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ESTUDO DO PAPEL DA BACIA AMAZÔNICA NA EMISSÃO/ABSORÇÃO DE 

DIÓXIDO DE CARBONO DURANTE O ANO DE 2010 

 

Lucas Gatti Domingues 

 

RESUMO 

 

A Amazônia armazena em sua floresta na ordem de 95 a 120 PgC de biomassa 

viva e mais 160 PgC no solo, que podem ser rapidamente liberados para a 

atmosfera por meio da queima de biomassa e, também, pela mudança do uso da 

terra. Este estudo foi desenvolvido com o objetivo de elucidar a contribuição da 

Bacia Amazônica nas emissões de carbono no ano de 2010. A quantificação do 

CO2 foi realizada por meio da coleta do ar atmosférico utilizando aviões de 

pequeno porte que descreveram um perfil vertical em quatro locais, 

estrategicamente posicionado na Bacia Amazônica, e utilizando sistemas 

semiautomáticos de coleta de ar em 17 ou 12 altitudes diferentes. O Fluxo de 

emissão/absorção foi calculado pelo método de integração de coluna, que 

consiste na determinação da concentração de CO2 no perfil vertical, subtraído da 

concentração de entrada no continente, levando-se em conta o tempo que a 

massa de ar despende entre a costa e o local de amostragem. Para a 

determinação da concentração de entrada, foram utilizadas as concentrações 

medidas pela NOAA nas Ilhas de Ascencion e Barbados e, como traçador de 

massas de ar, o SF6. Foi encontrado um caráter emissor da Amazônia em 

território brasileiro para o ano de 2010, em torno de 0,41 PgC, considerando a 

média ponderada das quatro regiões estudadas, sendo a queima de biomassa a 

principal responsável.  Para a determinação da emissão proveniente da queima 

de biomassa foi utilizado o CO, como traçador, e a razão CO:CO2. Apesar de 

possuir um perfil emissor neste ano anormalmente seco, foi possível observar um 

caráter sumidor de carbono. 
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STUDY OF THE ROLE OF THE AMAZON BASIN IN EMISSION/ABSORPTION 

OF CARBON DIOXIDE DURING THE YEAR 2010 

 

Lucas Gatti Domingues 

 

ABSTRACT 

 

The Amazon forest contains on the order of 95-120 PgC in living biomass and 

additional 160 PgC in soils, which can be quickly released into the atmosphere 

through the biomass burning and also by the land use change. This study was 

developed with the aim to elucidate the contribution of the Amazon Basin in 

carbon emissions. The quantification of CO2 was performed by collecting 

atmospheric air using small airplanes that described a vertical profile at four 

locations strategically positioned in the Amazon and using semi-automatic 

sampling systems in 17 or 12 different heights. The emission / absorption flux was 

calculated by column integration method, which consists in determining the vertical 

profile concentration, subtracted from the background concentration, taking into 

account the time that the air mass spends between coast and sampling site. To 

determine the background concentration, were used the concentrations measured 

by NOAA at the Ascencion and Barbados islands and, as an air mass tracer, the 

SF6. Was found a emission behavior at the Amazon in Brazil for the year 2010, 

around  0.41 PgC considering the weighted average of the four regions studied, 

being the biomass burning mainly responsible. To determine the biomass burning 

emission, was used the CO as a tracer and, the CO:CO2 ratio. Despite having an 

emitter profile at this abnormally dry year, it was possible to observe it behavior of 

carbon sink. 
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1 INTRODUÇÃO 

A composição climática envolve um sistema complexo e interativo que 

consiste na atmosfera, superfície terrestre, os corpos de água (oceanos, rios, 

lagos, etc),  a neve, o gelo, e os seres vivos. (IPCC, 2007). Durante milhões de 

anos a Terra passou por ciclos naturais de aquecimento e resfriamento, além de 

processos de intensa atividade geológica, como a erupção de vulcões, que 

lançaram à superfície, gases com a capacidade de absorver energia na faixa de 

infravermelho (Butcher et al, 1992) criando um efeito estufa natural (IPCC, 2007), 

com uma temperatura média de 15ºC. Caso não existissem estes gases, a 

temperatura do planeta seria 18ºC negativos, isto é, 33 °C a menos (FIG.1) 

(Ahrens, 2000), entretanto, com a existência de um acréscimo dos principais 

gases de efeito estufa na atmosfera, como o dióxido de carbono (CO2), o metano 

(CH4), o óxido nitroso (N2O), o ozônio (O3), entre outros, que possuem a 

capacidade de reter a radiação na faixa de infravermelho, o estudo deste tornou-

se um grande tema de pesquisas científicas (Schneider, 1989) para entender e 

prever as mudanças causadas por estas alterações. Essas moléculas tem a 

capacidade de absorvem energia quando o comprimento de onda é muito próximo 

da faixa de energia de seus modos vibracionais e rotacionais. Os principais 

movimentos de vibração na faixa de comprimento de onda infravermelho são o 

estiramento de ligação e a deformação angular. Uma molécula ainda pode 

absorver energia devido ao aumento de sua energia rotacional (Ahrens, 2000; 

Butcher et al., 1992; IPCC, 2007). 

A influência do homem sobre o equilíbrio ecológico data da sua 

aparição na Terra e vêm aumentando de forma exponencial a partir da revolução 

industrial. Por intermédio dessa dinâmica desenfreada do homem, ou seja, com o 

crescimento populacional ocorrendo de forma exponencial,  principalmente no 

último século, como pode-se visualizar na FIG.2, foi gerado como consequência 

um aumento da atividade industrial, agrícola, pecuária, de transporte e uso de 

energia, principalmente o uso de combustíveis fósseis. Assim criando-se um 

círculo vicioso, pois, com o aumento populacional, houve um aumento da 
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demanda energética e, um consequente aumento das emissões dos GEE 

(Goldenberg, 1998), gerando um grande enriquecimento nas concentrações dos 

mesmos  na atmosfera. A intervenção humana no ciclo global de carbono ocorre 

há milhares de anos, entretanto somente nos dois últimos séculos o fluxo 

antropogênico passou a ser comparável ao ciclo do carbono natural (Malhi et al., 

2002). 

 

FIGURA 1: Balanço radiativo sem a presença de gases de efeito estufa (a) e com eles (b) (Fonte: 

adaptado Ahrens, 2000). 

 

FIGURA 2: Estimativa da população mundial entre os anos de 1500 até 2011 (Fonte: UNFPA, 

2012). 

Devido às emissões de GEE, provenientes das atividades humanas e 

de outros fatores naturais, serem capazes de gerar mudanças climáticas, foi 

estipulado um valor, conhecido como forçante radiativa, que é um meio de medir 

o quanto o balanço energético da atmosfera da Terra é influenciado quando os 

fatores que geram mudanças climáticas são alterados (IPCC, 2007).  
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Segundo dados publicados no IPCC (Intergovernmental Panel on 

Climate Change) em 2007, o balanço radiativo entre a radiação solar que chega à 

superfície terrestre e a que é emitida de volta (solar refletida + infravermelho) 

influencia diretamente o clima do planeta. O balanço radiativo no sistema terrestre 

está apresentado na FIG.3.  

 

FIGURA 3: Balanço Global de energia em unidades de W m
-2

. (Fonte: adaptado IPCC, 2007). 

A energia solar (por área) que penetra no sistema terrestre é cerca de 

342 W m-2, dos quais 107 W m-2 são diretamente refletidos de volta ao espaço, 

sendo que 77 W m-2 são refletidos pelas nuvens, partículas e gases existentes na 

atmosfera e 30 W m-2 são refletidos pela superfície, e 67 W m-2 são absorvidos 

por partículas e gases da atmosfera. Os restantes 168 W m-2 são absorvidos pela 

superfície terrestre, esta utiliza 24 W m-2 para liberação de calor sensível,           

78 W m-2 para evapotranspiração e emite 390 W m-2 na forma de radiação 

infravermelha. Somando o total de energia que a superfície da Terra emite, tem-

se 482 W m-2, contra 168 W m-2 que a mesma recebe do Sol. O equilíbrio é 

mantido pelos gases de efeito estufa (GEE) que absorvem 155 W m-2 da energia 

infravermelha emitida pela Terra e redireciona 324 W m-2 novamente para a 

superfície, que somados aos 168W m-2 oriundos do Sol, totalizam os 482 W m-2 

de energia que a superfície terrestre utiliza ou emite (IPCC,2007).  

Dados de testemunhos de gelo, tanto Ártico como Antártico, 

forneceram registros das concentrações dos gases da atmosfera durante os 

últimos 650.000 anos (FIG.4). Em função da circulação de ar, suas precipitações 
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de neve registram tanto os anos mais frios, quanto os mais quentes, assim como 

as concentrações de gás carbônico, oxigênio e outros gases das diferentes eras 

geológicas. Baseados nessas evidências, os cientistas chegaram à conclusão de 

que o aumento da concentração dos GEE na atmosfera é o responsável pelo 

atual aquecimento do planeta (IPCC, 2007). 

 

FIGURA 4: Variações de deutério (δD) no gelo antártico, que é um indicador para a temperatura 
local, e as concentrações atmosféricas dos GEE, tais como: dióxido de carbono (CO2), metano 
(CH4) e óxido nitroso (N2O) no ar preso dentro de núcleos de gelo e das recentes medições 
atmosféricas. Os dados abrangem 650.000 anos e as bandas sombreadas indicam os períodos 
interglaciais quentes anteriores e atuais (Fonte: IPCC, 2007) 

A taxa de variação do CO2 atmosférico reflete o equilíbrio entre as 

emissões de carbono antropogênico e as dinâmicas de uma série de processos 

terrestres e oceânicos que removem ou emitem CO2. A evolução desse equilíbrio 

irá determinar a velocidade e a magnitude das mudanças do clima induzidas pelo 

homem (Canadell et al., 2007). 

De acordo com a Organização Mundial da Saúde, as mudanças 

climáticas podem provocar até 150 mil mortes todos os anos e ao menos cinco 

milhões de casos de doenças. Além dos problemas de saúde, as temperaturas 

elevadas serão responsáveis pela redução de geleiras, aumento de eventos 

extremos como grandes inundações e secas em diferentes regiões, ondas de 

calor e frio, entre outros (Marengo, 2007).  

Malhi & Wright (2004) demonstraram que, desde meados da década de 

1970, vem ocorrendo um aquecimento nas florestas tropicais de cerca de 0,26ºC 
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por década. Ainda, Cramer et al. (2004) sugerem, por meio de modelos 

climáticos, um aquecimento na região tropical entre 3ºC e 8ºC para o final deste 

século XXI. Tal fato, observado por esses cientistas, se deve ao aumento do 

desmatamento de áreas de florestas tropicais para a substituição de áreas de 

mata natural por pastagens e cultivo de grãos, além da venda da madeira nobre 

para a indústria de móveis e para a geração de energia na forma de carvão 

vegetal. 

O desmatamento é a atividade humana que afeta diretamente as 

maiores áreas de floresta da Amazônia brasileira (Fearnside, 2003). A taxa anual 

de desmatamento na Amazônia não é constante, apresentando flutuações ano a 

ano conforme mostra a FIG.5, nota-se que, a partir do ano de 2005, esta taxa vem 

decaindo. A principal causa do desmatamento antropogênico da Amazônia é o 

uso da terra (PRODES, 2008), sendo o pasto para gado e a fazenda de produção 

de soja em grande escala as duas formas dominantes na Região Amazônica. 

 

FIGURA 5: Taxa de desmatamento por corte raso na Amazônia. (Fonte: PRODES, 2011). 

A Floresta Amazônica é reconhecida como a maior floresta tropical 

existente e possui uma grande variedade de ecossistemas, dentre os quais se 

destacam as matas de terra firme, as florestas inundadas, as várzeas, os igapós, 

os campos abertos e os cerrados. Abrigando uma infinidade de espécies vegetais 

e animais. Abrange uma área de aproximadamente 8 milhões de km2, contendo o 

Brasil cerca de 60% desta, aproximadamente 5 milhões de Km2, ocupando os 

Estados do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e parte dos 

Estados do Maranhão, Tocantins e Mato Grosso (MCT, 2010). 
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Este trabalho visa justamente definir qual o papel deste ecossistema 

nas emissões/absorções de dióxido de carbono durante o ano de 2010 para, 

justamente, adicionar informações a estas discussões. 
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2 OBJETIVOS 

Determinar o balanço de carbono da Bacia Amazônica na 

emissão/absorção do dióxido de carbono utilizando perfis verticais com aviões de 

pequeno porte, em quatro localidades estratégicamente distribuidas na Bacia 

Amazônica, e o método de Integração de Coluna para calcular o fluxo médio 

destas regiões e da Bacia como um todo. 

2.1 Objetivos Específicos 

Os objetivos específicos foram divididos em 5 subclasses: 

1- Utilizar os resultados dos perfis verticais, de frequência quinzenal, nos 

locais: Santarém (SAN, Pará; 2.86°S 54.9°W), Tabatinga (TAB, Amazonas; 

5.96ºS 70.1°W), Rio Branco (RBA, Acre; 9.38ºS 67.6ºW) e Alta Floresta (ALF, 

Mato Grosso; 8.80ºS 56.7ºW) para estudar o comportamento de 

emissão/absorção de carbono nas áreas estudadas e que são representadas pela 

trajetória das massas de ar desde a costa brasileira até cada local de estudo e 

suas sazonalidades.  

2- Calcular as trajetórias de massas de ar que chegam ao local estudado 

(backtrajectory) a cada 500 metros de altitude para todos os perfis verticais 

realizados nos 4 locais. 

3- Calcular as concentrações de entrada no continente (CEC). 

4- Calcular os fluxos de emissão/absorção de CO2 utilizando o método de 

Integração de Coluna do Perfil Vertical para os 4 locais citados na subclasse 1, 

para o ano de 2010.  

5- Utilizar o monóxido de carbono (CO) como traçador de queima de 

biomassa, para calcular a emissão de CO2 oriundo destas, a partir da razão 

CO/CO2 neste processo. 



8 
3 Revisão Bibliográfica   

  
    

 

3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

As amostragens com grande precisão do CO2 atmosférico foram 

iniciadas por Charles David Keeling no ano de 1958, e resultaram em uma série 

temporal das mudanças da composição atmosféricas. (Keeling 1961,1998 apud 

IPCC, 2007).  

O CO2 é reconhecidamente o principal GEE antropogênico, com uma 

concentração média mundial conhecida igual a 389 ppm no ano de 2010, que 

representa um aumento de 2,3 ppm em relação ao ano anterior (WMO, 2011) . 

No período compreendido entre 1750 a 2005, dentre todos os gases de 

efeito estufa (GEE), o aumento das concentrações de CO2 foi responsável pela 

maior parte da forçante radiativa (FIG.6). Em 2005, as concentrações de CO2 na 

atmosfera eram iguais a 379 ppm e foram responsáveis por gerar uma forçante 

radiativa de 1,66 ± 0,17 W.m-2 (IPCC, 2007). Este valor representou um 

crescimento de 13 a 14% em relação ao último registro, realizado em 1998 como 

pode ser visto em Ramaswamy et al. (2001).  A título de comparação, o CH4 que é 

considerado entre os gases primários como o segundo GEE mais importante, 

devido a sua concentração na atmosfera e ao seu Potencial de Aquecimento 

Global, que é 21 vezes maior que o CO2 em um cenário de 100 anos, tem sua 

forçante radiativa igual a  0,48 W m-2 e que representa aproximadamente 18% da 

média total global (Basso, 2011). 

A atual concentração de CO2 é o resultado do acúmulo de fontes e 

sumidouro ocorridos ao longo da história mundial, por se tratar de um gás de 

longa vida, podendo permanecer na atmosfera durante décadas ou séculos. O 

dióxido de carbono não possui tempo de vida determinado por ser continuamente 

reciclado pela atmosfera, oceanos e pelo solo, além de sofrer uma remoção da 

atmosfera que envolve diferentes processos em escala e tempo (IPCC, 2007).  

Devido ao aumento das emissões pela queima de combustíveis 

fósseis, pelo desmatamento e, pela queima de biomassa, as fontes e a 

intensidade de emissão de CO2 vêm mudando desde o último século, (Schimel, 



9 
3 Revisão Bibliográfica   

  
    

 
1995), principalmente a partir de 1980 (Ometto et al., 2005) aumentando, assim, a 

concentração de gás carbônico na atmosfera. (D’Amélio, 2006). 

 

FIGURA 6: Estimativas da média global da forçante radiativa (FR) e faixas em 2005 para o CO2, o 
CH4, o N2O antrópicos e outros agentes e mecanismos importantes, juntamente com a extensão 
geográfica típica (escala espacial) do forçamento e o nível de compreensão científica avaliado. A 
forçante radiativa antrópica líquida e sua faixa também são mostradas (Fonte: adaptado IPCC, 
2007). 

Em um estudo de grande escala temporal, o CO2 mostrou uma grande 

elevação em suas concentrações atmosfericas, aproxidamante 100 ppm nos 

últimos 250 anos, passando de cerca de 285 ppm na era pré-industrial (período 

compreendido entre os anos 1000 até 1750), para 379 ppm no ano de 2005. 

Durante este período, pode-se notar que houve uma aceleração nos padrões de 

emissão: os primeiros 50 ppm de CO2 acrescidos na atmosfera, levaram cerca de 

200 anos. O segundo acréscimo de 50 ppm de CO2 na atmosfera, ocorreram em 

30 anos. No período compreendido entre 1995 até 2005, ocorreu um acréscimo 

de, aproximadamente, 19 ppm (IPCC, 2007). Esta aceleração nas emissões 

podem ser observadas na FIG.7, nota-se que, a partir de 1750, as concentrações 

de CO2 apresentam uma grande e rápida elevação. 
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FIGURA 7: Concentrações atmosféricas dos gases CO2, CH4 e N2O, ao longo dos últimos 2.000 

anos (Fonte: IPCC, 2007). 

A importância desta contribuição tem sido alterada ao longo dos anos. 

A partir do protocolo de Montreal, com a retirada dos CFC’s (Cloro Fluor 

Carbonetos) durante a década de 90, fez com que o CO2 tivesse um peso maior 

como GEE. Após este periodo, com a estabilização da emissão do metano, entre 

os anos de 2000 a 2006, sua contribuição chegou a ser de 93% em 2005. Com o 

recente aumento da emissão do metano, sua contribuição relativa passou a ser 

de 84% em 2008 (FIG.8) (WMO, 2009). 

 

FIGURA 8: Contribuição do CO2 em relação aos outros GEE e os fenômenos ocorridos que 

contribuíram para tais valores (Fonte: adaptado WMO, 2009). 



11 
3 Revisão Bibliográfica   

  
    

 
 Ainda assim, sua contribuição relativa é 4 vezes maior que a soma de 

todos os outros gases de efeito estufa, causada principalmete pela queima de 

combustíveis fósseis (WMO, 2008), como pode-se ver na FIG.9. 

 

FIGURA 9: Contribuição das emissões globais dos GEE por setor, em PgCO2eq. (Fonte: adaptado 

WMO, 2008). 

Embora aproximadamente metade do total das emissões de CO2 

serem, atualmente, absorvidas pelos continentes e oceanos, modelos preveem 

um declínio desta absorção de carbono no futuro, resultando em uma relação 

carbono-clima positiva. (Ballantyne et al., 2012). 

A década mais recente para o qual temos uma estimativa de todas as 

fontes e sumidouros de carbono é da década de 1980, quando a média das 

emissões de combustíveis fósseis foram estimadas em 5,4 ± 0,3 PgC ano-1 e a 

taxa de crescimento atmosférico de 2,1 ± 0,3 PgC ano-1. A diferença de                          

2,1 ± 0,3 PgC ano-1 devem ser tomadas pelo oceano e pela biosfera terrestre. A 

incerteza na absorção da terra, que é estimada através da diferença de todos os 

outros componentes do ciclo do carbono, é relativamente grande (Sarmiento & 

Gruber, 2002).  

Esta incerteza na absorção promovida por sumidouros ainda não 

conhecidos, inicialmente denominados de “missing carbon sink”, fez surgir 

hipóteses de sumidouros antes não considerados (Ometto et al., 2005). Algumas 

destas consideravam que os oceanos absorviam mais carbono que o estimado 
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até o momento (Bousquet et al., 2000; Tans et al., 1990; Conway et al, 1994) e 

outras, que esse carbono era absorvido pela superfície terrestre por fotossíntese 

(Fan et al., 1998; Stephens et al., 2007). Simultaneamente, modelos atmosféricos 

foram desenvolvidos para calcular a real taxa do CO2 acumulado na atmosfera 

(Cox et al., 2000; Ito & Oikawa 2000; White et al., 2000). 

O balanço de carbono não é estático no tempo, como pode-se observar 

na FIG.10, a taxa de crescimento atmosférica varia em uma grande quantidade de 

ano para ano. A maior parte da variabilidade inter-anual pode ser correlacionada 

com a oscilação do El Niño do Sul, cujas altas taxas de crescimento são, 

geralmente, associadas a este. O resfriamento causado pela erupção do Monte 

Pinatubo no início da década de 1990, aparentemente, contribuiu para a redução 

das taxas de crescimento atmosférico (Sarmiento & Gruber, 2002).  

 

FIGURA 10: Crescimento na taxa de reservas de Carbono. (Fonte: adaptado de Sarmiento & 
Gruber, 2002).  

Desde 1958, a taxa do acúmulo anual de CO2 atmosférico aumentou, 

em média, de cerca de 1 PgC ano-1 para cerca de 3 PgC ano-1 (área azul clara). 

No mesmo período, emissões de combustíveis fósseis (linha vermelha) 

aumentaram de cerca de 2,5 PgC ano-1 para cerca de 6,5 PgC ano-1. A absorção 

feita pela biosfera terrestre e oceânica (região verde) pode ser responsável por 

esta diferença. Observa-se a grande variação interanual na taxa de aumento de 
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CO2 atmosférico. Altas taxas de aumento geralmente são associadas a episódios 

de El Niño (setas em laranja), com exceção do período seguinte à erupção do 

Monte Pinatubo no início dos anos de 1990 (Sarmiento & Gruber, 2002). Os 

aumentos das concentrações atmosféricas de CO2, desde a revolução industrial, 

tem como a principal fonte causadora, as emissões pela queima de combustíveis 

fósseis (IPCC, 2007), como pôde-se ver na FIG.9. Outras fontes de emissão são, 

também, a queima de biomassa (Andrea & Merlet, 2001; van der Werf, 2004) e a 

mudança de uso da terra como o desflorestamento (Houghton, 2003, MCT, 2010). 

Com isto, a floresta tropical exerce uma contribuição no balanço do carbono 

(Melillo et al., 1993; Field et al., 1998), porém, o impacto que o aumento do CO2, 

acumulado na atmosfera, pode gerar nas florestas ainda é incerto (Tian et al., 

2000; Schimel et al., 2001; Cox et al., 2000, Gloor et al., 2012), pois a reação da 

floresta na presença de altas concentrações de CO2 não é conhecida (Gash, 

2004). 

Em estudos mais recentes realizados pelo Global Carbon Project 

(GCP, 2011) as emissões de CO2 provenientes da queima de combustíveis 

fósseis aumentaram 5,9% em 2010, com um total de 9,1 ± 0,5 PgC emitido para a 

atmosfera. Estas emissões foram as maiores na história humana e 49% maior do 

que em 1990 (o ano de referência do Protocolo de  Quioto). A queima de carvão 

foi responsável por 52% do crescimento das emissões de combustíveis fósseis 

em 2010. As emissões de CO2 provenientes do desmatamento e mudança de uso 

da terra foram de 0,9 ± 0,7 PgC em 2010. A superfície nativa e os oceanos 

removeram 56% do total de CO2 emitido pelas atividades antrópicas durante o 

período entre 1958-2010, cada sumidor em uma proporção aproximadamente 

igual. Durante este período, o tamanho dos sumidouros naturais tem crescido 

quase no mesmo ritmo que o crescimento das emissões, embora ano a ano, 

exista uma grande  variabilidade entre os mesmos. Existe a possibilidade, no 

entanto, de que a fração de todos os restantes das emissões na atmosfera terem 

uma tendência positiva, devido a alterações na taxa de crescimento das emissões 

e diminuição da eficiência de sumidouros naturais.  

Na FIG.11, pode-se observar um resumo das fontes e sumidouros de 

carbono durante os anos de 2000 a 2010 segundo o CGP. 
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FIGURA 11: Influência antrópica no balanço de carbono mundial. (Fonte: adaptado de GCP, 2011, 

http://www.globalcarbonproject.org/carbonbudget/10/presentation.htm). 

A Amazônia armazena em sua floresta uma taxa de biomassa viva na 

ordem de 95 a 120 PgC e mais 160 PgC no solo (Gibbs et al., 2007; Malhi et al., 

2006; Saatchi et al., 2011; Jobbagy et al., 2000), possui uma das maiores 

reservas de carbono acima e abaixo da terra e abriga cerca de um quarto da 

biodiversidade global representando cerca de 50% das florestas tropicais do globo 

terrestre (Malhi, 2010). Segundo Gloor et al., 2012 esta quantidade de carbono 

armazenada pela floresta representa aproximadamente metade do total de 

carbono contido na atmosfera antes do início da Revolução Industrial no século 

18, podendo ser rapidamente liberado para a atmosfera pelas queimadas e 

desflorestamento.  

Este ecossistema sofre forte pressão humana devido a fatores como o 

desmatamento, a conversão e o esgotamento da floresta, que alteram a 

composição atmosférica, contribuindo com as mudanças climáticas e o 

aquecimento global (Gatti et al., 2010), já que o desenvolvimento econômico da 

região está diretamente correlacionado à destruição e/ou desflorestamento da 
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mesma, para a criação de áreas agrícolas e de pastagens (DeFries et al., 2010). 

O uso e a ocupação do solo da Amazônia são caracterizados pelo extrativismo 

vegetal e animal – incluindo a extração da madeira por madeireiras – pela 

pecuária, pela agricultura de subsistência, bem como pelo cultivo de espécies 

vegetais arbustivo-arbóreas. A produção de grãos recobre parcelas contínuas 

expressivas. A mineração e o garimpo (atividades pontuais) e a infraestrutura 

regional (atividades pontuais e lineares) também são responsáveis pela alteração 

dos ecossistemas naturais. Nos arredores de núcleos urbanos e áreas de 

ocupação mais antigas, uma boa parte das terras, outrora desmatadas, encontra-

se recoberta ora por florestas secundárias, ora por florestas nativas nos seus 

vários estágios de crescimento e regeneração (MCT, 2010).  

A redução da floresta diminui a capacidade de mitigação da mesma, 

por meio do sequestro de carbono, das emissões oriundas da queima de 

biomassa e de combustíveis fósseis (Gloor et al., 2012), justamente por ser 

provida de vastas áreas florestadas que, ao serem suprimidas, geram um duplo 

déficit à Bacia Amazônica e a concentração dos gases atmosféricos. Além deste 

problema, a Amazônia desempenha papel fundamental no controle do regime de 

precipitação e umidade em grande parte do continente sul americano e detém 

grande parte da água doce do planeta, além de abrigar uma imensa 

biodiversidade. Todos os motivos aqui citados tornam esta região especialmente 

sensível à mudança global do clima (MCT, 2010). 

A área total da Floresta Amazônica representa praticamente a metade 

do território do continente Sul Americano e é equivalente à aproximadamente       

8 x 106 de Km² (Renssen et al., 2000), dos quais aproximadamente 60% da área 

estão em território nacional identificada como “Amazônia Legal” que abrange uma 

área de 5,08 x 106 Km²  (Perz et al., 2005). Os ecossistemas amazônicos ocupam 

os estados do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e parte dos 

estados do Maranhão, Tocantins e Mato Grosso. A Amazônia é reconhecida 

como a maior floresta tropical existente, o equivalente a 1/3 das reservas de flo-

restas tropicais úmidas e o maior banco genético do planeta. Contém 1/5 da 

disponibilidade mundial de água doce e um patrimônio mineral não mensurado 

(MCT, 2010). 
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A floresta, apesar de ser a característica mais marcante da Amazônia, 

não esconde a grande variedade de ecossistemas, dentre os quais se destacam 

as matas de terra firme, as florestas inundadas, as várzeas, os igapós, os campos 

abertos e os cerrados. Consequentemente, a Amazônia abriga uma infinidade de 

espécies vegetais e animais que, de acordo com registros do Museu Paraense 

Emílio Goeldi - MPEG, a riqueza da flora da Amazônia compreende                 

aproximadamente 30.000 espécies, cerca de 10% das plantas de todo o planeta. 

A diversidade de árvores varia de 40 a 300 espécies diferentes por hectare. Em 

nenhum lugar do mundo existem mais espécies de animais e de plantas do que 

na Amazônia, tanto em termos de espécies habitando a região como um todo, 

como coexistindo em um mesmo ponto. Entretanto, apesar de a Amazônia ser a 

região de maior biodiversidade do planeta, apenas uma fração dessa 

biodiversidade é conhecida (MCT, 2010).  

Embora a Amazônia brasileira ainda possua  cerca de 82% de florestas 

intactas (PRODES, 2010; Regalado, 2010) e a taxa de desmatamento regrida ao 

passar dos anos (a taxa de desmatamento foi reduzida significativamente em 

73%,  de 27.772 km² em 2004, para 7.464 km² em 2009 (MCT, 2010) e, em 2011, 

esta se apresentou ainda mais reduzida, com 6.238 km² (PRODES, 2011)), 

devido ao rápido desenvolvimento demográfico e econômico (Soares-Filho et al., 

2006) e, também, por alterações nos limites do bioma da floresta e no próprio 

bioma, causados por mudanças na composição de gases atmosféricos 

associados às mudanças climáticas (Marimon et al., 2006), a capacidade de 

sumidouro da floresta pode ser alterada (Gloor et al., 2012) .  

Num quadro nacional de emissões, a Floresta Amazônica desempenha 

uma importante colaboração, já que diferentemente de países industrializados, o 

Brasil possui uma baixa influência no status de emissões de CO2 provenientes da 

geração de energia, por utilizar matrizes energéticas renováveis para a geração 

de energia, tais como: hidroelétricas, etanol para o transporte, bagaço de cana-

de-açúcar e carvão vegetal em indústrias; além de ter uma demanda energética 

inferior aos países industrializados (MCT, 2010). A atividade responsável pela 

maior taxa de emissão no país é a de mudança do uso da terra, em particular da 

conversão de florestas para uso agropecuário, segundo o Ministério da Ciência e 

Tecnologia, na Segunda Comunicação Nacional à Convenção-Quadro das 
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Nações Unidas sobre Mudança do Clima (2010). Ainda segundo esta 

comunicação, em 2005 este setor foi responsável por 77% do total de emissões 

no país. Outras fontes de CO2 no cenário nacional são os processos industriais de 

produção de cimento, cal, barrilha, amônia e alumínio, bem como a incineração 

de lixo, como se pode observar na FIG.12. Quando somadas as emissões, o 

encontrado foi um montante de 1.637.905 Gg de CO2 lançados à atmosfera no 

ano de 2005.  

 

FIGURA 12: Dados das emissões de CO2 por setor no ano de 2005 (Fonte: MCT, 2010). 

Segundo a Agência EDGAR (Emissions Database for Global 

Atmospheric Research), em 2011 o Brasil ocupou a 105° posição mundial de um 

total de 250 países pela emissão de CO2, com uma taxa de 2,09 tonCO2 per 

capita. Sendo o país responsável por uma emissão total de 1.823.482 Gg de CO2 

(0,50 PgC) no ano de 2005 e de 855.911 Gg de CO2 (0,23 PgC) no ano de 2008. 

Nestas emissões, não foram contabilizadas as provenientes da queima de 

biomassa (EDGAR 2011) . 

Somente a Bacia Amazônica foi responsável por uma emissão de 

842.967 Gg de CO2 (aproximadamente 0,23 PgC), calculados a partir da mudança 

do uso da terra, que representa uma taxa de 51,5% do total, nesta atividade, e um 
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aumento de 83% em relação a 1990 (MCT, 2010). É interessante salientar que o 

cálculo desta emissão é baseado somente em emissões de origem antrópica, 

desconsiderando as emissões naturais. Sabe-se ainda que, somente as emissões 

resultantes do desmatamento na região Amazônica foram responsáveis por uma 

emissão de 700-800 MtonCO2 ano-1 no período compreendido entre 1999 a 2008, 

que reprensenta cerca de 0,2 PgC ano-1. Em um período mais recente (2007 a 

2008), com a redução do desmatamento, as emissões provenientes da mudança 

do uso da terra foram de 500-550 MtonCO2 ano-1, que reprentam uma emissão de 

aproximadamente 0,15 PgC ano-1, o que representou 21% das emissões 

brasileiras (PRODES, 2010). 

 Na TAB.1 pode-se observar as emissões de todos os biomas 

brasileiros e ve-se que, realmente, a Amazônia possui um grande peso nas 

emissões, representando 67% destas, que corresponde a uma variação de 83% 

no período dentre os anos de 1990 a 2005. 

TABELA 1: Síntese das emissões antrópicas líquidas de CO2 no ano de 2005 por bioma. (Fonte: 

adaptado MCT, 2010). 

 

Estudos realizados demonstraram que, na estação chuvosa, há uma 

elevação nas emissões de carbono promovidas pela vegetação, causada, 

principalmente, pela aceleração dos processos de decomposição. Este mesmo 

estudo ainda relata que na estação seca, há uma diminuição considerável nas 

emissões de carbono, devido à inibição da respiração. (Saleska et al., 2003). 

Entretanto, nesta mesma estação, utilizando-se  do monóxido de carbono (CO) 

como traçador de queima de biomassa (Edwards et al., 2006; Gatti et al., 2010; 
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Yurganov et al., 2010), pode-se notar que entre os meses de agosto a dezembro 

existe uma grande emissão de CO devido a queima de biomassa (Andreae et al., 

2012) e, como pode-se ver em Gatti et al (2010) há uma grande emissão de CO2. 

O CO, por sua vez, traz um interesse em seu ciclo atmosférico como 

um produto da foto-oxidação pelo CH4 e de COVs (Compostos orgânicos 

voláteis), como o maior sumidor do radical Hidroxila (OH) e, como precursor de 

ozônio troposférico (Logan et al., 1981). As maiores fontes mundiais de CO são 

as emissões industriais (de 500 a 900 Tg ano-1), oxidação do CH4                      

(de 700 a 900 Tg ano-1) e a queima de biomassa (de 400 a 800 Tg ano-1) 

(Andreae et al., 2012). Em uma floresta, existem diferentes estágios e fatores que 

comprometem a queima, como a umidade do ar, a quantidade de água na 

vegetação,  o vento, a topografia, as condições meteorológicas, o tipo de bioma 

queimado, entre outros, que geram uma combustão incompleta, sendo um dos 

principais subprodutos o CO (Leeuwen and Werf, 2011) o que, 

consequentemente, faz do CO um excelente traçador de queimadas (Edwards et 

al., 2006; Gatti et al., 2010; Yurganov et al., 2010). 

Vários estudos realizados na Amazônia, particularmente sob o 

Experimento de Larga Escala da Biosfera-Atmosfera na Amazônia (LBA), indicam 

a existência de uma dinâmica particular da floresta amazônica, que por vezes, 

atua como fonte e outras como sumidouro de carbono (MCT, 2010) como pode-se 

ver nos estudos realizados com correlação de vórtices turbulentos que apontam 

para a possibilidade em algumas das torres de sumidor de carbono na Amazônia: 

5 a 6 toneladas de carbono por hectare por ano (Grace et al., 1995; Kruijt, et al., 

2000). Globalmente isso significa cerca de 1 PgC ano-1, que é uma fração 

considerável do “global missing carbon” (Fan et al., 1998). Estes fluxos 

dificilmente seriam sustentados a longo prazo, por uma série de razões, entre elas 

a limitação de nutrientes (Lloyd et al., 2001; Andreae et al., 2002).  

Na FIG.13 pode-se observar uma compilação dos resultados de 

diversos estudos publicados, e indica uma disparidade entre os fluxos de carbono, 

desde um sumidouro de 5-6 tonC ha-1 ano-1 até uma fonte de cerca de                        

1,5 tonC ha-1 ano-1 (Ometto et al., 2005), é importante salientar que estes estudos 

apresentados utilizaram-se, em sua maioria, de torres de fluxo por eddy-

correlation e estudos de dendrometria, sendo assim, possuem um 



20 
3 Revisão Bibliográfica   

  
    

 
representatividade de pequena escala ou local e, portanto, não representando a 

Bacia Amazônica.  

 

 

FIGURA 13: Estimativas de trocas de carbono líquida (NEE) obtidas por técnica de correlação de 
vórtices turbulentos e por estimativas de inventário de biomassa. As publicações e as localidades 
das medidas são: Grace et al. (1995a) Ji-Paraná; Malhi et al. (1998), Manaus; Phillips et al. (1998) 
– inventário de biomassa, diversas localidades; Araújo et al. (2002), Manaus; Carswell et al. (2002) 
– Reserva Caxiuanã; Miller et al. (2004) – inventário de biomassa, Santarém; Saleska et al. (2004) 
– inventário de biomassa, Santarém; Saleska et al. (2004) – Santarém; Baker et al. (2004) – 
inventário de biomassa, localidades na Amazônia oriental e central, Amazônia ocidental e áreas 
alagadas, respectivamente. (Fonte: adaptado Ometto et al., 2005). 

Devido a esta grande incerteza sobre o papel desempenhado pela 

Bacia Amazônica que hoje persiste, pois  apesar de muitos estudos terem  sido 

realizados na mesma, o conhecimento de seu papel como fonte ou sumidouro de 

dióxido de carbono permanece desconhecido e, é neste contexto que este estudo 

foi desenvolvido de maneira que represente a Bacia de forma espacial e temporal, 

elucidando assim o balanço de carbono da Bacia Amazônica. 
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4 METODOLOGIA 

4.1 Amostragem 

Durante o ano de 2010 foram realizados 80 perfis verticais sobre os 

locais: Santarém (SAN – 2.86°S 54.9°W) no estado do Pará, Alta Floresta (ALF 

8.80ºS 56.7ºW) no estado do Mato Grosso, Tabatinga (TAB - 5.96ºS 70.1°W) no 

estado do Amazonas e Rio Branco (RBA - 9.38ºS 67.6ºW) no estado do Acre, 

utilizando aviões de pequeno porte, entre as altitudes de 300 a 4400 m relativas 

ao nível do mar. A FIG.14 ilustra a localização dos pontos de amostragem e 

também das ilhas de Ascension (ASC - 7°56’S, 14°22’O) e Barbados (RPB – 

13°10’N, 59°32’O).  

 

FIGURA 14: Imagem gerada a partir de satélite utilizando o software “Google Earth” onde estão 
demonstradas as localizações dos pontos de amostragem georreferenciados, marcados em azul 
pelo ícone dos aviões e seus respectivos nomes à direita e também as ilhas de Ascension e 
Barbados, marcadas com o ícone rosa. 
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Aviões de pequeno porte, de empresas presentes nos locais de 

amostragens, foram contratados para a realização das coletas. Na janela de mau 

tempo da aeronave foi instalado um tubo coletor de aço inoxidável, pelo qual o ar 

atmosférico externo ao avião é coletado e posicionado de modo que as emissões 

oriundas do motor da aeronave não interfiram na coleta. Foram instalados 

sensores de temperatura, umidade relativa, GPS (Global Positioning System) para 

registrar o posicionamento e as condições de cada coleta e um computador para 

registro de dados no local de amostragem. Nas FIG.15, 16 e 17, pode-se observar 

os aviões utilizados na realização das amostragens com o sistema de coleta de ar 

instalado, com o tubo coletor em detalhe. Na FIG.15, o avião modelo Seneca II, 

utilizado em Rio Branco e Tabatinga. Na FIG.16, o avião utilizado em Santarém, 

modelo Sertanejo e, na FIG.17, o avião utilizado em Alta Floresta, modelo Cessna 

210, onde nota-se  a diferença no posicionamento do tubo coletor que, 

diferentemente dos outros modelos que propiciaram a instalação do mesmo em 

sua janela de mau tempo, no Cessna 210, possibilitou somente a instalação do 

tubo coletor na asa, na entrada da ventilação. Na amostragem, a aeronave 

descreve um voo com trajetória pré-determinada, de forma que cada amostra seja 

coletada em determinada posição fixa geograficamente, porém em diferentes 

altitudes. 

Para a coleta do ar, um sistema semi-automático de amostragem e 

outro de armazenamento foram desenvolvidos pelo GMD/ESRL/NOAA (Global 

Monitoring Division / Earth System Research Laboratory / National Oceanic & 

Atmospheric Administration). O primeiro, denominado Unidade Portátil dos 

Frascos (Portable Flask Package – PFP), que possui duas diferentes versões: A 

primeira (versão II, fabricada anteriormente pela NOAA) contém 17 frascos de 

vidro e a segunda (versão III fabricada pela HPD – High Precision Device®) com 

12 frascos. A versão mais antiga foi utilizada em Santarém, onde as medidas 

começaram em 2000 e nos demais locais de amostragem, onde as amostragens 

foram iniciadas em dezembro de 2009, utilizam a versão comercial (versão III). 

Ambas possuem válvulas para amostragem e um microprocessador que a 

controla e armazena informações sobre a amostragem.  

 



23 
4 Metodologia   

  
    

 

 

FIGURA 15: Avião utilizado para a amostragem em Rio Branco e Tabatinga, modelo Seneca II, e 

em detalhe, indicado pelas setas vermelhas, o tubo coletor e a acomodação do sistema de coleta. 

 

FIGURA 16: Avião, modelo Sertanejo, utilizado para a realização das amostragens em Santarém 
e, em detalhe, indicado pelas setas vermelhas, o tubo coletor e a acomodação do sistema de 
coleta. 
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FIGURA 17: Avião Cessna 210, utilizado na amostragem em Alta Floreta, e, em detalhe, indicado 
pelas setas vermelhas, a localização do tubo coletor e a acomodação do sistema de amostragem. 

A unidade compressora (PCP – Portable Compressor Package) utiliza 

um sistema que contém dois compressores e baterias recarregáveis para que o ar 

atmosférico seja pressurizado a 40 psi (276 KPa) nos frascos de vidro da PFP. 

Durante a coleta, são passados inicialmente 5 litros de ar pelo tubo de entrada e 

pela ligação entre os frascos amostradores (manifold) para o condicionamento 

deste tubo com as condições de umidade e concentração dos gases. Na etapa 

seguinte são passados 10 litros de ar para o condicionamento do vidro dos 

frascos. Então a válvula de saída do frasco é fechada e quando o sensor de 

pressão identifica 40 psi a válvula da frente também é fechada, armazenando 

assim de 1,4 a 1,7 litros de amostra por frasco/altura.  

Nas FIG.18 e 19 podem ser observadas as unidades compressoras e 

de frascos das duas versões utilizadas nos quatro locais estudados.  
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FIGURA 18: Sistema de amostragem de ar versão II utilizado em Santarém onde: 1) PFP com 17 
frascos de vidro; 2) PCP; 3) Painel do piloto; 4) Minicomputador para registro de dados no local; 5) 
GPS. 

 

FIGURA 19: Sistema de amostragem de ar versão III, utilizado em Rio Branco, Tabatinga e Alta 
Floresta, onde: 6) PFP com 12 frascos de vidro; 7) PCP; 8) Painel do piloto; 9) Minicomputador 
para registro de dados no local; 10) GPS (2 modelos utilizados). 
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O tubo coletor é conectado na unidade compressora, que transfere o ar 

para a PFP contendo os frascos. Um dispositivo que indica a altitude previamente 

programada é conectado neste sistema, indicando em qual altitude o piloto deve 

fazer as amostragens do primeiro frasco até o último. A trajetória do avião é 

realizada em formato helicoidal descendente, com diâmetro em torno de 5 Km 

(FIG.20). Esta estratégia de amostragem é para evitar a influência do gás emitido 

pelo motor do avião na coleta. As altitudes de coleta ocorrem em relação ao nível 

do mar e o ponto mais alto é 14500 pés (4420m) para todos os locais. As altitudes 

dependem do número de frascos e da altitude da superfície local. As altitudes 

para cada local de coleta estão apresentadas na TAB.2.  

 

FIGURA 20: Trajetória do avião realizada em formato helicoidal. 
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TABELA 2:  Altitudes de coleta de cada frasco nos 4 locais de amostragem. 

 Santarém Alta Floresta Rio Branco e Tabatinga 

Frasco 
Altitude 

(pés) 

Altitude 

(metros) 

Altitude 

(pés) 

Altitude 

(metros) 

Altitude 

(pés) 

Altitude 

(metros) 

1 14500 4420 14500 4420 14500 4420 

2 13500 4115 13500 4115 13000 3392 

3 12500 3810 11500 3505 11500 3505 

4 11500 3505 10000 3048 10000 3048 

5 10500 3200 8500 2591 8500 2591 

6 9500 2896 7000 2134 7000 2134 

7 8500 2591 6000 1829 6000 1829 

8 7500 2286 5000 1524 5000 1524 

9 6500 1981 4000 1219 4000 1219 

10 5500 1676 3000 914 3000 914 

11 4500 1372 2000 610 2000 610 

12 3500 1067 1500 457 1000 305 

13 3000 914 * * * * 

14 2500 762 * * * * 

15 2000 610 * * * * 

16 1500 457 * * * * 

17 1000 305 * * * * 

 

4.2 Análise 

Em 2003, foi construída uma réplica do sistema para análise dos gases 

dióxido de carbono (CO2), metano (CH4), monóxido de carbono (CO), óxido 

nitroso (N2O), hidrogênio (H2) e hexafluoreto de enxofre (SF6) (FIG.21), 

denominado SAGEE (Sistema de Analise de Gases de Efeito Estufa), 

desenvolvido pelo ESRL/NOAA, pelo Dr. Ed Dlugokencky e executado por 

Andrew Crotwell e Dra. Luciana Vanni Gatti. Esta réplica foi instalada no IPEN em 

2004, quando passou a realizar todas as análises de GEE.  
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FIGURA 21: SAGEE no LQA/IPEN. Onde: 1) Monitor LI-COR (CO2); 2) Monitor de CO/H2 Peak 
Laboratories (CO/H2); 3) Cromatógrafo gasoso HP (N2O/SF6/CH4); 4) Controlador de fluxo dos 
gases; 5) Válvula “Sample select e System select”; 6) sample/CO reference; 7) Medidor de vácuo 
e Receptor de amostras; 8) Interface do cromatógrafo; 9) Banho resfriador; 10) Tela operacional; 
11) Central única de processamento (CPU); 12) Interface do monitor de CO2; 13) Interfaces das 
válvulas e do monitor CO/H2. 

O equipamento utilizado para análise do CO2, da marca LI-COR®, 

modelo LI-7000®. Este é um analisador de gás infravermelho, diferencial, não 

dispersivo de alta precisão (NDIR). A fonte de infravermelho contém um filamento 

de tungstênio e é selada a vácuo. O sistema diferencial trabalha por diferença de 

absorção da radiação do infravermelho, o qual passa por duas células de 

amostragem. Na Célula A é passado o gás de referência com concentração em 

torno de 350 ppm (Mistura Padrão da White Martins, recalibrado pelo LQA) e na 

Célula B é passado o gás a ser analisado. A radiação infravermelha é transmitida 

para as duas células e os detectores presentes nas duas células absorvem a 

radiação e a diferença entre a absorção em ambas as células é medida. Filtros 

ópticos são usados para ajustar o detector de CO2 para absorção na banda de 

4,255 mícron (banda emitida pelo CO2) e rejeitar radiação em outra banda, 

aumentando a precisão do instrumento. 

Para o aumento da acurácia na medição, para a quantificação do CO2 

é construída uma curva de calibração a cada duas amostras, onde são utilizados 

três gases de referência, de concentrações diferentes, para garantir alta precisão 
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na quantificação deste gás. Neste caso, o sistema pode ser representado da 

seguinte maneira: 

Ref.(L) – Ref.(M) – amostra – Ref.(H) – amostra – Ref.(L) – amostra – Ref.(M) – 

amostra - Ref.(H) – amostra – Ref.(L) – amostra – Ref.(M) – amostra –Ref.(H) 

Os símbolos L, M e H significam, respectivamente, o padrão referência 

baixo (“low”), médio (“medium”) e alto (“high”). Na FIG.22 pode-se observar como 

as análises foram realizadas. 

 

FIGURA 22: Análise de amostras de CO2. A cada dois pontos de amostra (bolas em azul) foi 
realizado uma curva de calibração com as referencias em três diferentes concentrações 
conhecidas. 

Para garantir a estabilidade do sistema analítico, a cada 2 semanas um 

gás natural pressurizado e calibrado pela NOAA, com uma concentração de 

378,58 ppm de CO2, chamado de tanque de calibração, é analisado 20 vezes. A 

média destas 20 análises é utilizada para verificar a acurácia do sistema e o 

desvio padrão destas, é utilizado para verificar sua precisão. Este procedimento é 

adotado para todos os gases analisados pelo SAGEE. 
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 A precisão média, ao longo destes 9 anos, é de 0,03 ppm para o CO2, 

conforme pode-se observar na FIG.23 . 

 

FIGURA 23: Histórico das médias das concentrações analisadas a partir dos tanques de 
calibração. Em azul vê-se o limite médio de erro adotado pela NOAA e em vermelho o limite do 
erro médio determinado pelas análises realizadas no LQA/IPEN. 

A quantificação do gás SF6 é realizada utilizando um cromatógrafo 

gasoso com detector de captura eletrônica (ECD). É injetado um volume fixo de 

amostra (15 mL) que passa pela pré-coluna, com 183 cm de comprimento e 3/16” 

de diâmetro externo,  empacotada com Haysep Q® 100/120 mesh, depois pela 

coluna,  que é igual a pré-coluna. O “loop” utilizado foi de 15mL de volume e a 

temperatura do forno a 70ºC. Neste caso o gás de arraste é uma mistura de 

argônio e 5% metano (90 mL min-1, Padrão Primário). O detector ECD (Detector 

de Captura Eletrônica) utiliza uma fonte de Níquel 63 (63Ni), a qual ioniza as 

moléculas, e são formados elétrons lentos. Estes elétrons migram para o anodo 

(célula voltaica), os quais produzem uma corrente padrão. Quando a amostra 

ionizada entra no detector, a corrente é reduzida, e esta diferença é proporcional 

a quantidade de composto. 

O instrumento que analisa o CO é o monitor da Peak Laboratories 

CO/H2
®. Este sistema é capaz de detectar baixas concentrações em ppb. Existe 

um filtro com combustor catalítico que oxida o CO presente no gás de arraste (Ar 
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sintético) para CO2. O gás a ser amostrado é inserido no equipamento através do 

“loop” pelo mesmo procedimento descrito anteriormente. O gás de arraste         

(20 mL min-1) carrega a amostra para um sistema de pré-coluna e coluna de 1/8” 

de diâmetro externo situadas dentro de um forno, a 100ºC. Desta coluna, o gás 

passa por um leito aquecido (265ºC) de óxido de mercúrio (HgO), e o gás CO 

contido na amostra reage com o óxido de mercúrio, liberando vapor de mercúrio 

metálico que é quantificado pela absorção de luz ultravioleta na banda de 254nm, 

que atravessa a câmara de leitura. Pela diferença entre a radiação emitida e a 

que chega ao fotômetro, após entrar em contato com a amostra, tem-se um sinal 

proporcional à concentração de CO contido na amostra. Para uma maior precisão 

dos resultados, este equipamento foi regulado de forma a favorecer as análises 

de CO já que, apesar de analisado, os resultados de H2 não são submetidos a 

estudos. 

A sala que contém os equipamentos foi mantida refrigerada à 

temperatura controlada, para não haver interferência nas análises. 

4.3 Cálculo do Fluxo de CO2 pelo Método de Integração de Coluna 

O método de integração de coluna foi primeiramente descrito por Chou 

et al. (2002) e depois aprimorado por  Miller et al.(2007) ao subtrair a 

concentração do ar de entrada no continente (CEC) da concentração determinada 

na amostragem do perfil vertical. O método de Integração de Coluna torna 

possível a integração de todo o percurso descrito pela massa de ar, desde a 

entrada no continente até o ponto de coleta, possibilitando a interpretação da 

influência de emissão/absorção sofrida pela mesma durante todo o trajeto. Esta 

técnica também foi utilizada em D'amélio et al. (2009) e Gatti et al. (2010).  

4.3.1 Cálculo da Concentração de Entrada no Continente 

Para o cálculo da CEC foi utilizado o gás SF6, como traçador de 

massas de ar. Pelo fato de não existir emissão do mesmo ao longo do trecho 

entre a costa e a região de estudo (Oliver et al., 1999) (FIG.24), a concentração 

encontrada no perfil vertical é a mesma da costa, portanto a concentração é 

constante durante todo o trajeto das massas de ar dentro do continente.  
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FIGURA 24: Estudo da emissão de SF6 no mundo (Oliver et al., 1999). Os pontos em branco 
apontam os locais com emissão do gás. O circulo em vermelho destaca a inexistência de 
contribuição de SF6 nos locais de influencia na amostragem. 

A CEC é estabelecida pela correlação entre as duas Estações de 

Monitoramento Global localizadas no Oceano Atlântico Sul (Ilha de Ascension) e 

Norte (Ilha de Barbados), mostradas na FIG.14. Por meio destas é determinada a 

fração de composição do ar, contendo parcelas de influência do Hemisfério Norte 

e Sul, pelas equações EQ 1 e EQ 2: 

             ASClocal   1 - RPBlocal    
 SF6local 

- SF6RPB
SF6ASC

 - SF6RPB

              (EQ 1)

   

                      CEC    ASClocal    RPBlocal    RPB                      (EQ 2) 

Onde ASClocal e RPBlocal são as frações correspondentes de cada 

estação de ASC e RPB, respectivamente. SF6_local, SF6_RPB e SF6_ASC são as 

concentrações de SF6 nos locais estudados e, em RPB e ASC, respectivamente. 

XCEC é a CEC de cada gás, e XRPB, as concentrações de gás, neste caso de CO2, 

em RPB. 

4.3.2 Cálculo do Fluxo pelo Método de Integração de Coluna 

O cálculo do fluxo de CO2 é obtido pela diferença entre a concentração 

de entrada na costa e o ponto de coleta e pelo tempo de dias percorrido pela 

massa de ar, desde a costa até o local de coleta (EQ 3), conforme descrito por 
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Miller et al., (2007),  D'amélio et al., (2009) e  Gatti et al., (2010) para cada perfil. 

Portanto, este fluxo representa a contribuição da emissão de CO2 pela área da 

Bacia Amazônica, representada neste estudo, entre a costa e cada local 

amostrado.   

 
 
(EQ 3) 
 

Onde XCO2 é a concentração de CO2 nos perfis verticais realizados, 

considerando a variação de temperatura e pressão, de acordo com as altitudes de 

amostragem, na unidade mol m-3. Zi e Zf são as altitudes mínima e máxima, sendo 

mínima a superfície e máxima de 4,4 km (14500 pés) conforme pôde-se ver na 

TAB.2. t é o tempo gasto pela massa de ar, em dias, entre a costa e o local 

amostrado.  

A FIG.25 nos traz uma demonstração gráfica de como o cálculo é 

executado, calculando as variações na concentração, desde o solo até o topo do 

perfil, da massa de ar que adentra ao país. Em síntese, neste método é realizada 

a integração do perfil, após a subtração da concentração do ar de entrada no 

continente, considerando o tempo desta trajetória até o local do perfil. 
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FIGURA 25: Representação do modelo simplificado utilizado para o cálculo de fluxo pelo Método 
de Integração de Coluna, o qual integra a massa de ar desde o solo (face inferior do cubo em 
vermelho) até a 4,5 Km de altitude (face superior do cubo em azul). 

4.3.3 Cálculo das Trajetórias Retrocedentes das Massas de Ar  

Para se conhecer o percurso que as massas de ar realizaram desde a 

costa até os locais de amostragem, foi utilizado o modelo HYSPLIT.  

Para o cálculo do tempo das trajetórias das massas de ar foi utilizado o 

modelo FLEXPART. Esta informação é necessária para se obter o tempo 

percorrido dentro do continente para o cálculo de fluxo. 

4.3.3.1 Descrição do Modelo de Trajetórias Hysplit  

Para a localização espacial das trajetórias foi utilizado o modelo de 

trajetórias Hysplit model (Hybrid Single-particle Langragian Integrated Trajectory) 

de acordo com o método descrito por Draxler et al. (2003). Para cada perfil, as 

trajetórias retrocedentes foram calculadas por 240 hr, a cada 500 m de altitude, 

no modo GDAS, sempre às 16 hr na data da coleta, para determinar o tempo de 

percurso da massa de ar entre a costa brasileira e o local de estudo. A seguir, na 

FIG.26 é apresentado como o tempo das trajetórias foi determinado pelo uso do 

modelo. 
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FIGURA 26: Trajetórias das massas de ar retrocedentes geradas pelo modelo HYSPLIT onde os 

triângulos grandes simbolizam dias e os menores, frações de hora. 

4.3.3.2 Descrição do Modelo de Inversão Lagrangiano FLEXPART 

O modelo de inversão lagrangiano FLEXPART foi utilizado para o 

cálculo das trajetórias retrocedentes das massas de ar desde a costa até os 

pontos de coleta, para as várias altitudes amostradas, conforme mostradas na 

TAB.2. Este modelo computa trajetórias de um grande número de partículas 

imaginárias, para descrever o transporte e a difusão de traçadores na atmosfera. 

O modelo Flexpart é um modelo off-line que utiliza campos meteorológicos 

(análise ou previsão) em formato de Grade Binária (GRIB) a partir do modelo de 
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previsão numérica ECMWF (ECMWF, 1995) na grade de latitude/longitude e nos 

níveis nativos no modelo ECMWF como dados de entrada.  

O Flexpart precisa de cinco campos tri-dimensional: horizontal, vertical, 

componentes de vento, temperatura e umidade específica, além de precisar dos 

campos bi-dimensionais de pressão de superfície, cobertura total de nuvens, 

componentes de vento 10 m na horizontal, temperatura de 2m e de ponto de 

orvalho, precipitação convectiva e de larga escala, fluxo de calor sensível, 

topografia, e desvio padrão da sub-grade da topografia e o uso da terra.  

Para este trabalho, as trajetórias foram calculadas pelo parceiro Dr. 

John B. Miller, membro da coordenação do projeto maior de Estudos de Fluxo de 

Emissão de GEE na Amazônia. Os dados de vento utilizados foram do NCEP 

(National Centers for Environmental Prediction) global com resolução de 0,5 grau 

(aproximadamente 55 Km), como pode-se observar no exemplo da FIG.27. 

 

FIGURA 27: Trajetórias das massas de ar retrocedentes para a altitude de 4267 m acima do nível 
do mar (masl) geradas pelo modelo FLEXPART, onde a variação da altitude da massa de ar pode 
ser observada na legenda pela escala de cor e o circulo verde denota o momento em que a massa 
de ar cruza a costa brasileira. 

4.4 Uso da Concentração de CO como Traçador de Queima de Biomassa 

Para identificar a influência da queima de biomassa e definir o valor da 

emissão oriunda desta, foi utilizado o CO como traçador de queimadas por meio 
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da razão CO:CO2 (Andreae & Merletl, 2001; Chou et al., 2002; Kuhn et al., 2007; 

Gatti et al., 2010) 

A estimativa da razão CO:CO2 foi baseada na observação dos perfis da 

estação seca. Foram utilizados somente os perfis com pluma de queimada, isto é, 

onde o CO e o CO2 apresentaram um aumento consideravel em relação a CEC. 

Para o cálculo das razões também foi adotada uma restrição na qual só foram 

utilizados as concentrações acima de 1500 metros, afim de evitar que outros 

processos entre a biota e a atmosfera, comopor exemplo a absorção de CO2 

contamine a razão CO:CO2. Na FIG.28 pode-se observar um exemplo de como 

os perfis foram analisados e, a posteriori, aplicados ao estudo do fluxo 

proveniente da queima de biomassa.  

 

FIGURA 28: Exemplo de perfil utilizado no calculo da razão CO:CO2, com as concentrações 

utilizadas até a altitude limite de 1500 m. 
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Como existe uma emissão natural de CO, proveniente do solo (Conrad 

& Seiler, 1985), a partir da oxidação do isopreno emitido pelas árvores (Kuhn et 

al., 2007) e também da oxidação do CH4 presente na atmosfera, durante todo o 

ano, para a correta separação do fluxo advindo da queima de biomassa, foi 

necessário determinar a emissão natural de CO.  Para tal, a partir dos resultados 

de fluxo de CO, foi considerado o período sem influência de queimada como 

emissão natural. Este valor foi subtraído por todo o ano, para evitar ser 

computada a emissão natural como sendo de queimada. Foi utilizada então a   

EQ 4 para o cálculo do fluxo de emissões de queimadas. 

           FC Fogo   {
[
(FCO    FCO Nat)

MCO
]

rCO:CO2

}    MC                      (4) 

Onde FC Fogo é o fluxo de carbono oriundo de queima de biomassa; FCO 

é o fluxo de CO; FCO Nat é o fluxo natural de CO durante a estação chuvosa; 

rCO:CO2 é a razão CO:CO2; Mc é a massa molar do carbono e MCO a massa molar 

do monóxido de carbono.  

Após o cálculo do fluxo de queima de biomassa, torna-se possível a 

determinação de uma segunda divisão do fluxo total, aqui chamada de fluxo 

biogênico, que é calculada a partir da subtração entre o fluxo total e o fluxo 

proveniente da queima de biomassa e, assim, representando as interações 

calculadas que não foram proveniente da queima de biomassa, podendo ser 

desde emissões de origem naturais e antrópicas até um sumidouro promovido 

pela biota.  

4.5 Análise Estatística de Resultados 

As análises estatísticas foram realizadas usando o software SPSS 

SYSTAT®  Versão 17.0. 

Os dados referentes ao estudo do monóxido de carbono foram 

analisados utilizando o coeficiente de correlação de PEARSON, em nível de 

significância de 95%, e, foi considerado um valor de “p”≤ 0,05 como 

correlacionado e, com “p” ≤ 0,01, altamente correlacionado. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Durante o ano de 2010 foram executados 79 perfis de avião para os 

quatro locais de estudo, gerando um número de amostras próximo a 2 mil para 

cada gás: CO2, CO e SF6, totalizando em torno de 6 mil amostras utilizadas na 

realização deste estudo.  

5.1 Caracterizações dos Locais Estudados  

5.1.1 Áreas de Influência de Cada Local de Estudo 

Para caracterizar os locais estudados, primeiramente foi analisada a 

área de influência de cada um, utilizando-se das trajetórias das massas de ar. As 

trajetórias retrocedentes foram iniciadas a partir do dia e hora da coleta, e foram 

calculadas por 10 dias anteriores à amostragem. Na FIG.29 pode-se observar 

todas as trajetórias obtidas no estudo para cada local de amostragem no ano de 

2010.  

 

FIGURA 29: Trajetórias retrocedentes simuladas pelo modelo HYSPLIT (a) Tabatinga, (b) 
Santarém, (c) Rio Branco e (d) Alta Floresta durante o ano de 2010. 
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Nota-se que as massas de ar realizaram um trajeto diferente para cada 

local e, por esta razão, existiu uma variação do tempo percorrido pelas massas de 

ar desde a costa até o ponto de coleta; RBA foi o local de estudo que apresentou 

a maior média de tempo das trajetórias para todas as altitudes de análise (TAB.2) 

com um valor de 7,1 dias. Em TAB obteve-se uma média de tempo de trajetória 

igual a 6,2 dias. ALF com 4,5 dias em média e, em SAN, cujo tempo de trajetória 

foi o menor estimado, obteve-se uma média de 2,2 dias.  

As trajetórias de massas de ar correspondem a todas as interações 

entre a atmosfera e a biosfera ocorridas desde a costa brasileira até o local de 

amostragem. A partir destas trajetórias foram delimitadas as áreas de influência, 

como pode ser observadas na FIG.30. Nota-se que as áreas de influência 

representam partes diferentes da Bacia Amazônica. A área de SAN representa a 

área Nordeste da Bacia Amazônica, onde as atividades agropecuárias são 

extensas, além de sofrer a influência do nordeste brasileiro. A área de ALF inclui a 

de SAN e acrescenta uma região ao sul desta, onde contem parte da área 

denominada arco do desflorestamento. A área de TAB representa a região mais 

preservada da Bacia Amazônica, pois parte do ano as massas de ar vem da 

região norte da bacia, que tem a menor ocupação antrópica na floresta. RBA 

possui a maior área de influência dentre os locais de estudo, pois as trajetórias 

das massas de ar que chegam a RBA estão distribuídas por toda a Bacia, como 

pode-se ver na FIG.29, assim, é influenciada tanto por regiões mais impactadas, 

como por regiões com baixo impacto antropogênico.     

Outro estudo realizado para se entender a área de influência de cada 

local de amostragem, foi feito por meio do modelo FLEXPART por John B. Miller 

(comunicação pessoal) e pode ser observado na FIG. 31. Neste estudo, pode- se 

observar que o modelo infere uma maior influência para áreas mais próximas da 

área de coleta que as mais distantes. Esta representação da área de influência foi 

utilizada para se verificar o peso das emissões de queimada próximos aos locais, 

ou pelo processo de transporte. 
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FIGURA 30: Área de influência determinada a partir da densidade das trajetórias das massas de 

ar, calculadas pelo modelo Hysplit. 

 

FIGURA 31: Calculada com modelo FLEXPART, a área de influência é determinada por escala de 
cores pela sensitividade do CO2 (0,001 a 0,200 ppm µmol

-1
 m

-2
 s

-1
), a partir do amarelo claro até o 

vermelho. Onde “A” representa a área de Tabatinga; “B” representa a área de Santarém; “C” 
representa a área de Rio Branco; “D” representa a área de Alta Floresta. 
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Como pode-se observar, os locais que melhor representam toda a 

Bacia Amazônica, segundo este método, são RBA e TAB, pois as massas de ar 

que chegam a estes locais abrangem a maior parte da área da Bacia Amazônica 

e formam as maiores áreas de representatividade. As medidas realizadas neste 

estudo demonstram o fluxo de uma grande área, pois representam todos os 

processos que ocorrem em toda a região por onde a massa de ar translada entre 

a costa brasileira e o local de amostragem. É importante salientar que, apesar de 

a FIG.31 demonstrar que a área de representatividade translada até o oceano, ao 

subtrairmos a CEC, esta é delimitada pela costa continental. Nesta figura, 

também se observa que as regiões mais próximas do ponto de coleta exercem 

uma maior influência, variando a sensitividade superficial desde                      

0,200 até 0,001 ppm µmol-1 m
-2 s-1.  

5.1.2 Precipitação Relativa à Área de Cada Local Estudado 

Foram realizadas análises da precipitação de cada região relativa aos 

locais de amostragem. Autores apresentaram estudos sobre o ano de 2010, como 

um ano seco, o qual foi considerado como uma das piores secas numa história 

recente (Potter et al., 2011; Lewis et al., 2011) que, assim como em 2005, houve 

uma seca intensa, principalmente na estação seca (Xu, 2011) . O nível de água 

do Rio Negro no porto de Manaus é uma importante ferramenta para a 

caracterização e comparação dos índices pluviométricos da Amazônia, já que 

integra a precipitação de todo lado oeste da Bacia Amazônica e possui uma série 

histórica desde 1902 (Xu, 2011). Na FIG.32 pode-se observar uma série temporal 

de comparação dos índices do nível de água do Rio Negro durante os anos de 

2010, 2005, o maior e o menor índice já registrado, a média do nível de água e a 

sua variação 10% acima e abaixo da média. Observa-se que os níveis de água 

registrados em 2005 e 2010 tem um padrão semelhante até o mês de julho e, a 

partir deste, houve um decréscimo em relação à média registrada, que  tornou-se 

mais pronunciado no decorrer dos meses com o ápice no mês de novembro. 
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FIGURA 32: Variação dos níveis de água do Rio Negro em 2005 e 2010 no porto de Manaus. 
Também mostra a média desde 1902 com as variações 10% acima e abaixo desta. Os registros 
de 2010 vão até dia 25 de novembro. ( Fonte: CPRM/ANA (Serviço Geológico do Brasil / Agência 
Nacional de Águas) 2010 apud Xu et al., 2011) 

   A FIG.33 mostra mapas mensais de anomalia de precipitação, 

referente à normal climatológica do período de 1961 a 1990. Observa-se que nos 

meses de maior intensidade das chuvas, de janeiro a março, ocorreu uma 

redução desta, na maior parte da Amazônia, onde março foi o mês mais seco em 

relação a normal de precipitação. No entanto, abril foi mais chuvoso, e esta 

anomalia entre março e abril será observada nos fluxos de CO2 obtidos neste 

estudo, como será apresentado adiante. 
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FIGURA 33: Anomalia de precipitação em referência a normal climatológica entre 1961 a 1990 
para o ano de 2010. (Fonte: www.inmet.gov.br/html/climatologia.php?lnk=../webcdp/climatologia/ 
chuva_desv_men/, consultado em 21 de agosto de 2012). 
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Para uma melhor visualização da seca ocorrida no ano de 2010, foi 

realizado um estudo da precipitação mensal deste ano, por meio de medições por 

satélite (HyDIS), para cada uma das áreas de influência de TAB, SAN, RBA e ALF 

(FIG.30) e comparado com a média da precipitação entre os anos de 1998 a 2010 

(FIG.34).  

 

FIGURA 34: Série temporal da precipitação média mensal dos anos de 1998 a 2010 e, também, a 
precipitação mensal do ano de 2010, referentes às áreas de influência de cada local de 
amostragem. (Fonte: HyDIS, http://hydis8.eng.uci.edu/hydis-unesco/). 

De fato, as regiões estudadas, nos meses os quais a precipitação 

apresentou a maior diminuição em relação ao período comparado, foram março e 

setembro. Esta anomalia também pode ser observada na FIG.33, assim como o 

mês de outubro, que também ocorreu uma grande diferença na precipitação do 

ano de 2010 com a média comparada. Esta não foi notada nos estudos de 

precipitação apresentados na FIG.34, devido ao fato de que, dentro das áreas de 

influência, existem regiões onde ocorreu diminuição de precipitação e, em outras 

regiões, o aumento da mesma, porém, dentro da mesma área de influência. 

Portanto, na somatória, esta anomalia não foi percebida.  

A divisão entre estação seca e chuvosa foi definida utilizando o critério 

de precipitação mensal menor que 100 mm (Saleska et al., 2003 e Aragão et al. 

2008). No entanto, como as áreas de influência são muito extensas na Bacia 

Amazônica, esta definição pode não retratar a realidade sazonal, uma vez que, 

dentro da área de influência, tem-se uma região na estação chuvosa e outra na 
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estação seca.  Na TAB.3 pode-se observar os meses de estação chuvosa e seca 

obtidos pela utilização do critério citado. 

TABELA 3: Caracterização dos meses de estação chuvosa e seca para cada um dos locais de 

amostragem. 

Local de 

Amostragem 
Meses de estação chuvosa Meses de estação seca 

ALF 

Janeiro/Fevereiro/Março/Abril/ 

Maio/Outubro /Novembro/ 

Dezembro 

Junho/Julho/Agosto/Setembro 

TAB 

Janeiro/Fevereiro/Março/Abril/ 

Maio/Junho/Outubro/ 

Novembro/ Dezembro 

Julho/Agosto/Setembro 

SAN 

Janeiro/Fevereiro/Março/Abril/ 

Maio/Junho/Julho/Outubro 

/Novembro/ Dezembro 

Agosto/Setembro 

RBA 

Janeiro/Fevereiro/Março/Abril/ 

Maio/Junho/Julho/Outubro/ 

Novembro/ Dezembro 

Julho/Agosto/Setembro 

 

5.1.3 Mapeamento dos Focos de Queimada  

Para um melhor entendimento dos processos influentes no fluxo da 

Bacia Amazônica foi necessário o cálculo da quantidade de focos de queimada 

existentes durante o ano de 2010 na região estudada. O período no qual 

ocorreram as queimadas, também foi utilizado para a determinação da 

sazonalidade da Bacia e do entendimento em relação à emissão dos gases CO e 

CO2. A quantificação das queimadas foi feita por meio dos dados disponibilizados 

pelo CPTEC/INPE, utilizando somente o satélite “NOAA 15 noite”, metodologia 

oficial adotada pelo Governo Brasileiro em 2010. Primeiramente foi identificado o 

número de focos de queimada para todo o Brasil como pode ser observado na 

FIG.35, onde os pontos vermelhos representam uma área de, no mínimo 1 Km². 

Observa-se uma maior concentração de focos de queimada a partir do mês de 

julho até o mês de outubro, alcançando o pico em setembro com 55.621 focos de 

queimada no território Brasileiro. Também ressalta-se que as áreas onde ocorre 
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uma maior incidência de focos de queimada estão situadas entre o sul da Bacia 

Amazônica e o sudeste brasileiro, englobando a região centro-leste do Brasil. 

Para melhor avaliar a influência das queimadas em cada região 

estudada, foi computado o número de focos de queimada por mês para cada uma 

delas, como pode ser observado na FIG.36. Nesta observa-se que houve uma 

regressão dos números dos destes no ano de 2010, em relação aos anos de 2005 

e 2007, que foram os anos que apresentaram os maiores índices, entretanto, os 

números de 2010 superaram os de 2009 em ALF, RBA e TAB, principalmente nos 

meses de maior incidência da queima de biomassa. Em alguns meses, podemos 

observar que os números de 2010 também são superiores às queimadas 

presentes em 2006.  

A área correspondente entre SAN e costa brasileira apresentou em 

2010 resultados inferiores aos anos anteriores. 
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FIGURA 35: Focos de queimada mensal identificados no Brasil durante o ano de 2010. Os pontos 
vermelhos representam os focos de queimada em pixel mínimo de 1 Km² até 20 Km² 
(CEPTEC/INPE). 
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FIGURA 36: Série temporal mensal do número de focos de queimada  dos anos de 2005 a 2010. 
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5.2 Estudo do Dióxido de Carbono na Bacia Amazônica 

5.2.1 Concentração de Entrada no Continente do Dióxido de Carbono 

As CEC do CO2 foram calculadas por intermédio do SF6, utilizando o 

método apresentado no item 4.3.1, segundo as Equações 1 e 2. Os resultados 

para ALF, RBA, TAB e SAN estão apresentados nas FIG.37, 38, 39 e 40, 

respectivamente. Nestas, também, observa-se que as concentrações de entrada 

sempre estão entre as definidas nas estações ASC e RPB, o que demonstra a 

confiabilidade do método. Além disto, no primeiro semestre do ano, quando houve 

uma diferença maior entre RPB, no Hemisfério Norte, e ASC, no Hemisfério Sul, 

as concentrações são mais próximas das encontradas em ASC do que de RPB. 

Isto demostra uma maior influência das massas de ar oriundas do Oceano 

Atlântico Sul, do que do Atlântico Norte, exceto em alguns episódios como em 

perfis executados em fevereiro e em março para ALF e em abril para RBA.  

 

FIGURA 37: Série temporal das CEC de CO2 de ALF e também das ilhas de ASC e RPB. 
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FIGURA 38: Série temporal das CEC de CO2 de RBA e também das ilhas de ASC e RPB. 

 

FIGURA 39: Série temporal das CEC de CO2 de TAB e também das ilhas de ASC e RPB. 

 

FIGURA 40: Série temporal das CEC de CO2 de SAN e também das ilhas de ASC e RPB. 
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Nestes casos observa-se que, pelo menos em alguma parte do perfil, 

as massas de ar são oriundas do Hemisfério Norte como pode-se ver na FIG.41 

das trajetórias das massas de ar do mês de abril em RBA, que algumas altitudes 

tem sua origem no hemisfério Norte. 

 

FIGURA 41: Exemplo de trajetória das massas de ar originárias do Hemisfério Norte. Voo 

realizado no dia 24/04/2010 em RBA 

5.2.2 Estudo dos Perfis Verticais e as Concentrações Obtidas 

No ano de 2010 foram realizados 20 perfis verticais de avião em cada 

um dos seguintes locais de amostragem: ALF, RBA e TAB. Em SAN, 19 perfis 

verticais. As concentrações ao longo dos perfis de CO2 podem ser observadas na 

FIG.42, onde os perfis são identificados pela estação pluviométrica existente no 

momento de sua realização, em vermelho os perfis realizados na estação seca e, 

em azul, os perfis realizados na estação chuvosa.  
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FIGURA 42: Concentrações de dióxido de carbono (CO2) dos perfis de avião realizados nos 
quatro locais de amostragem no ano de 2010. Em vermelho os perfis realizados na estação seca 
e, em azul, os perfis realizados na estação chuvosa. 

Na FIG.42 pôde-se observar que, geralmente, os perfis referentes á 

estação chuvosa (azul) demonstraram um comportamento decrescente em 

relação à concentração de CO2, ou seja, nota-se que a parte superior do perfil 

RBA ALF

SANTAB



54 
5 Resultados e Discussão   

  
    

 
(acima de 3 km) apresentou concentração maior que os pontos abaixo da camada 

limite planetária (menor que 1,2 km). Isto é um indicativo de que existe um 

sumidor de CO2 pela superfície da floresta. Nos perfis realizados na estação seca 

(em vermelho) nota-se que, a medida em que se aproximou da superfície, houve 

um aumento nas concentrações de CO2, que é indício para a existência de 

emissão devido à queima de biomassa ou por outros processos. 

Realizando uma média para todas as concentrações medidas para 

cada um dos 4 locais de estudo, observou-se que as maiores concentrações 

médias registradas de CO2 foram primeiramente a RBA (389,38 ppm), seguida de 

ALF (389,19 ppm),  TAB (389,00 ppm) e SAN, com a menor concentração média 

de CO2 de 388,88 ppm.  

Para uma melhor análise dos resultados, foi realizado o estudo das 

médias de cada perfil e mostrados juntamente com as concentrações de RPB e 

ASC. Nas FIG.43, 44, 45 e  46 observa-se as médias dos perfis realizados em 

ALF, RBA. TAB e SAN, respectivamente. 

 

 

FIGURA 43: Média das concentrações de CO2 obtidas por perfis verticais realizados em ALF. 
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FIGURA 44:  Média das concentrações de CO2 obtidas por perfis verticais realizados em RBA. 

 

FIGURA 45:  Média das concentrações de CO2 obtidas por perfis verticais realizados em TAB. 
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FIGURA 46:  Média das concentrações de CO2 obtidas por perfis verticais realizados em SAN. 

Baseando-se nas figuras das médias dos perfis, nota-se que existiu um 

comportamento comum aos quatro locais de estudo na Bacia Amazônica segundo 

as emissões de CO2. De janeiro a julho, as concentrações encontram-se entre as 

concentrações de ASC e RPB, ou, até mesmo abaixo destes, demonstrando um 

comportamento neutro ou sumidor. Com a intensificação da queima de biomassa 

no início do mês de agosto, as concentrações de CO2 ultrapassam as de ASC e 

RPB, indicando emissão. Ao comparar-se o período de agosto a novembro, nos 

quatro locais de estudo, nota-se que ALF e RBA apresentam maiores elevações 

nas concentrações de CO2, o que claramente foi responsável por estes locais 

apresentarem as maiores médias.  

5.2.3 Fluxo de Dióxido de Carbono na Bacia Amazônica 

As concentrações dos perfis são resultantes da CEC acrescida da 

contribuição de todo o caminho que as massas de ar fazem desde a costa até o 

local de amostragem, podendo ser fonte ou sumidouro. Para determinar o fluxo da 

Bacia Amazônica, como fonte ou sumidouro de CO2, foi removida a CEC das 

obtidas nos locais de amostragem.  

Os fluxos de carbono foram calculados segundo a Equação 3 (página 

33), e estão apresentados na FIG.47.  
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FIGURA 47: Série temporal do fluxo médio mensal de carbono no ano de 2010 nos 4 locais de 

amostragem.  

De maneira geral, observa-se uma variabilidade semelhante para os 

quatro locais de estudo, cujos fluxos apresentam um maior valor em janeiro, 

seguido de fevereiro que apresentaram uma redução nestes, no entanto, em TAB, 

no comportamento, observa-se uma pequena elevação. Março, que foi um mês 

anormalmente seco, apresentou um aumento na emissão, exceto para TAB. Abril 

que foi um mês de grande precipitação em relação à média apresentou um 

aumento na emissão de CO2, exceto em SAN. Nestes 4 meses iniciais do ano, 

observa-se que SAN apresenta um comportamento oposto aos demais locais 

quanto à característica de fonte ou sumidor, exceto em relação à TAB que 

apresenta um comportamento neutro durante a primeira metade do ano.  

A partir do mês de julho, os 4 locais apresentam um comportamento 

mais homogêneo, de emissão, atingindo um máximo em outubro (mês posterior 

ao com o maior índice de focos de queimada no Brasil), salvo TAB que atingiu o 

pico de emissão no mês de setembro. Outra importante observação é o 

comportamento semelhante apresentado por ALF e RBA, localizados na porção 

sul da bacia, os quais são influenciados pela grande quantidade de queima de 

biomassa. SAN, devido à influência de áreas antropizadas e também da queima 

de biomassa, que perdura praticamente durante todo o ano, apresenta, em geral, 

um comportamento de emissão de carbono. TAB é o local de amostragem com a 

menor variação durante o período analisado, mantendo-se em um limiar de 

neutralidade. 
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Em números, no ano de 2010, o comportamento da bacia apresentou 

um perfil emissor. O local de estudo com o maior índice de emissões foi SAN, 

apresentando um fluxo anual médio (C total) de 0,58 ± 0,37 gC m-² dia-1, o que 

demonstra a alta relevância da antropização presente na região e também da 

queima de biomassa.   

ALF apresentou uma emissão de Carbono total igual a                     

0,28 ± 0,10 gC m-² dia-1, que equivale à cerca da metade da emissão encontrada 

em SAN. Apesar de, na região de ALF ocorrer a maior quantidade de queima de 

biomassa, estas acontecem somente nos meses de estação de seca. Assim, 

como podemos observar na FIG.47, nos meses de estação chuvosa há uma 

absorção de carbono, que contribui para que o fluxo resultante seja menor do que 

o obtido em SAN. Ao passo que, na área relativa a SAN, existe emissão de 

queima de biomassa inclusive durante a estação chuvosa, aumentando como um 

todo o fluxo anual de SAN.  

RBA, que é o local com maior abrangência da bacia, apresenta uma 

emissão total de Carbono igual a 0,15 ± 0,08 gC m-² dia-1. Esta região tanto 

engloba as áreas de maior emissão de queimada (ALF), como também as áreas 

mais preservadas da Bacia (TAB), como pode ser observado na FIG.30. 

TAB apresentou um fluxo de carbono total de 0,14 ±  0,09 gC m-² dia-1
.  

Em números, este é um resultado semelhante à RBA, porém o comportamento do 

fluxo mensal em TAB difere do relacionado à RBA, assim, para um melhor 

entendimento dos resultados dos fluxos totais apresentados, foi realizada uma 

partição deste entre fluxo biogênico (C Bio) e fluxo proveniente da queima de 

biomassa (C Fogo).  

5.3 Estudo do Monóxido de Carbono na Bacia Amazônica 

O monóxido de carbono é utilizado como traçador de queima de 

biomassa em diferentes escalas (van der Werf, 2004, Gatti et al., 2010). Neste 

estudo, determinar as concentrações de CO foi uma importante ferramenta para 

elucidar a real contribuição e o fluxo de carbono por queima de biomassa da 

Bacia Amazônica. 

A queimada acontece seguindo sequencias de estágios, primeiro a 

ignição, depois a chama, seguido da fumaça e, por último, a extinção do fogo. Se 
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o processo de combustão acontecesse de uma maneira ideal, os produtos desta 

seriam somente o dióxido de carbono e água. Em uma floresta, existem diferentes 

estágios e fatores que comprometem a queima, como a umidade do ar, a 

quantidade de água na vegetação,  o vento, a topografia, as condições 

meteorológicas, o tipo de bioma queimado, entre outros, que geram uma 

combustão incompleta, sendo um dos principais subprodutos o CO (van Leeuwen 

& van der Werf, 2011). 

5.3.1 Concentração de Entrada no Continente do Monóxido de Carbono 

Foram calculadas as CEC por intermédio do SF6, utilizado como 

traçador de massas de ar. Onde sua relação entre as concentrações medidas nas 

duas estações de Monitoramento Global, ASC e RPB, foi utilizada para 

determinar uma fração entre estas duas estações para o CO (Equações 1 e 2 na 

página 32) e o resultado está apresentado na FIG.48 para ALF, na FIG.49 para 

RBA, na FIG.50 para TAB e na FIG.51 para SAN. Nestas, observa-se que as CEC 

também sempre estão entre as determinadas nas estações ASC e RPB. 

 

FIGURA 48: Série temporal das CEC de CO de ALF  e também das ilhas de ASC e RPB. 
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FIGURA 49: Série temporal das CEC de CO de RBA e também das ilhas de ASC e RPB. 

 

 

FIGURA 50: Série temporal das CEC de CO de TAB e também das ilhas de ASC e RPB. 
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FIGURA 51: Série temporal das CEC de CO de SAN e também das ilhas de ASC e RPB. 

Pode-se notar a tendência de alguns pontos de concentração, em 

determinados períodos do ano, estarem mais próximos de ASC ou RPB. Quando 

no Hemisfério Norte está no verão e no Hemisfério Sul no inverno, a Zona de 

Convergência Intertropical (ZCIT) fica situada ao sul do equador, fazendo com 

que as concentrações sejam mais influenciadas pelo Hemisfério Norte e vice 

versa. Na FIG.29 é possível observar as trajetórias das massas de ar que chegam 

aos locais de estudo passando pela costa do continente e evidenciando a origem 

destas massas. 

5.3.2 Estudo dos Perfis Verticais e as Concentrações Obtidas 

Em todos os perfis de avião realizados neste estudo, foram analisadas 

as concentrações de CO. ALF e RBA foram os locais de amostragem com as 

maiores concentrações médias anuais em 2010. Em ALF a média foi de       

161,39 ppb. Todos os perfis de monóxido de carbono realizados podem ser 

observados na FIG.52. Estes são identificados pela estação pluviométrica 

existente no momento de sua realização, em vermelho os perfis realizados na 

estação seca e, em azul, os perfis realizados na estação chuvosa.  
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FIGURA 52: Perfis de avião com as concentrações de CO realizados no ano de 2010 em ALF. Em 
vermelho, os perfis realizados durante a estação seca, e em azul, os perfis realizados durante a 
estação chuvosa. 

Na FIG.52 pode-se observar as altas elevações nas concentrações de 

CO durante a estação seca, o que evidencia a contribuição da queima de 

biomassa nas concentrações do carbono atmosférico nesta região. Na estação 

chuvosa, os perfis analisados apresentam pequenos acréscimos nas 

concentrações, devido à existência de emissão de CO proveniente do solo 

(Conrad & Seiler, 1985), a partir da emissão de isopreno pelas árvores (Kuhn et 

al., 2007), além de receber contribuição por transporte de áreas que estão no 

caminho das massas de ar, da costa até o local de amostragem, e apresentam 

emissão por queima de biomassa na Amazônia, como pode ser observado na 

FIG.35(meses de janeiro, fevereiro e março). Alguns perfis, tanto da estação 

seca, quanto da chuvosa, apresentam um comportamento diferenciado em 

relação aos demais da mesma estação. Isto se deve ao fato de no inicio da 

estação, quando ainda não ocorreram as queimadas, ou estas acontecem em 
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menores escalas, como para os meses de maio e junho, ou, quando as 

queimadas ainda continuam a acontecer, sejam elas na forma de fogo ou de 

fumaça, que é o caso do mês de novembro. 

Para que se compreenda melhor o comportamento de emissão de CO 

em ALF, foi realizado um estudo no qual foram calculadas as médias das 

concentrações acima de 3 Km (vermelho) e abaixo de 1,5 Km (preto) de altitude 

para cada perfil, apresentado na FIG.53, comparadas com as estações de 

monitoramento global ASC e RPB (azul escuro e claro, respectivamente). 

 

FIGURA 53: Estudo das médias das concentrações de CO acima de 3 Km e abaixo de 1,5 Km de 

altitude. 

O ar atmosférico em maiores altitudes tem uma concentração menor do 

que em relação às altitudes menores. Acima da camada limite planetária (CLP), o 

ar sofre menos influência do que abaixo desta, dependendo de processos que 

possibilitem a mistura entre as duas camadas. Por este motivo, o ar abaixo da 

CLP recebe maior influência dos processos que estão ocorrendo na superfície, 

como a queima de biomassa. Assim, a partir do mês de agosto até novembro, 

observa-se um grande aumento nas concentrações. No entanto, observa-se ainda 

que a emissão foi tão intensa que as concentrações aumentam inclusive acima de 

3 km. 
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RBA foi o local com a maior concentração média de CO, obtidas nos 

perfis de avião no ano de 2010, com aproximadamente 170 ppb. Todos os perfis 

realizados em RBA podem ser observados na FIG.54, novamente separados 

pelas estações seca e chuvosa nos voos realizados. 

 

FIGURA 54: Perfis de avião com as concentrações de CO realizados no ano de 2010 em RBA. 
Em vermelho, os perfis realizados durante a estação seca, e em azul, os perfis realizados durante 
a estação chuvosa. 

O comportamento do monóxido de carbono em RBA é semelhante ao 

de ALF, com o fim da estação chuvosa e o início  da seca, recebendo a influência 

da queima de biomassa. Na estação seca, assim como em ALF, as 

concentrações de CO demonstraram a contribuição proveniente da queima de 

biomassa. 

Na FIG.55 pode-se observar o estudo das médias das concentrações 

acima de 3 Km e abaixo de 1,5 Km de altitude. 
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FIGURA 55: Estudo das médias das concentrações de CO acima de 3 Km e abaixo de 1,5 Km de 
altitude. 

Como em ALF, a partir do mês de agosto, as médias abaixo de 1,5 Km 

possuem uma concentração muito acima das determinadas em ASC e RPB, 

porém em RBA, é possível observar uma concentração mais elevada que a CEC 

na estação chuvosa, o que pode explicar o fato deste local de amostragem 

apresentar as maiores concentrações de CO neste estudo. As médias acima de    

3 Km apresentaram pouca elevação em relação à ASC e RPB, que pode ser 

ocasionada devido ao longo tempo de trajetória entre a costa e o local de 

amostragem e, assim, podendo ocorrer a oxidação do CO pelo OH (Gatti et al., 

2010) o que gera um tempo de vida de CO na atmosfera estimado igual a 20 dias 

(Demore et al., 1997). 

TAB apresentou uma média de concentrações de CO igual a          

143,5 ppb. Na FIG.56, onde os perfis realizados com as concentrações de CO 

podem ser observados, apenas três perfis apresentaram comportamentos, 

diferenciados o bastante, para serem determinados como perfis com pluma de 

queimada e, bem como nos outros locais de estudo, as estações seca e chuvosa 

estão determinadas por estação seca (vermelho) e chuvosa (azul). 
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FIGURA 56: Perfis de avião com as concentrações de CO realizados no ano de 2010 em TAB.  

Ao realizar-se o estudo das médias acima de 3 Km e abaixo de 1,5 Km 

de altitude e comparar com as concentrações de ASC e RPB (FIG.57), vê-se que, 

apesar de os perfis verticais (FIG.56) demonstrarem que existiam poucos com a 

conotação de contribuição de queima de biomassa, as concentrações médias 

estavam acima das determinadas por ASC e RPB, inclusive, alcançando o pico de 

emissão em agosto e outubro quando comparamos com ALF e RBA.  
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FIGURA 57: Estudo das médias das concentrações de CO acima de 3 Km e abaixo de 1,5 Km de 
altitude. 

SAN foi o local de estudo com a menor taxa de concentração de CO, 

118,6 ppb. Os perfis podem ser observados na FIG.58. 

 

FIGURA 58: Perfis de avião com as concentrações de CO realizados no ano de 2010 em SAN. 
Em vermelho, os perfis realizados durante a estação seca, e em azul, os perfis realizados durante 
a estação chuvosa. 
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O CO em SAN não apresenta grandes variações como nos outros 

locais de estudo, porém, como podemos observar na FIG.59, as médias acima de 

3 Km e abaixo de 1,5 Km de altitude, demonstram, também, a presença da 

influência proveniente da queima de biomassa. 

 

FIGURA 59: Estudo das médias das concentrações de CO acima de 3 Km e abaixo de 1,5 Km de 

altitude. 

5.3.3 Estudo do Fluxo de Monóxido de Carbono na Bacia Amazônica 

Após remover a CEC, foram calculados todos os fluxos de CO para 

cada perfil pelo Método de Integração de Coluna no ano de 2010. Foram ainda 

calculadas as médias mensais. ALF, apesar de não possuir a maior concentração 

média de CO, obteve um fluxo maior, devido a esta região representar aquela 

onde ocorrem os maiores números de focos de queimada, pois está na região 

fronteiriça do “Arco do Desflorestamento e das Queimadas”. O fluxo obtido em 

ALF foi igual a 57,38 ± 21,25 mgCO m-2 dia-1. Na FIG.60 podemos observar o 

fluxo por perfil (em preto) e também o fluxo médio mensal (em vermelho) 

determinado em ALF. 
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FIGURA 60: Série temporal do fluxo médio por perfil e também o fluxo médio mensal determinado 

em ALF. 

Na FIG.60 pode-se observar que o fluxo de CO apresenta um aumento 

no mês de julho, alcançando o pico no mês de agosto. Se o fluxo fosse 

computado somente com a média dos últimos seis meses do ano, o resultado 

seria igual a 105,75 mgCO m-2 dia-1 e, no primeiro semestre, quando os 

processos de queima de biomassa são escassos, de 13,78 mgCO m-2 dia-1. Isto 

demonstra a alta emissão de CO na queima de biomassa.  

Com o fluxo de CO determinado, foi possível identificar o fluxo deste 

proveniente de fontes naturais, devido a sua emissão pelo solo (Conrad & Seiler, 

1985) e pela oxidação do isopreno pelas árvores (Kuhn et al., 2007).  Assim, um 

fluxo menor que 20 mgCO m-2 dia-1 foi considerado proveniente de fontes 

naturais. Em ALF foram consideradas as emissões dos meses de março a junho, 

fornecendo uma emissão natural igual a 9,68 mgCO m-2 dia-1. 

RBA, que foi o local de amostragem que apresentou as maiores 

concentrações de CO, e um fluxo igual a 40,75 ± 21,94  mgCO m-2 dia-1. Na 

FIG.61 estão apresentados os resultados por perfil e, também, a média mensal. 

Ao comparar com ALF, as médias mensais deste último são superiores em todos 

os meses do ano, exceto nos meses de janeiro, fevereiro e março. Novamente o 

último semestre do ano é responsável pela maior parte do fluxo, pois é nesta 

época que ocorrem as queimadas, com uma emissão de 62,12 mgCO m-2 dia-1, 

porém, a diferença para com o primeiro semestre do ano não é tão grande quanto 

a ocorrida em ALF, com um fluxo igual a 20,63 mgCO m-2 dia-1. Neste local, o 
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fluxo natural de CO apresentado foi igual a 11,20 mgCO m-2 dia-1 calculados a 

partir da média dos meses de março a junho, que, como ilustrado na FIG.61, são 

os meses que apresentam a menor emissão de CO em RBA no ano de 2010. 

 

FIGURA 61: Série temporal do fluxo médio por perfil e também o fluxo médio mensal determinado 

em RBA. 

SAN foi o local de amostragem que apresentou a menor concentração 

média de CO, porém, o fluxo calculado foi igual a 75,38 ± 60,0  mgCO m-2 dia-1 

conforme mostra a FIG.62. Isto ocorre provavelmente devido ao fato desta região 

apresentar forte influência antrópica e várias fontes de emissão, além da queima 

de biomassa ou ainda de queima de outros biomas como a caatinga e o cerrado. 

 

FIGURA 62: Série temporal do fluxo médio por perfil e também o fluxo médio mensal determinado 

em SAN. 
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Na FIG.62 nota-se um padrão diferenciado em relação aos locais ALF 

e RBA. Existe uma grande emissão nos meses de janeiro e fevereiro e, o pico da 

emissão na média mensal ocorre nos meses de outubro e novembro assim, a 

quando calculadas as médias por semestre, os resultados são próximos,                   

60,44 mgCO m-2 dia-1 no primeiro semestre e, 89,47 mgCO m-2 dia-1 no último 

semestre. Vale ressaltar que não foi possível coletar as informações do mês de 

agosto, o que pode ter causado uma subestimação deste resultado. Gatti et al. 

(2010) apresentaram resultados para este local em uma compilação dos anos de 

2000 a 2009 com um resultado do fluxo para o mês de agosto próximo a            

122 mgCO m-2 dia-1. No cálculo das emissões naturais de CO em SAN, o período 

utilizado foi de abril a junho, com um valor igual a 11,92 mgCO m-2 dia-1, portanto, 

o restante do ano foi considerada a presença da contribuição advinda da queima 

de biomassa.  

TAB é o local menos afetado pela queima de biomassa. Possui um 

fluxo anual igual a 33,32 ± 16,66 mgCO m-2 dia-1. Assim como nos demais locais 

de estudo, em TAB verificou-se nos meses de janeiro e fevereiro emissão de CO 

maior do que nos meses entre março e junho. A maior emissão ocorreu no mês 

de setembro, conforme pode-se observar na FIG.63. O fluxo natural obtido em 

TAB é de 9,63 mgCO m-2 dia-1 na média do período compreendido ente março e 

junho do ano de 2010.    

 

FIGURA 63: Série temporal do fluxo médio por perfil e também o fluxo médio mensal determinado 
em TAB. 
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5.4 Análise da Influência no Fluxo de CO pela Queima de Biomassa e 

Precipitação nas Regiões Próximas ao Local de Amostragem  

Devido ao fato das áreas de influência, caracterizadas pelas trajetórias, 

serem muito abrangentes, e em determinada parte do período estudado, 

apresentar áreas de influência com estação seca e outras na já na estação 

chuvosa, foi realizada uma análise para verificar a influência de atividades mais 

próximas aos locais de amostragem. Assim, o mapa da Amazônia foi dividido em 

4 quadrantes (FIG.64) e realizados estudos considerando o número de focos de 

queimada e a precipitação nestas áreas. 

 

FIGURA 64: Representação gráfica da divisão realizada na Bacia Amazônica em quatro 
quadrantes onde “Q1” representa o quadrante ocupado por TAB, “Q2” representa o quadrante de 
SAN, “Q3” representa o quadrante de RBA e “Q4” ALF. 

5.4.1 Cálculo da Precipitação e da Queima de Biomassa pela Divisão da 

Bacia Amazônica em Quadrantes 

Por intermédio dos quadrantes apresentados na FIG.64 foram 

realizados os cálculos da precipitação e de focos de queimada para cada local de 

estudo. Na FIG.65 observa-se a precipitação calculada, a qual demonstra a 

heterogeneidade da Bacia em relação ao regime de chuvas.  
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FIGURA 65: Pluviometria mensal por quadrante da Bacia Amazônica, no ano de 2010 (Fonte: 
http://Hydis8.eng.uci.edu/hydis-unesco). Em vermelho, o limite de 100 mm de chuva e, em 
destaque, as coordenadas geográficas utilizadas no cálculo. 

 Nota-se que a área com a maior densidade de chuvas, durante todo o 

ano, é a representada por Tabatinga onde, se considerarmos o limite de 100 mm 

para a caracterização de estação seca (Saleska et al., 2003 e Aragão et al. 2008), 

somente o mês de janeiro seria considerado estação seca. RBA e ALF possuem 

as estações chuvosa e seca bem definidas, em seus respectivos quadrantes, Q3 

e Q4 respectivamente, ocorrendo a seca nos meses de maio a setembro em 

ambos locais. O primeiro, porém, possui uma taxa pluviométrica maior que ALF. 

SAN é totalmente diferente dos outros locais da Bacia, onde apresentou apenas 5 

meses do ano com pluviometria acima dos 100 mm de chuva, sendo dois desses, 

junho e julho, meses considerados secos em ALF e RBA, assim, SAN tem sua 

estação seca dividida. É importante lembrar que SAN e TAB têm sua área de 

influência ultrapassando os limites da linha do Equador, portanto sendo 

influenciada pelas condições climáticas e sazonais de ambos os Hemisférios, 

trazendo áreas de diferentes regimes climáticos na mesma área de influência.  

O número de focos de queimada também foi calculado utilizando-se as 

áreas particionadas da Bacia Amazônica. A região localizada entre Alta Floresta e 

a costa brasileira é altamente acometida pela queima de biomassa. Nos meses de 

estação seca, incluindo o mês de agosto, foram identificados cerca de 56 mil 
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focos de queimada durante o ano de 2010.  Na área correspondente a RBA foram 

identificados cerca de 10 mil focos de queimada.  As áreas de TAB e SAN tiveram 

poucos focos de queimada identificados (FIG.66). 

 
FIGURA 66: Série temporal do número de focos de queimada divididos por quadrantes na Bacia 

Amazônica. 

Observa-se que ALF realmente é a região com a maior presença de 

focos de queimada seguida por RBA. Para determinar se existe a influência ou 

não dos focos de queimada nas concentrações do Carbono atmosférico, o 

monóxido de carbono foi utilizado como traçador da queima de biomassa. 

5.4.2 Relação entre a Concentração do Monóxido de Carbono e a Queima de 

Biomassa 

Foi realizado um estudo no qual observou-se as concentrações médias 

de CO e, também, a concentração do número de focos de queimada durante a 

estação seca, utilizando-se a divisão da Bacia Amazônica em quadrantes, para 

determinar a característica do bioma submetido à queima, o número de focos de 

queimada identificados nos sete dias anteriores à realização do perfil e, também, 

o número de dias sem chuva médio nos sete dias anteriores ao acontecimento do 

foco de queimada, assim, o número de dias sem chuva retrata apenas a 

localidade do foco e não toda a região estudada.  

Os meses com a maior concentração de focos de queimada foram 

agosto, setembro e outubro, com um número aproximadamente igual a 47,5 mil, 
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que representa cerca de 85% do número total de focos de queimada para a 

região de Alta Floresta na estação seca. Durante este período, foram realizados 

seis perfis verticais e, ao analisar as concentrações de CO foi constatado um 

aumento muito intenso nas concentrações do mesmo. Os seis perfis podem ser 

observados na FIG.67.  

 

FIGURA 67: Perfis de avião, com as concentrações de monóxido de carbono, realizados nos 

meses de agosto, setembro e outubro do ano de 2010, na região de Alta Floresta. 

Na FIG.67, nota-se que há uma grande variação nas concentrações de 

CO, principalmente nos três primeiros perfis, quando há um acréscimo de até    

500 ppb de CO em uma parte do perfil e, assim, indicando uma pluma 

característica de queima de biomassa. Nos três últimos, nota-se ainda uma 

elevação nas concentrações de CO, porém com menores intensidades. Estas 

variações podem ser explanadas pelas diferentes formas que ocorre a queima, 

como a umidade do combustível e do tipo de bioma queimado.  
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Foi realizada a quantificação do número de dias sem chuva da região e 

do número de focos de queimada nos sete dias anteriores aos perfis realizados. 

Os resultados podem ser observados na TAB.4. 

TABELA 4: Estudo das variações na queima de biomassa em ALF. 

Data  
Nº focos 

queimada 

Nº dias 

s/ chuva 
CO (ppb) 

Nº  focos 

Amazônia 

Nº  focos 

Cerrado 

13/08/2010 1950 54,74 345,48 1198 745 

30/08/2010 4495 57,09 330,55 2900 1565 

14/09/2010 7375 52,54 329,48 4238 2996 

28/09/2010 6750 53,56 232,83 2999 3434 

13/10/2010 3843 34,78 297,02 1023 2052 

28/10/2010 456 14,95 160,02 281 112 

 

Conforme observa-se nesta tabela o maior índice de concentração de 

CO registrado ocorreu 13/08/2010 porém, foram computados menos focos de 

queimada em relação aos outros dias que possuem um CO médio menor. Ao 

analisar novamente a FIG.67 observa-se que existem duas diferentes massas de 

ar na análise do dia em questão, assim, o CO médio pode ser relacionado a uma 

pluma menos enriquecida de CO oriunda de processos de transporte e não 

somente dos focos de queimada local. O dia com o maior número de focos de 

queimada nos sete dias antecessores à realização do perfil é o dia 14/09/2010, 

entretanto, apresentou uma emissão menor que o dia 13/08/2010.  Este perfil de 

13/08/2010 ocorreu com a vegetação mais seca e, portanto, com uma queima 

mais eficiente, produzindo menos CO. Os dias 28/09/2010 e 13/10/2010 possuem 

uma característica incomum aos outros, a queima acontece em maior número no 

bioma “cerrado”. Nos cerrados sul-americanos, o fator de emissão de CO é igual 

a 63 g Kg-1, valor inferior ao fator de emissão de CO em florestas tropicais, que é 

de 110 g Kg-1 (Weird et al apud Freitas et al., 2005). Logo, apesar da ocorrência 

de um grande número de focos de queimada nestes dias, a quantidade de CO 

lançada à atmosfera foi inferior aos outros dias, devido ao tipo de bioma 

queimado. Para poder analisar mais detalhadamente os dados, foi realizado um 

tratamento estatístico, pela correlação de Pearson, por meio do programa SPSS 

Systat 17.0, e os resultados podem ser observados na TAB.5. 
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TABELA 5: Correlação pelo modelo de Pearson das variáveis determinadas no estudo em ALF.       

* Correlação significante com “p”≤ 0,05. 

 
Nº focos 

queimada 

Nº dias s/ 

chuva 

Bioma 

Amazônia 

Bioma 

Cerrado 

CO Médio 0,358 0,776* 0,450 0,233 

 
Segundo o método aplicado, há uma alta correlação entre o CO médio 

e o número de dias sem chuva, confirmando que a concentração de CO é 

bastante dependente da eficiência da queima de biomassa. No início da estação 

seca ocorre uma maior emissão de CO do que no decorrer desta, por outro lado, 

quanto mais seco mais ocorre queima de biomassa.  

Em RBA, durante o mesmo período foram identificados cerca de 10 mil 

focos de queimada e, executados, também, seis perfis que podem ser 

visualizados na FIG.68. 

 

FIGURA 68: Perfis de avião, com as concentrações de monóxido de carbono, realizados nos 

meses de agosto, setembro e outubro do ano de 2010, na região de Rio Branco. 



78 
5 Resultados e Discussão   

  
    

 
 Como visto anteriormente, são perfis com uma grande variação nas 

concentrações de CO. Ainda observa-se que no topo dos perfis a concentração já 

apresenta altos valores, em torno de 150 ppb, mostrando que parte da emissão 

por queima de biomassa deixou de ser quantificada, devido a impossibilidade de 

medir a contribuição no fluxo nas altitudes acima do teto do perfil vertical 

realizado.  

A quantificação do número de dias sem chuva desta região, do número 

de focos de queimada nos sete dias anteriores aos perfis realizados e o tipo de 

bioma da queima, também foram estimados, assim como a aplicação do 

tratamento estatístico. Estas informações podem ser visualizadas na TAB.6 e 

TAB.7, respectivamente. 

TABELA 6: Estudo das variações na queima de biomassa em RBA. 

Data  
Nº focos 

queimada 

Nº dias 

s/ chuva 
CO (ppb) 

Nº  focos 

Amazônia 

Nº  focos 

Cerrado 

10/08/2010 22 46,36 343,89 15 7 

28/08/2010 951 51,12 259,21 900 7 

10/09/2010 521 15,43 472,49 475 46 

24/09/2010 442 13,24 294,03 498 21 

16/10/2010 519 1,53 234,03 498 21 

27/10/2010 96 0,56 158,59 73 23 

 

TABELA 7: Correlação pelo modelo de Pearson das variáveis determinadas no estudo em RBA. 

 
Nº focos 

queimada 

Nº dias s/ 

chuva 

Bioma 

Amazônia 

Bioma 

Cerrado 

CO Médio 0,098 0,266 0,088 0,258 

 

Como pode-se observar, as variáveis não indicam correlação com a 

emissão de CO, porém, ao analisar a TAB.6, identifica-se a relação entre emissão 

com o número de dias sem chuva. O perfil do dia 10/09/2010 apresenta um terço 

dos dias sem chuva, em comparação aos dois perfis anteriores, e uma 

concentração de CO, 27% maior em relação ao dia 10/08/2010 e 45% maior que 

o encontrado no dia 28/08/2010. Quando ocorre precipitação juntamente com um 
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número relevante de focos de queimada, o combustível terá maior umidade, e 

assim a queima será mais ineficiente e, portanto, produzirá mais CO.  

Em SAN, como se observa na FIG.62, ocorreu um deslocamento no 

período de emissão, nos meses de janeiro e fevereiro. De setembro a novembro, 

existem traços de influência da queima de biomassa, portanto foram analisados 

nove perfis de avião com as concentrações de CO que podem ser observados na 

FIG.69 que segue. 

 

FIGURA 69: Perfis de avião, com as concentrações de monóxido de carbono, realizados nos 
meses de janeiro, fevereiro, setembro, outubro e novembro do ano de 2010, na região de 
Santarém. 
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Diferentemente de ALF e RBA, em SAN não foram observados perfis 

com uma grande emissão de CO, porém as emissões diminuem apenas entre os 

meses de Abril a Julho. O estudo das variáveis em SAN pode ser observado na 

TAB.8, com uma diferença, foi identificada a presença de um novo tipo de bioma 

ausente nos demais quadrantes, a caatinga. 

TABELA 8: Estudo das variações na queima de biomassa em SAN. 

Data  
Nº focos 

queimada 

Nº dias 

s/ 

chuva 

CO 

(ppb) 

Nº  focos 

Amazônia 

Nº  

focos 

Cerrado 

Nº  focos 

Caatinga  

07/01/2010 86 1,5 118,6 85 0 0 

14/01/2010 37 1,3 125,81 21 13 3 

23/01/2010 78 2,3 121,22 70 2 6 

04/02/2010 3 1,7 133,5 2 0 1 

19/02/2010 13 1,7 109,88 5 2 0 

22/09/2010 51 39,2 178,71 44 7 3 

22/10/2010 331 21,3 179,32 312 12 7 

05/11/2010 404 5,2 183,98 401 2 1 

06/12/2010 91 6,3 127,25 84 2 5 

22/12/2010 6 2,7 118,73 6 0 0 

 

A primeira diferença notada nos dados é o período sem chuva nos sete 

dias anteriores a identificação dos focos de queimada, que é menor em relação a 

ALF e RBA. Como se observa, há uma constante emissão de CO neste período, 

apesar da identificação de poucos focos de queimada, assim, o tratamento 

estatístico pelo coeficiente de Pearson também foi aplicado nestes dados, 

apresentados na TAB.9. 

TABELA 9: Correlação pelo modelo de Pearson das variáveis determinadas no estudo em SAN.       
* Correlação significante com “p”≤ 0,05. ** Correlação significante com “p”≤ 0,01. 

 
Nº focos 

queimada 

Nº dias s/ 

chuva 

Bioma 

Amazônia 

Bioma 

Cerrado 

Bioma 

Caatinga 

CO Médio 0,739** 0,706* 0,732 0,371 0,252 
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Com base nesta tabela, podemos ver que a emissão de CO é 

diretamente correlacionada com o número de focos de queimada, com o número 

de dias sem chuva e com a queima do bioma Amazônico, portanto, apesar de 

haver poucos focos de queimada, estes são responsáveis diretos por grande 

parte da emissão de CO, assim como o número de dias sem chuva, que, segundo 

a TAB.8, nota-se um período curto entre precipitação e a ocorrência de focos de 

queimada. Este fator contribui para que a combustão ocorra de forma incompleta. 

Em TAB, os meses com os maiores fluxos registrados foram agosto e 

setembro. Neste período foram realizados quatro perfis verticais de avião em TAB 

que podem ser visualizados na FIG.70.  

 

FIGURA 70: Perfis de avião, com as concentrações de monóxido de carbono, realizados nos 

meses de agosto e setembro do ano de 2010, na região de Tabatinga. 

São perfis com altas concentrações de CO, porém com uma pequena 

variação na concentração inicial, a 4,5 Km de altitude, para com a final, próximo à 

superfície, exceto no voo realizado no dia 18/08/2010, que há um grande 
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acréscimo nas concentrações. Na TAB.10 pode-se observar o estudo realizado 

para estes perfis e, nos dias que apresentam as maiores concentrações de CO 

médio, não existem focos de queimada nesta região, o que leva a deduzir que, as 

altas concentrações vistas nos perfis,  não têm sua causa nos focos de queimada 

local e podem ser relacionadas com o transporte por meio das massas de ar. 

TABELA 10: Estudo das variações na queima de biomassa em TAB. 

Data  
Nº focos 

queimada 

Nº dias s/ 

chuva 
CO (ppb) 

Nº  focos 

Amazônia 

Nº  focos 

Cerrado 

18/08/2010 0 - 306,28 0 0 

29/08/2010 3 3,66 167,84 3 0 

18/09/2010 0 - 409,33 0 0 

26/09/2010 1 Sem dados 190,76 1 0 

 
Mesmo com a apresentação de poucos resultados, o estudo de 

correlação também foi aplicado na região de TAB (TAB.11) e nota-se que as 

queimadas existentes neste local não são responsáveis pelas emissões 

quantificadas, sendo o CO médio negativamente correlacionado com o número de 

focos de queimada e com o bioma Amazônico. 

TABELA 11: Correlação pelo modelo de Pearson das variáveis determinadas no estudo em TAB. 

 
Nº focos 

queimada 

Nº dias s/ 

chuva 

Bioma 

Amazônia 

Bioma 

Cerrado 

CO Médio -0,802 - -0,802 - 

 

5.5 Cálculo da Emissão de Queima de Biomassa e Emissão Biogênica 

Para a determinação do fluxo proveniente da queima de biomassa, o 

CO foi utilizado como traçador de queimadas, cujas concentrações foram usadas 

para determinar a quantidade de CO2 provenientes da queima de biomassa, ou 

seja, foram calculados quantos ppm de CO2 são emitidos quando uma 

determinada taxa de CO (ppb) é encontrada na atmosfera na Bacia Amazônica. 

Para a realização deste, foram utilizados os perfis verticais que apresentaram 

clara pluma de queimada, onde tanto o CO, quanto o CO2, demonstraram um 

aumento de concentração concomitante e, assim, foram calculadas as razões 

CO:CO2 para os quatro locais de estudo.  
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Em ALF foram identificados quatro perfis que abrangeram as condições 

impostas para a quantificação, resultando em uma razão média para CO:CO2 

igual a 81,6 ± 41,5 ppb de CO para cada ppm de CO2 , cuja variação corresponde 

ao desvio padrão das razões. Os perfis podem ser observados na FIG.71 e os 

resultados da fração por perfil na TAB.12. As concentrações de CO e de CO2 

apresentam o mesmo comportamento até o ápice da pluma, o que torna clara a 

constatação da influência da queima de biomassa, a partir das concentrações de 

CO. Abaixo deste ponto, observa-se em vários perfis, a concentração do CO2 

diminuindo com a aproximação da superfície, indicando que está ocorrendo um 

processo sumidor de CO2 que pode superar o de emissão, nestas altitudes, de 

acordo os dias 14/09/2010 e 28/09/2010. 

 

FIGURA 71: Perfis utilizados para o cálculo da razão CO:CO2 em ALF. 
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Em RBA foram identificados, também, quatro perfis com as 

características para a correlação entre CO e CO2 gerando uma razão média igual 

a 77,4 ± 44,6. ppb de CO por ppm de CO2.  Os perfis utilizados no cálculo da 

razão podem ser observados na FIG.72 e as razões na TAB.12. 

 

FIGURA 72: Perfis utilizados para o cálculo da razão CO:CO2 em RBA. 

No local de amostragem TAB, foram utilizados três perfis verticais, 

gerando uma razão média de CO:CO2 igual a 75,9 ± 27,6 ppb de CO por ppm de 

CO2. Os perfis utilizados são mostrados na FIG.73 e na TAB.12 as razões.  
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FIGURA 73: Perfis utilizados para o cálculo da razão CO:CO2 em TAB. 

Em SAN foram identificados três perfis com as características 

determinadas para o cálculo da razão no ano de 2010 com a média de 51,9 ± 

19,6 ppb de CO por ppm de CO2. Na FIG.74 pode-se observar dois perfis 

(22/09/2010 e 22/10/2010) utilizados no cálculo da razão para o ano de 2010. 

Na TAB.12 observa-se todas as razões calculadas para cada perfil 

selecionado. O valor médio de todas as razões encontradas em TAB, ALF, SAN e 

RBA no ano de 2010 foi de 72,8 ppb de CO por ppm de CO2 com um desvio 

padrão de ± 34,2. Como nestes locais o universo amostral foi pequeno para 

caracterizar as razões CO:CO2 individualmente, para os cálculos do fluxo 
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proveniente da queima de biomassa, foi utilizado este valor médio. No entanto, 

como a razão encontrada para SAN foi muito diferente dos demais locais 

estudados, este foi analisado separadamente. Em SAN foram realizados perfis 

desde 2000 e identificados neste período (2000 a 2010), vinte perfis com pluma 

de queimada. A razão média de CO:CO2 encontrada foi de 54,6 ± 21,0 ppb de CO 

por ppm de CO2. Este valor médio apresenta estatisticamente uma maior 

confiabilidade do que a média dos três perfis. Na TAB.13 pode-se observar as 

razões utilizadas desde o ano 2000 até 2010. 

 

FIGURA 74: Exemplo de perfis utilizados para o cálculo da razão CO:CO2 em SAN. 
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TABELA 12: Razões CO:CO2 obtidas por perfil no ano de 2010 para os quatro locais de estudo 

juntamente com as médias e o desvio padrão das razões. 

 

TABELA 13: Razões CO:CO2 obtidas em SAN no período de 2000 a 2010 juntamente com a 

média e o desvio padrão das razões deste período. 

 

Data Razão CO:CO2 Média Desvio Padrão

10/08/2010 115,9

28/08/2010 115,0

10/09/2010 48,8

24/09/2010 30,0

13/08/2010 143,0

30/08/2010 58,9

14/09/2010 53,8

28/09/2010 70,7

27/07/2010 73,7

18/09/2010 49,4

26/09/2010 104,5

14/01/2010 34,3

22/09/2010 73,0

22/10/2010 48,4

77,4 44,6

81,6 41,5

75,9 27,6

51,9 19,6

A
L

F
R

B
A

S
A

N
T

A
B

Data Razão CO:CO2 Média Desvio Padrão

07/12/2000 40,9

13/10/2004 72,6

29/10/2004 63,5

19/11/2004 38,0

06/01/2005 37,0

18/08/2007 70,9

27/08/2007 34,3

06/09/2007 75,2

13/09/2007 46,9

20/09/2007 32,0

25/10/2007 35,7

02/11/2007 81,5

07/12/2007 34,5

30/09/2008 34,8

01/11/2008 105,5

15/11/2008 68,4

21/11/2009 65,5

22/09/2010 73,1

22/10/2010 48,4

14/01/2010 34,3

S
A

N

54,6 21,0
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 Com base nas razões CO:CO2 encontradas, foi possível determinar 

o fluxo de carbono proveniente da queima de biomassa (CFogo), já que esta é a 

principal fonte do carbono atmosférico na Amazônia (MCT, 2010), utilizando a 

equação 4 (página 38) e, com a subtração entre o fluxo total e o CFogo, tornou-se 

possível também o cálculo do fluxo biogênico.   

 SAN foi o local de amostragem que apresentou o maior fluxo de 

carbono proveniente da queima de biomassa, 0,50 ± 0,31 gC m-² dia-1, que 

representa cerca de 85% da emissão neste local. O fluxo biogênico representou 

uma taxa de 0,08 ± 0,05 gC m-² dia-1. Na FIG.75 podemos analisar os fluxos, 

biogênico e da queima de biomassa com maiores detalhes. 

 

FIGURA 75: Série temporal do ano de 2010 em SAN, apresentando o fluxo biogênico, em verde, o 

fluxo proveniente da queima de biomassa, em vermelho e o fluxo total em azul. 

Na FIG.75 pode-se observar que houve emissão proveniente da 

queima de biomassa durante todo o  ano de 2010, salvo os meses de março, 

maio, junho e julho cuja emissão é baixa e conforme demonstrado na FIG.62, e 

na FIG.65 da pluviometria mensal, são os meses com as maiores taxas 

pluviométricas. Esta emissão constante durante o ano corroborou para que as 

taxas de fluxo em SAN fossem as maiores entre os locais de estudados.  

ALF, que é o local de estudo com a maior incidência de queima de 

biomassa, registrou um fluxo advindo da queima de biomassa igual a               

0,28 ± 0,10 gC m-² dia-1, assim representando todo o fluxo observado em ALF, 

uma vez que o fluxo biogênico foi zero.  Apesar de apresentar um CFogo menor do 

que SAN, em ALF foi registrado o maior pico de emissão mensal dos quatro locais 
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de estudo no mês de agosto, com 1,08 ± 0,38 gC m-² dia-1, como podemos 

observar na FIG.76. Este fato pode ser correlacionado ao fenômeno da 

fertilização atmosférica, cujo mecanismo se traduz em uma maior oferta de 

carbono, formando melhores condições para que as plantas abram seus 

estômatos, fazendo com que o fluxo de absorção do gás carbônico seja maior do 

que em condições normais (Mercado et al., 2009), portanto, mesmo na presença 

de queimadas, a floresta pode atuar como um órgão mitigador da própria 

queimada, evitando que as concentrações atmosféricas aumentem.   

 

FIGURA 76: Série temporal do ano de 2010 em ALF, apresentando o fluxo biogênico, em verde,  o 

fluxo proveniente da queima de biomassa, em vermelho e o fluxo total em azul. 

Diferentemente de SAN, a partir do pico da emissão em agosto, 

ocorreu um decréscimo nas emissões provenientes da queima de biomassa.  

Em RBA foi observado o maior sumidouro biogênico dos quatro locais 

de estudo em fevereiro, -1,13 ± 0,60 gC m-² dia-1 contribuindo assim, para que a 

resultante do ano de 2010 do fluxo biogênico fosse sumidor,                                    

-0,02 ± 0,01 gC m-² dia-1, como podemos observar na FIG.77, apesar de ocorrer 

uma grande emissão no mês de abril. 
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FIGURA 77: Série temporal do ano de 2010 em RBA, apresentando o fluxo biogênico, em verde, o 

fluxo proveniente da queima de biomassa, em vermelho e o fluxo total em azul. 

O fluxo proveniente da queima de biomassa foi igual a                     

0,18 ± 0,09 gC m-² dia-1, com contribuição tanto das queimadas locais como com 

contribuição por transporte das massas de ar. Estas duas fontes contribuíram 

para o alto fluxo proveniente da queima de biomassa, principalmente nos meses 

de agosto e setembro. 

Em TAB, assim como em ALF e RBA, os maiores fluxos provenientes 

da queima de biomassa ocorreram em agosto e setembro e, nos meses de 

outubro e novembro, ocorreram os maiores fluxos biogênicos. Porém, 

diferentemente dos outros locais de estudo, TAB apresentou, em dezembro, um 

grande sumidor biogênico (FIG.78). 
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FIGURA 78: Série temporal do ano de 2010 em TAB, apresentando o fluxo biogênico, em verde, o 

fluxo proveniente da queima de biomassa, em vermelho e o fluxo total em azul. 

Em números, TAB apresentou uma emissão proveniente da queima de 

biomassa igual a 0,14 ± 0,09 gC m-² dia-1 e um fluxo biogênico neutro. 

5.6 Avaliação dos Fatores que Influenciaram no Fluxo de Carbono 

5.6.1 TAB  

TAB está contida em uma região com uma grande área de floresta 

natural preservada como pode-se observar na FIG.79.  

 

FIGURA 79: Mapa de uso da terra onde a região em tons de verde, demonstra a conservação da 

mata nativa e também a floresta plantada (Guilhoto & Ichihara, 2010). 



92 
5 Resultados e Discussão   

  
    

 
Este fato pode ter contribuído para que os resultados apresentados em 

TAB tenham uma maior homogeneidade durante todo o ano. Porém, como 

apresentado no estudo do CO, em TAB não há correlação entre as concentrações 

de CO e os focos de queimada, entretanto, como pôde-se ver na FIG.78, existe 

um fluxo proveniente da queima de biomassa considerável nos meses de janeiro, 

fevereiro, julho, agosto e setembro assim como nos outros locais de amostragem, 

portanto, pode-se relacionar este fluxo ao transporte pelas massas de ar das altas 

concentrações provenientes da queima de biomassa. No entanto, nos meses de 

outubro e novembro, que nos outros locais de amostragem são encontrados 

fluxos provenientes da queima de biomassa, em TAB, foram determinados 

pequenos valores, o que não deve ser correlacionado com o transporte pelas 

massas de ar. 

Levando-se em conta somente a área de influência da região de TAB, 

é possível notar que existe um grande aporte dos fluxos provenientes da região 

norte do continente sul-americano, como se observa na  FIG. 31 “A”. 

Foi realizado um estudo das trajetórias das massas de ar, calculadas a 

cada quinhentos metros de altitude durante os dez dias anteriores a cada perfil 

realizado, juntamente com os focos de queimada existentes na Amazônia Legal. 

Na FIG.80 verificam-se as trajetórias das massas de ar dos meses cujas 

concentrações provenientes da queima de biomassa foram identificadas. Nota-se 

que as massas de ar transladam da costa até o local de amostragem, passando 

pelas regiões com a presença da queima de biomassa e assim, carreando as 

altas concentrações de monóxido de carbono e de dióxido de carbono. Também 

pode-se observar que não foram detectados focos de queimada próximos ao local 

de amostragem. 
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FIGURA 80: Trajetórias das massas de ar dos perfis realizados nos meses de janeiro, fevereiro,  
julho, agosto, setembro e dezembro, com escala de cores referente à altitude da trajetória, 
juntamente com os focos de queimada destes meses (pontos em vermelho).  

Já nos meses de outubro e novembro, as trajetórias das massas de ar 

de TAB, originam-se ao norte da Bacia Amazônica e, como nota-se na FIG.81, 

não sofrem a influência da queima de biomassa, portanto, existe um cenário que 

não recebe grandes contribuições de emissões e, também, a presença da floresta 

nativa, pode realizar um processo sumidor. 

 
FIGURA 81: Trajetórias das massas de ar dos perfis realizados nos meses de outubro e 
novembro, com escala de cores referente à altitude da trajetória, juntamente com os focos de 
queimada destes meses (pontos em vermelho).  
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Analisando-se as duas últimas figuras apresentadas juntamente com a 

média mensal do fluxo obtido pelo monóxido de carbono apresentado na FIG.63, 

nota-se que realmente há o carreamento das concentrações de monóxido de 

carbono até o local de amostragem, já que não existem focos de queima de 

biomassa próximos a TAB e, as concentrações de CO determinadas, estão acima 

de uma possível emissão natural. 

Nos meses cujas trajetórias das massas de ar recebem a influência da 

queima de biomassa de locais distantes a TAB, a concentração de CO acusa esta 

influência e desta forma, gerou-se o resultado para o fluxo total (C Total), o fluxo 

biogênico (C Bio) e, também, o fluxo proveniente da queima de biomassa (C 

Fogo) que pôde ser observado na FIG.78.  

5.6.2 SAN 

SAN é a região de estudo que sofre a maior influência de fontes 

antropogênicas dentre os locais estudados. Na FIG.82 pode-se observar a área 

de influência de SAN, realizada pela densidade das trajetórias das massas de ar 

(FIG.29), adaptada à densidade demográfica do ano de 2007 (IBGE, 2007), onde 

nota-se a grande ocupação antrópica da área estudada e pela FIG.79, nota-se 

que o uso da terra para esta região é dominado basicamente por atividades de 

lavoura e pastagem. 

 

FIGURA 82: Área de influência de SAN adaptada ao mapa de densidade demográfica de 2007. 

(Fonte: adaptado IBGE, Contagem populacional, 2007). 
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Pela densidade populacional desta região é esperado uma série de  

emissões de origem antropogênica, como a queima de combustível fóssil, e 

outras atividades usuais nos aglomerados urbanos, que podem contribuir nas 

concentrações de CO2 e de CO em SAN. Em estudo sobre a emissão de metano, 

Beck et al., (2012) relata a presença de CH4 proveniente de esgotos a céu aberto 

em cidades tropicais, como Santarém, mostrando assim a influência das 

emissões urbanas. 

Além das emissões provenientes de atividades urbanas, na região de 

SAN, atividades de agropecuária e de mudança de uso da terra, sobretudo 

desflorestamento, são empregadas de maneira intensa (Ariaster B. Chimeli, 

comunicação pessoal). Como pode-se observar na FIG.83 , há uma correlação 

direta entre o crescimento do rebanho de bovinos com emissões de CO2. 

 

FIGURA 83: Correlação entre a emissão de CO2 e a taxa de crescimento de rebanhos bovinos em 

SAN. (Fonte: Chimeli, comunicação pessoal). 

Como pôde-se ver no item 5.4.2, em SAN existe uma grande 

correlação entre as concentrações de CO encontradas, com o número de focos 

de queimada e, também, o número de dias sem chuva. Na FIG.84 pode-se 

observar as trajetórias das massas de ar, juntamente com os focos de queimada, 

ocorridos no continente sul-americano, nos meses em que foram identificados a 

presença do fluxo proveniente da queima de biomassa (exclusive o mês de 

agosto). 

Nos meses de janeiro a março (Figura “A”) pode-se notar que existem 

focos de queima de biomassa no caminho das trajetórias das massas de ar, 

inclusive na costa nordeste brasileira. As trajetórias deste período, por sua vez, 
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realizam um percurso mais ao norte em relação às trajetórias dos meses de julho 

a dezembro (Figura “B”) e, assim percorrendo por lugares com menores 

influências de atividades antrópicas, como se pôde observar na FIG.82.   

 

FIGURA 84: Trajetórias das massas de ar juntamente com os focos de queima de biomassa 
identificados na América do Sul durante os meses com fluxo proveniente da queima de biomassa. 
A Figura “A” representa os meses de janeiro a março; a Figura “B” representa os meses de julho a 
dezembro, exclusive o mês de agosto. 

Nos meses de julho a dezembro, existiu uma grande quantidade de 

focos no percurso realizado pelas trajetórias que, por sua vez, diferentemente dos 

meses de janeiro a março, tiveram sua origem mais ao sul e, assim, passaram por 

regiões mais antropizadas, o que pode ter gerado influência no fluxo de CO e 

CO2.   
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Em relação à correlação das concentrações de CO com o  número de 

dias sem chuva, na FIG.85, pode-se observar que também existe uma correlação 

do fluxo mensal de CO com a pluviometria realizada segundo a FIG.64 do 

quadrante 2 (Q 2). 

 

FIGURA 85: A primeira figura refere-se ao fluxo mensal de CO em SAN e, na segunda figura, a 
pluviometria mensal calculada segundo o quadrante 2 (Q 2). 

Como se vê, os valores máximos de CO coincidem com os mínimos na 

precipitação e, o oposto também é verossímil. Este mesmo comportamento pôde 

ser observado na FIG.75, com um fluxo total de CO2 positivo em todos os 

períodos com baixa precipitação. 

Nos meses com precipitação aumentada, de abril a julho, ocorreu uma 

variação na contribuição desta região, ora sumidor, ora fonte e, no mês de julho 

foram identificados fluxos provenientes da queima de biomassa. 

Portanto, em SAN, pôde-se ver a influência de diversos processos 

emissores nas concentrações e nos fluxos dos gases. A partir dos estudos de 

correlação pôde-se notar que houve uma grande influência da queima de 

biomassa e também nos fluxos dos gases. 

5.6.3 ALF 

ALF está localizada no extremo norte do estado de Mato Grosso, e 

inserida em uma região com altos níveis de focos de queimada chamada “Arco do 

Desflorestamento e das Queimadas”, que está localizada na porção noroeste do 

Estado do Mato Grosso, abrangendo toda a porção norte do estado, o sul e o 

leste da Amazônia Legal, e é responsável pela maior concentração de focos no 

Brasil (Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento 42 – Embrapa, 2011). Na FIG.86 

pode-se observar a localização do Arco do Desflorestamento. 
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FIGURA 86: Arco do desflorestamento da Amazônia Legal (Fonte: IBAMA, 2008). 

No estudo de correlações pôde-se ver que existiu uma grande 

correlação entre a concentração de CO e o número de dias sem chuva. Ao 

analisar novamente os fluxos mensais de CO (FIG.60) e a precipitação referente 

ao Q4 (FIG.65), foi possível observar que nos meses de agosto e setembro 

ocorreu uma baixa na precipitação coincidente com os maiores valores do fluxo 

de CO. Em outubro, que apresenta uma alta emissão de CO2, pode-se observar 

que houve um aumento na precipitação neste quadrante como um todo, porém 

este aumento não foi homogêneo. Pois segundo a Agência Nacional de Águas 

(ANA) em seu Monitoramento Hidrológico de outubro, no sudeste da Amazônia e 

também no estado do Mato Grosso, relatou precipitação acumulada acima de 60 

mm e, em pontos isolados, acima de 120 mm, fato que pode ter permitido a 

presença de queima de biomassa em determinados pontos deste quadrante. 

Quanto ao número de focos de queimada, na região de ALF, foram 

encontrados os maiores índices, com sua maior incidência justamente nos meses 

de agosto, setembro e outubro (FIG.36). Este fato, como já esperado devido a sua 

localização, foi identificado tanto nos fluxos de CO, quanto nos fluxos de CO2, 

como pôde-se ver nas FIG.60 e FIG.76. Também foram identificados fluxos 

provenientes da queima de biomassa nos meses de janeiro, fevereiro, julho, 

novembro e dezembro. 
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Para um melhor entendimento destes fluxos, foi realizado o estudo das 

trajetórias das massas de ar juntamente com os focos de queimada. Na FIG.87 

podemos observar os meses de janeiro e fevereiro.  

 

FIGURA 87: Trajetórias das massas de ar juntamente com os focos de queima de biomassa 

identificados na América do Sul durante os meses de janeiro e fevereiro. 

Em janeiro e fevereiro vemos que houve um comportamento das 

massas de ar semelhante ao encontrado em SAN e, inclusive, foi realizado um 

percurso que incluiu quase a totalidade da área de influência de SAN. Isto pode 

ter ocasionado uma influência de outras fontes que não a queima de biomassa 

em ALF, como pôde-se observar em SAN, já que foram determinados poucos 

focos de queimada nestes meses, como pode ser observado na FIG.87. 

Nos meses de março a junho, como pode-se ver na FIG.88, foram 

identificados focos de queimada na América do Sul, porém não foram somados 

aos fluxos provenientes da queima de biomassa. Este fato pode ser 

correlacionado com a capacidade de sumidor da floresta que, mesmo na 

presença da queima de biomassa, com altos valores de CO, apresenta um 

decréscimo nas concentrações de CO2, inclusive em meses com um alto número 

de focos de queimada, como em agosto; na FIG.89 pode-se observar este 

fenômeno.   
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FIGURA 88: Trajetórias das massas de ar juntamente com os focos de queima de biomassa 

identificados na América do Sul durante os meses de março a junho. 

 

FIGURA 89: Concentrações de CO e CO2 as quais observa-se uma inversão das concentrações 

do topo do perfil até a superfície. 
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Nos meses de julho a novembro, foram identificados fluxos 

provenientes da queima de biomassa, como pode-se ver na FIG.90, realmente 

foram meses com muitos focos de queimada nas regiões por onde as trajetórias 

das massas de ar passaram ao ponto de, praticamente, todas as altitudes das 

massas de ar receberem a influência da queima. 

 

FIGURA 90: Trajetórias das massas de ar juntamente com os focos de queima de biomassa 

identificados na América do Sul durante os meses de julho a novembro. 

No mês de dezembro, que também foi identificado a presença do fluxo 

proveniente da queima de biomassa, apresentou um comportamento diferente 

aos meses de julho a novembro, como pode-se ver na FIG.91, assim como em 

janeiro e fevereiro, as trajetórias das massas de passam pela região de SAN e, 

também pela região central da Bacia, onde ainda existia a queima de biomassa 

em maior intensidade. 
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FIGURA 91: Trajetórias das massas de ar juntamente com os focos de queima de biomassa 

identificados na América do Sul durante o mês de dezembro. 

Portanto, como descrito anteriormente, ALF está inserida em uma 

região com a maior incidência de focos de queima de biomassa dentre os locais 

de estudo e o fluxo calculado para o ano de 2010, reflete esta condição com um 

fluxo proveniente da queima de biomassa igual ao fluxo total, ou seja, 100% do 

fluxo positivo teve como sua causa a queima de biomassa. 

5.6.4 RBA 

RBA, como pode-se ver na FIG.29 (trajetórias das massas de ar) e na 

FIG.30 (áreas de influência do locais de amostragem), é o local que tem a maior 

abrangência e, portanto, uma maior representatividade da Bacia Amazônica.  

Em RBA não foi constatada nenhuma correlação entre a queima de 

biomassa e as concentrações de CO. Na FIG.35 pode-se ver que no mês de 

setembro existem focos de queimada próximos ao local de amostragem, porém, 

nos outros meses, estes estão mais afastados do local de amostragem, assim os 

fluxos de queima de biomassa identificados nos meses de janeiro, fevereiro, julho, 

agosto, setembro e dezembro, como pôde-se observar na FIG.77, podem ser 

correlacionados ao transporte pelas massas de ar. 

Ao observarmos a FIG.77 juntamente com a precipitação relativa ao 

“Q3” da FIG.65, pode-se notar que o sumidouro relativo ao fluxo biogênico foram 

coincidentes com as elevações nas precipitações nos meses de janeiro a março 
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e, mesmo com a determinação de um fluxo proveniente da queima de biomassa, 

o fluxo resultante foi de sumidouro. Em abril, quando houve uma queda na 

precipitação, o fluxo biogênico foi de emissão e manteve-se desta forma até o 

mês de junho. A partir deste, foram determinados fluxos provenientes da queima 

de biomassa e, o fluxo total resultante, foi de emissão, exceto nos meses de julho 

e novembro.  Neste último, diferentemente dos outros locais de estudo, não foi 

identificado fluxo proveniente da queima de biomassa. Na FIG.92 pode-se 

observar que as trajetórias das massas de ar realizam um trajeto na região norte 

do Brasil de modo a não receber influência da queima de biomassa. 

 

FIGURA 92: Trajetórias das massas de ar e os focos de queima de biomassa ocorridos em 

novembro. 

Nos meses de janeiro e fevereiro as trajetórias das massas de ar 

apresentaram um comportamento semelhante ao de novembro, porém, nestes 

meses foram encontrados focos de queimada no percurso realizado pelas 

mesmas, principalmente na Venezuela e na Guiana, como pode-se ver na FIG.93.  
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FIGURA 93: Trajetórias das massas de ar e os focos de queima de biomassa ocorridos em janeiro 

e fevereiro. 

No período de julho a dezembro, exclusive novembro, as trajetórias 

realizaram um percurso semelhante ao encontrado em ALF e, portanto, passando 

pelo “Arco do desflorestamento e das queimadas”, e assim, recebendo toda a 

contribuição da queima de biomassa, como pode-se ver na FIG.94.  

 

FIGURA 94: Trajetórias das massas de ar e os focos de queima de biomassa em julho, agosto, 

setembro, outubro e dezembro. 
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Como pôde-se ver na FIG.77, em RBA, ocorreram situações de 

sumidor biogênico em maiores proporções dentre os locais de amostragem 

mesmo com a presença de fluxo proveniente da queima de biomassa. Isso deve-

se ao fato de que, assim como em ALF, perfis com plumas de queimada ou seja, 

com altas concentrações de CO, apresentarem um sumidouro  de CO2 como 

pode-se ver na FIG.95. 

 

FIGURA 95: Perfis com a presença de plumas de queimada e com a absorção de CO2 em RBA. 

5.7 Fluxo da Bacia Amazônica Calculado pela Área de Influência de cada 

Local de Amostragem 

A partir das áreas de influência de cada local de amostragem, 

determinadas pela densidade das trajetórias das massas de ar (FIG.30), os fluxos 
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foram extrapolados para cada área e assim determinado o “papel” de cada região 

da Bacia no ano de 2010. 

A área de influência de SAN foi estimada em, aproximadamente,     

1,29 x 106 Km2 e, quando extrapolados os resultados de fluxo a esta área, obteve-

se uma contribuição total positiva igual a 0,27 PgC ano-1. Somente as 

contribuições relativas à queima de biomassa foram responsáveis por 85% do 

total, com 0,23 PgC ano-1. A contribuição biogênica desta região foi igual a       

0,04 PgC ano-1
. 

ALF apresentou uma emissão total de 0,23 PgC ano-1, que teve como 

sua causa as emissões provenientes da queima de biomassa, que resultaram em 

100% do fluxo desta região, com um valor igual ao do fluxo total. A área de 

influência de ALF foi estimada em cerca de 2,24 x 106 Km2. 

Em TAB, onde foi estimada a segunda maior área de influência com, 

aproximadamente, 2,95 x 106 Km2, foi encontrada uma contribuição biogênica 

neutra e, assim como em ALF, a contribuição proveniente da queima de biomassa 

foi responsável pelos 100% da contribuição total com 0,16 PgC ano-1
. 

RBA, que é o local com maior representatividade da Bacia e, 

consequentemente com a maior área de influência, cerca de 4,77 x 106 Km2, foi o 

único local de amostragem com uma característica próxima a absorção biogênica, 

com -0,04 PgC ano-1 e, a contribuição relativa à queima de biomassa foi de     

0,30 PgC ano-1, o que gerou uma contribuição total igual a 0,26 PgC ano-1
. 

Na FIG.96 pode-se ver as contribuições relativas a cada area de 

influência. 

Considerando todas as áreas de influência, pode-se ver que cada área 

está representando com maior densidade de trajetórias uma parte da Bacia. 

Dentro deste cenário, fez-se uma aproximação para toda a Bacia Amazônica 

calculando uma média de todos as regiões estudadas. Nesta média obteve-se o 

valor de 0,29 gC m-2 dia-1.  
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FIGURA 96: Contribuição do ano de 2010 e as áreas de influência de cada um dos locais de 

amostragem. 

Considerando a área de toda a Bacia como 5 milhões de km2, foram 

utilizados duas metodologias para o cálculo do balanço de carbono da Bacia 

Amazônica. O primeiro foi realizado uma média ponderada dos fluxos anuais 

extrapolados às áreas de influência assim, segundo este método, obteve-se um 

comportamento de fonte com um fluxo total de 0,41 PgC durante o ano de 2010 

sendo a queima de biomassa responsável pela totalidade das emissões. 

Na segunda metodologia aplicada, foi removida das áreas de cálculo 

toda a região que não está contida nos perímetros da Bacia Amazônica 

diminuindo-se assim, a imporancia dada aos locais que não a Bacia Amazônica. 

Obteve-se como resultado da Bacia novamente com um comportamento emissor, 

ou seja, uma fonte, sendo responsável por uma emissão de 0,36 PgC ano-1, com 

um sumidor de -0,01 PgC ano-1 e uma fonte proveniente da queima de biomassa 

igual a 0,37 PgC ano-1.  

 Comparando-se os resultados obtido com outros estudos realizados, 

pode-se observar que no ano de 2010 ocorreu uma maior emissão. Segundo o 
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MCT, em 2005, a Bacia Amazônica foi responsável por uma emissão de cerca de 

0,23 PgC ano-1, entretando, neste estudo não foram somadas as emissões 

provenientes da queima de biomassa e, como pôde-se observar, estas foram 

responsáveis pela maior parte das emissões. Em um estudo recente Gloor et al 

(2012) verificou uma emissão total de 0,66 PgC ano-1 para o ano de 2005 e em 

Deng & Chen (2011) foi calculda uma emissão de 0,60 ± 0,41 PgC ano-1 no 

período de 2002 a 2005 . Este ano, por ter ocorrido também uma seca anômala 

comparada à seca ocorrida em 2010, é passível de comparação, entretando 

houve uma maior emissão em 2005. Comparando-se 2005 e 2010, observa-se 

que houve uma redução do desflorestamento, o qual foi responsável por uma 

emissão de aproximadamente 0,2 PgC ano-1 (PRODES, 2010) e, a principal 

causa desta alta emissão relatada durante o ano de 2005, foi justamente uma alta 

na mortalidade de árvores.  

5.8 Avaliação de Prováveis Perdas no Cálculo de Fluxo pela Altitude Máxima 

de Voo 

Em função do custo das horas de voo das aeronaves, são utilizados 

aviões de pequeno porte e baixo custo, que não possuem equipamento de 

pressurização ou de respiração artificial com cilindro de oxigênio, para o uso dos 

pilotos, fato que limita a altitude máxima do perfil em 14500 pés (4420 m). Estas 

aeronaves oferecem custos de até 50% mais baixos, quando comparadas a 

aeronaves que possuem os equipamentos acima descritos. 

Para avaliar se há uma perda considerável nos cálculos de fluxo, foi 

calculada a diferença entre a média no topo do perfil, onde foram adotadas as 

altitudes acima de 3km, com o valor da CEC, conforme pode ser observado na 

FIG.97. Uma indicação de ausência de perdas no cálculo de fluxo de CO2 seria 

encontrar o mesmo valor no topo do perfil e na CEC. Isto seria sinal de que 

realizando perfis a partir desta altitude, todos os processos que ocorreram no 

percurso da massa de ar seriam considerados na quantificação. Por outro lado, 

ao observar uma diferença, significa que parte da informação destes processos foi 

perdida por convecção, que teria dispersado para altitudes maiores parte da 

concentração de CO2.  



109 
5 Resultados e Discussão   

  
    

 
Observando a FIG.97, verifica-se que existe uma perda de informação 

principalmente no período de queima de biomassa, onde a bacia como um todo 

apresenta concentrações elevadas já no topo do perfil. Este é um erro do método 

do cálculo utilizado que subestima os fluxos observados. Neste caso, observa-se 

que o fluxo de emissão foi maior do que o calculado. 

A partir destas observações, iniciou-se um esforço, por parte do grupo 

de pesquisa, o LQA, para realizar voos mais altos, e assim estudar como é a 

distribuição das concentrações acima das altitudes hoje utilizadas. 

 

FIGURA 97: Diferença entre a média das concentrações acima de 3 km de altura e a 

concentração de entrada no continente (CEC) para as quatro regiões estudadas.  

 

 

 



110 
6 Conclusões   

  
    

 

6 CONCLUSÕES 

O balanço de carbono da Bacia Amazônica brasileira apresentou uma 

fonte de carbono de 0,41 PgC ano-1 para o ano de 2010, sendo a emissão oriunda 

da queima de biomassa responsável pela totalidade das emissões, considerando 

toda a área de influência estudada. Excluindo a região que não está contida na 

Bacia Amazônica, esta representou uma fonte de 0,36 PgC durante o ano de 

2010, sendo a queima de biomassa responsável por uma emissão de 0,37 PgC 

ano-1. Também foi determinado um sumidor de -0,01 PgC ano-1. 

SAN apresentou uma taxa anual média de 0,58 ± 0,37 gC m-² dia-1 e foi 

o local com o maior fluxo proveniente da queima de biomassa,                         

0,50 ± 0,31 gC m-² dia-1. ALF apresentou uma emissão total de                          

0,28 ± 0,10 gC m-² dia-1 e uma emissão proveniente de queima de biomassa igual 

a 0,28 ± 0,10 gC m-² dia-1. TAB apresentou o menor fluxo de emissão proveniente 

da queima de biomassa de 0,14 ± 0,09 gC m-² dia-1 e sendo este o fluxo total 

também. RBA, que é o local com maior representatividade da bacia, com uma 

área igual a 4.760.000 Km2, apresentou uma emissão total de                           

0,15 ± 0,08 gC m-² dia-1. Foi o único local que o fluxo biogênico apresentou um 

balanço neutro a sumidor com um fluxo de -0,02 ± 0,01 gC m-² dia-1 e proveniente 

da queima de biomassa de 0,18 ± 0,09 gC m-² dia-1. 

Quando estes fluxos são extrapolados para as áreas de influência de 

cada local de amostragem, TAB apresentou a menor contribuição com             

0,16 PgC ano-1; ALF apresentou uma contribuição igual a 0,23 PgC ano-1; SAN, 

apesar de possuir a menor área de influência, foi o local de amostragem com a 

maior contribuição, 0,27 PgC ano-1 e RBA, com a maior área de influência, 

apresentou uma contribuição igual a 0,26 PgC ano-1. 

Eventos em regiões mais afastadas aos pontos de coleta geram 

influência nos fluxos, como foi observado em TAB, que não possuiu focos de 

queimada perto de seu ponto de amostragem e foram identificados perfis com 

altas concentrações de CO, o que demonstra o processo de transporte pelas 

massas de ar. 
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Apesar de identificado uma fonte, pelos perfis de concentração de CO 

e CO2 pôde-se ver que a floresta fez uma contribuição no sumidouro de CO2, 

porém as emissões, principalmente de origem antropogênica, foram maiores que 

o potencial de assimilação natural pela floresta da Bacia Amazônica durante o 

ano de 2010. 

Neste estudo foi possível observar a importância da realização de 

estudos em escala regional para elucidar o comportamento de toda a Bacia. 

Também deve ser salientado que este ocorreu em um ano anômalo, de seca e, 

portanto,  não pode ser assumido como média do comportamento da Bacia, 

sendo assim necessário mais estudos de longa duração e em escala regional, 

como este que se iniciou em 2010 e que vai se prolongar até 2014. 
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