 da 

região central Amazônica que se baseassem em ecossistemas como este, 

apresentariam resultados superestimados. Da mesma forma, as diferenças 

existentes dentro de um mesmo tipo de ecossistema precisam ser 

consideradas. Por exemplo, os lagos estudados são, em sua maioria, 

classificados como “lagos-ria”, ou seja,  apresentam uma conexão muito maior 

com o canal central do rio do que outros lagos.  Além disso, podem ser muito 

grandes, como o lago Tefé ou o lago Coari, ou bem menores, como o lago 

Calado, e apresentarem formato variado. As condições meteorológicas, como 

vento, por sua vez, atuarão de maneira diferente dependendo, por exemplo, do 

tamanho, posição e morfometria de cada ambiente. 

 A grande variação no nível da água dos rios causada pelas diferentes 

fases do ciclo hidrológico é um importante fator regulador da dinâmica do CH4 

na região do médio-baixo Solimões, uma vez que é ela quem promove a 

ligação entre os rios e os lagos da região. Durante o período de águas baixas 

os rios e os lagos não estão conectados e existe  pouca troca de material entre 

os dois ecossistemas. À medida que o volume de água aumenta, as águas dos 
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rios invadem a planície de inundação levando grande quantidade de nutrientes 

e matéria orgânica, como folhas e outras partes de plantas vasculares para os 

lagos da planície. Durante a fase de águas altas, esse material é processado 

nesses ambientes, garantindo máxima produtividade (Melack e Forsberg, 

2001). Quando as águas começam a vazar, o material produzido e processado 

nos lagos é carreado para os rios. Este material parece ser o responsável por 

sustentar grande parte da cadeia trófica dos rios. Mayorga et al. (2005) 

propuseram a existência de um pequeno e rápido pool de carbono capaz de 

explicar as elevadas taxas de respiração na coluna d´água de alguns rios 

Amazônicos. Aufdenkampe et al. (2011) reforçaram essa ideia, e 

demonstraram que os rios recebem, transportam e processam  o equivalente à 

produtividade primária líquida dos ecossistemas terrestres da bacia 

Recentemente, Moreira-Turcq et al. (2013) estimaram um balanço de 

massa para o carbono orgânico particulado (COP) e, novamente ressaltaram o 

papel da interação existente entre rios e lagos Amazônicos, descrevendo 

padrão muito semelhante ao encontrado no presente estudo  para o CH4. Isso 

sugere a ideia de lagos como grandes produtores e exportadores de carbono 

para os rios, carbono esse em sua maioria, fixado por fotossíntese terrestre 

(Raymond e Bauer, 2001a). Além disso, tal fato reforça a importância dos rios 

como grandes processadores de carbono, ao invés de apenas canais inativos 

de transporte para o oceano (Richey et al., 2002; Cole et al., 2007). Parte deste 

carbono que sustenta a cadeia trófica pode ter origem do CH4 (Montgomery et 

al. (2000); Sanseverino et al., 2012), o que dá a este elemento uma função 

ecológica importante. Deste ponto de vista ecológico, a via difusiva de emissão 

de CH4 talvez seja a via mais relevante, uma vez que é quando ocorre as 

maiores taxas de metanotrofia e, consequentemente maior transferência de 

energia para os níveis tróficos superiores. Essa via é, muitas vezes 

considerada como sendo de menor importância, já que a maioria dos trabalhos 

com CH4 estão interessados apenas em estimativas de fluxo para a atmosfera. 

 Diversos fatores abióticos podem alterar a dinâmica do CH4, entre eles 

alterações nos padrões de temperatura e pluviosidade. Atualmente, grande 

atenção é dada à questão das mudanças climáticas as quais o planeta vem 

sofrendo. Essas mudanças, de acordo com cientistas da área, serão 

responsáveis justamente por alterações nesses padrões de temperatura e 
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regimes de chuva. Para a região Amazônica são previstos aumentos entre 0,5 

a 1,8 ºC na temperatura e diminuição de 10% ou um aumento de 6% na 

precipitação (IPCC, 2007). Como demonstrado no presente trabalho, 

alterações pequenas na temperatura (até c. 2,0 ºC) podem atuar em um 

aumento do fluxo difusivo de CH4, e variações na precipitação podem interferir 

de forma variada sobre o mesmo (Kling, 1988; Engle e Melack, 2000). Neste 

contexto, em um cenário de mudanças climáticas, podemos sugerir que haverá 

um aumento na emissão de CH4 para a atmosfera na Planície Amazônica, 

derivada de uma maior produção do gás e uma diminuição de sua solubilidade 

na água, ambos causados pelo aumento da temperatura. Além disso, uma 

maior ocorrência de eventos de chuvas fortes e rajadas de vento podem 

aumentar a turbulência dos corpos d´água, aumentando ainda mais a emissão 

desse gás.   

 Considerando a importância das emissões de CH4 no aquecimento 

global, os dados obtidos neste estudo deveriam ser utilizados em políticas 

públicas que regulam o uso de recursos, fiscalizam os impactos decorrentes do 

mesmo e visam a conservação dessas áreas.  

  

7.0 – CONCLUSÃO 

 No geral os fluxos difusivos de CH4 apresentaram grande 

variação espaço-temporal, com a maioria dos valores estando 

abaixo de 5 mmol.m-2.d-1; 

 Foram identificadas diferenças marcantes entre os rios e os lagos 

da região, com maiores valores de fluxo difusivo de CH4 para rios 

durante o período de águas baixas (novembro), e para lagos 

durante o período de águas altas (julho); 

 Particularidades de cada ambiente que são refletidas nos fluxos 

difusivos de CH4 indicam a importância de se considerar 

diferentes tipos de ambientes aquáticos em estudos que busquem 

estimar o fluxo para todo um bioma ou bacia. 

 As variáveis com maior influência sobre o fluxo difusivo de CH4 no 

médio-baixo Solimões foram a concentração de CH4 dissolvido na 

água superficial e a temperatura da água.  
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8.0 - PERSPECTIVAS FUTURAS 

 Ao longo do desenvolvimento do presente trabalho surgiram questões 

interessantes que merecem ser consideradas em trabalhos futuros. A 

comparação entre a dinâmica de produção e emissão de CH4 em rios e lagos 

evidenciou importantes diferenças entre esses dois sistemas, ficando claro a 

importância de se considerar tanto as diferenças dentro de um mesmo tipo de 

ecossistema quanto as características intrínsecas de cada um. A grande 

variabilidade quanto ao tamanho, morfometria e características físicas e 

químicas destes ambientes sugere que muitas das diferenças registradas nas 

emissões difusivas de CH4 para a atmosfera se deve à processos particulares 

de cada ambiente, enfoque pouco explorado neste estudo já que este não era 

um dos nossos objetivos. Com isso, análises que comparem os diferentes tipos 

de lagos e rios da região levando em conta algumas destas características são 

extremamente úteis para a melhor compreensão da dinâmica do CH4 na região 

do baixo-médio Solimões e merecem atenção futura. Com certeza essas 

análises fornecerão explicações físicas, químicas e ecológicas para as 

diferenças nos fluxos difusivos do gás entre os ambientes. Outra questão 

interessante que merece ser melhor explorada futuramente na região é a 

questão do papel ecológico do CH4. Os resultados aqui encontrados ressaltam 

a importância da conexão entre os rios e os lagos para a produtividade de 

ambos os tipos de ambientes, e o carbono de origem do CH4 pode contribuir 

significativamente para esta produtividade, tanto em rios quanto em lagos. 
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Anexo I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo II 

 

 

 

 

 

 Figura 3 – Perfis de temperatura e oxigênio dissolvido dos lagos Paupixuna (a), Curupira (b), Tefé (c), Mamiá (d), Coari (e), 
Ananás II (f), Manacapuru (g), Calado (h), Tia Dora (i) e Tupé (j) durante o período de enchente.  
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Anexo II 

 

Figura 2 – Perfis de temperatura e oxigênio dissolvido dos lagos Paupixuna (a), Curupira (b), Tefé (c), Mamiá (d), Coari (e), 
Manacapuru (f), Calado (g), Tia Dora (h) e Tupé (i) durante o período de águas altas.  
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