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RESUMO 
 

Variação sazonal de dióxido de carbono (CO2), metano (CH4) e óxido nitroso (N2O) no rio 
Tocantins, à jusante do reservatório da UHE de Tucuruí  

 
Os rios desempenham um papel importante no balanço regional e global de carbono e 

nitrogênio, por meio do processamento e da emissão de gases para a atmosfera. Nesse sentido, o 
objetivo deste estudo é investigar a dinâmica do dióxido de carbono (CO2), metano (CH4) e óxido 
nitroso (N2O) no rio Tocantins. O estudo foi desenvolvido na região do baixo Tocantins, à jusante 
da usina hidrelétrica de Tucuruí. As amostragens foram realizadas mensalmente entre setembro de 
2014 a novembro de 2016, no canal principal do rio Tocantins, à 30 cm e 60% de profundidade do 
rio, a partir da superfície. As coletas foram realizadas com o auxílio de uma bomba de imersão, que 
sob fluxo contínuo, bombeou água do rio para dentro de uma proveta graduada de 2 litros. A 
obtenção de amostras destinadas à determinação da pressão parcial do CO2, N2O e CH4 na água 
do rio foi realizada por meio da técnica do equilíbrio de fases água-ar (headspace). O ar atmosférico 
foi coletado por meio de seringas à 3 m da superfície do rio. A partir das amostras de gases da água 
e do ar, determinou-se a composição isotópica do CO2. A pCO2 também foi determinada in situ 
por meio de um analisador de gases por infravermelho (LiCor, modelo LI-820) conectado a um 
sistema equilibrador e um computador portátil. A determinação do fluxo de CO2 foi realizado pela 
técnica da câmara flutuante conectada ao analisador de gás por infravermelho. Já os fluxos de CH4 
e de N2O foram cálculados com base na velocidade de transferência do CO2, obtida a partir de seu 
fluxo, e o número de Schmidt de cada gás. In situ, também foram determinados os parâmetros 
físico-químicos da água (oxigênio dissolvido, pH, condutividade elétrica e temperatura), velocidade 
do vento, temperatura e umidade relativa do ar. A concentração dos gases e análise isotópica foram 
realizadas nos Laboratórios de Análise Ambiental e Ecologia Isotópica do CENA/USP. Os 
resultados indicam águas supersaturadas em CO2 (1.082,4 ± 624,4 µatm), CH4 (0,12 ± 0,05 µM) e 

N2O (8,9 ± 1,2 ƞM), com diferença sazonal significativa (p<0,05) para o CO2 e o CH4. Os fluxos 
sentido rio-atmosfera, foram de 1,91 ± 3,42 µmol CO2.m

-².s-1; 9,6 ± 13,1 mmol CH4. m
-².d-1; e 0,08 

± 0,06 mmol N2O.m-².d-1, não ocorrendo diferença sazonal significativa (p>0,05) apenas para o 
CO2. Os resultados obtidos convergem para confirmação que o rio Tocantins é uma fonte de CO2, 
CH4 e N2O para a atmosfera e o fluxo desses gases, assim como os parâmetros físico-químicos da 
água, são governados principalmente pela flutuação sazonal do nível da água. No ponto à jusante 
da represa de Tucuruí, o fluxo de CO2 e N2O foi de, aproximadamente, 2 e 1,5 vezes menor, 
respectivamente, em relação ao reservatório da UHE. Esses resultados reforçam que a formação 
de sistemas lênticos modificam a transferência de carbono e nitrogênio à jusante, reconfigurando 
o estado trófico do rio, no reservatório e nos trechos à montante e jusante do barramento. Com 
uma signiticativa correlção obervada entre o δ13CO2 dissolvido na água e a vazão do rio, a diferença 
observada entre as médias dos períodos de maior vazão (-23,2 ± 5,1‰) e menor vazão (-16,6 ± 
2,7‰) sugere que haja uma mudança de fontes de carbono para o canal do rio conforme a 
sazonalidade. A partir dos fluxos dos gases mensurados no rio Tocantins, as estimativas de 
emissões anuais de GEE’s dos sistemas aquáticos da bacia são de 50,3 Tg C.ano-1, 1,07 Tg CH4.ano-

1 e 24,4 Gg N. ano-1, contribuindo em aproximadamente 0,7%; 0,9% e 7,3% das emissões globais 
de CO2, CH4 e N2O dos ambientes aquáticos continentais estimadas. O CO2 foi o gás emitido em 
maior quantidade, seguido do CH4 e do N2O. Os resultados deste estudo evidenciam a relação das 
variáveis hidrobiogeoquímicas na dinâmica (produção e consumo) dos gases que estão dissolvidos 
na coluna d’água de rios. Diante do que foi apresentado, destaco a importância deste estudo por 
fornecer uma base de dados ainda não gerada para a região do baixo Tocantins, principalmente, 
quanto à dinâmica de gases de efeito estufa.  

Palavras-chave: Biogeoquímica, Gases de efeito estufa, Sistemas fluviais, Fluxo de gases 
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ABSTRACT 
 

Seasonal variation of carbon dioxide (CO2), methane (CH4) and nitrous oxide (N2O) in the 
Tocantins river, downstream of Tucuruí hydroelectric reservoir 

 
Rivers play an important role in the regional and global balance of carbon and nitrogen, 

through the processing and emission of gases into the atmosphere. Accordingly, the aim of this 
study is to investigate the dynamics of carbon dioxide (CO2), methane (CH4) and nitrous oxide 
(N2O) in Tocantins river. The study was carried out in the region of the lower Tocantins, 
downstream from the Tucuruí hydroelectric dam. Samples were taken monthly between 
September/2014 and November/2016 in the main channel of Tocantins river, 30 cm and 60% 
river depth, from the surface. Samples were collected with the aid of an immersion pump which, 
under continuous flow, river water pumped into a 2 liter graduated cylinder. Sampling for 
determining the partial pressure of CO2, N2O and CH4 in the river water was carried out using the 
water-air phase equilibrium technique (headspace). Atmospheric air was collected using syringes at 3 
m from the river's surface. From the water and air gas samples, the isotopic composition of CO2 
was determined. pCO2 was also determined in situ by means of an infrared gas analyzer (LiCor, 
model LI-820) connected to a balancing system and a portable computer. The CO2 flow was 
determined by the floating chamber technique connected to the infrared gas analyzer. The CH4 and 
N2O flows were calculated based on the CO2 transfer speed obtained from its flow and the Schmidt 
number of each gas. In situ, the physical-chemical parameters of the water (dissolved oxygen, pH, 
electrical conductivity and temperature), wind speed, temperature and relative air humidity were 
also determined. The concentration of gases and isotopic analysis were carried out at the 
Environmental Analysis and Isotopic Ecology Laboratories at CENA/USP. The results indicate 
supersaturated water in CO2 (1,082.4 ± 624.4 µatm), CH4 (0.12 ± 0.05 µM) and N2O (8.9 ± 1.2 

ƞM), with significant seasonal difference (p<0.05) for CO2 and CH4. The positive flows, in the 
river-atmosphere direction, were 1.91 ± 3.42 µmol CO2 m

-2 s-1; 9.6 ± 13.1 mmol CH4 m-2 d-1; and 
0.08 ± 0.06 mmol N2O m-2 d-1, with no significant seasonal difference (p>0.05) for CO2 only. The 
results obtained converge to confirm that the Tocantins River is a source of CO2, CH4 and N2O 
for the atmosphere and the flow of these gases, as well as the physical-chemical parameters of the 
water, are governed mainly by the seasonal fluctuation of the water level. At the point downstream 
of the Tucuruí dam, it had a CO2 and N2O flow of approximately 2 and 1.5 times less, respectively, 
in relation to the dam reservoir. These results reinforce that the formation of lentic systems modify 
the transfer of carbon and nitrogen downstream, reconfiguring the trophic state of the river, in the 
reservoir and in the sections upstream and downstream of the dam. With a significant correlation 
observed between the δ13CO2 dissolved in water and the flow of the river, the difference observed 
between the averages of the periods of higher flow (-23.2 ± 5.1 ‰) and lower flow (-16.6 ± 2.7 
‰) suggests that there is a change in carbon sources for the river channel according to seasonality. 
From the gas flows measured in the Tocantins River, estimates of annual GHG emissions from 
aquatic systems in the basin are 50.3 Tg C year-1, 1.07 Tg CH4 year-1

 and 24.4 Gg N year-1, 
contributing approximately 0.7%, 0.9% and 7.3% of the global emissions of CO2, CH4 and N2O 
from the estimated continental aquatic environments. CO2 was the gas emitted in greater quantity, 
followed by CH4 and N2O. The results of this study show the relationship of hydrobiogeochemical 
variables in the dynamics (production and consumption) of gases that are dissolved in the water 
column of rivers. In light of what has been presented, highlight the importance of this study as it 
provides a database not yet generated for the region of the lower Tocantins, mainly regarding the 
dynamics of greenhouse gases. 

 
Keymords: Biogeochemistry, Greenhouse gases, River systems, Gas flow
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1. INTRODUÇÃO 

As alterações climáticas globais são uma consequência da mudança no balanço de energia 

do sistema terrestre, causada pela emissão dos gases que aumentam o fenômeno denominado 

“efeito estufa” (GEE) (IPCC, 2014). Esses gases quando se concentram em maior quantidade na 

atmosfera reduzem a capacidade natural de distribuição e retorno da energia solar que chega à 

superfície terrestre (IPCC, 2001, 2014). Esse acumulo de energia, portanto, ocasiona uma forçante 

radioativa positiva, o qual tende a promover um aquecimento do planeta Terra (IPCC, 2001).  

O dióxido de carbono (CO2), o metano (CH4) e o óxido nitroso (N2O) são os três GEE’s 

com as maiores concentrações na atmosfera (IPCC, 2014). No período de 1750 à 2017, as emissões 

desses gases registraram uma elevação significativa na atmosfera de aproximadamente 46%, 157% 

e 22%, respectivamente (WORLD METEOROLOGICAL ORGANIZATION - WMO, 2018). 

Diante deste cenário global de mudanças, a preocupação em identificar e quantificar as fontes 

emissoras desses gases tornou-se primordial. 

Nesse contexto de mudanças climáticas surge a importância dos ambientes aquáticos 

continentais. Os rios, lagos e reservatórios, por cobrirem apenas cerca de 3% da superfície terrestre 

(ARAÚJO et al., 2019), por muito tempo foram considerados insignificantes contribuidores na 

emissão de gases para atmosfera (COLE et al., 2007). No entanto, após desmistificada a noção que 

esses sistemas eram apenas receptores e condutores passivos de nutrientes para o oceano (NI et 

al., 2019; RICHEY et al., 2009; TEODORU et al., 2015), a quantificação dos fluxos de CO2, CH4 

e N2O desses ecossistemas passou a ser prioritário (LI et al., 2018), apesar de não serem ainda 

incluídos nos inventários de emissão de GEE’s (STANLEY et al., 2016). 

Os rios, por serem sistemas heterotróficos (AMARAL et al., 2019; ELLIS et al., 2012; LI 

et al., 2018; MAYORGA et al., 2005), decompondo a matéria orgânica in situ, produzem CO2, CH4 

e/ou N2O, os quais podem ser emitidos à atmosfera (AUFDENKAMPE et al., 2011; HAN et al., 

2019), desempenhando assim um papel importante no balanço regional e global de carbono e 

nitrogênio (ABRIL et al., 2014; HOLGERSON; RAYMOND, 2016).  

Sistemas lóticos, como rios e riachos, são considerados fontes importantes de CO2 para a 

atmosfera devido à supersaturação desse gás em suas águas, tanto em regiões tropicais quanto 

temperadas (ELLIS et al., 2012; MAYORGA et al., 2005; NI et al., 2019). Este CO2 presente na 

coluna d’água pode ser derivado e mantido por pelo menos três fontes: dos cursos d’água à 

montante; do solo, proveniente da respiração das raízes ou dos processos de remineralização do 

carbono e chegam ao curso d’água via água subterrânea; ou produção in situ pela decomposição da 
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matéria orgânica pela comunidade bentônica e outros organismos heterotróficos aquáticos (ABRIL 

et al., 2014; AMARAL et al., 2018; COLE et al., 2007; MAYORGA et al., 2005). 

Quanto ao CH4, aproximadamente 60% do total emitido para a atmosfera é proveniente 

de fontes antropogênicas (por exemplo, ruminantes, plantio de arroz, exploração de combustíveis 

fósseis, aterros/lixões e queima de biomassa) e 40% de fontes naturais (por exemplo, áreas 

inundadas, rios, lagos e reservatórios) (WMO, 2018). Apesar das concentrações e emissões de CH4 

serem menores em relação ao CO2 (BASTVIKEN et al., 2011), este gás possui um potencial de 

aquecimento 28 vezes maior (GWP100) que o CO2 (IPCC, 2014). 

Em rios e estuários, a distribuição de CH4 é controlada por uma complexa interação 

microbiana, resultando na sua produção (via metanogênese) e consumo (via metanotrofia) 

(BANGE et al., 2019). A metanogênese se dá pela fermentação da matéria orgânica por um grupo 

específico de organismos pertencentes ao domínio Archea, geralmente em ambientes anóxicos, 

como em sedimentos e camadas mais profundas da coluna d’água (BARROS et al., 2019; 

DEMARTY; BASTIEN, 2011). Além da via biológica, o CH4 pode provir de ambientes ripários 

pelo aporte via águas subterrâneas (ROSENTRETER et al., 2018; SAWAKUCHI et al., 2016). A 

metanotrofia se trata da oxidação do metano produzido na água, sob condições aeróbicas e 

anaeróbicas, sendo um importante processo regulador da emissão desse gás para a atmosfera 

(BORREL et al., 2011). Ambos os processos são regulados pelas características físico-químicas e 

hidrológicas do ecossistema aquático, as quais podem determinar o processo predominante (DE 

FARIA et al., 2015; TEH et al., 2017). 

Ainda que ocorra na atmosfera em menores concentrações, quando comparado aos 

outros dois gases, a taxa de aumento do N2O no período entre 1750 a 2017 tem sido a maior dentre 

os três GEE’s. Este aumento se deve principalmente ao uso excessivo de fertilizantes nitrogenados 

na agricultura, ocasionando o lançamento de N2O pelos solos (WMO, 2018). No entanto, sua 

menor concentração relativa na atmosfera é compensada pelo alto potencial de aquecimento, 

GWP100 igual a 265, e tempo de vida, de cerca de 120 anos (IPCC, 2014). 

Assim como o CH4, sua dinâmica é ditada por processos microbiológicos, que, por sua 

vez, são influenciados pelas condições ambientais e de oxi-redução do meio (HU; CHEN; 

DAHLGREN, 2016). Sua produção em ambientes aquáticos pode ocorrer por meio da nitrificação, 

oxidação de NH4
+ à NO3

- sob condições óxicas; ou pela desnitrificação, como produto 

intermediário da redução do NO3
- à N2 em ambiente anaeróbio (LIIKANEN; MARTIKAINEN, 

2003; SANTORO; ENRICH-PRAST, 2011). A ocorrência destes processos, somado à outros 

fatores como turbulência da água, podem controlar a emissão do N2O para a atmosfera (HU; 

CHEN; DAHLGREN, 2016; SOUZA; ENRICH-PRAST, 2012). 
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A diminuta contribuição dos rios como fonte de N2O para a atmosfera (DEMARTY; 

BASTIEN, 2011) se deve às baixas concentrações das formas inorgânicas de nitrogênio dissolvidas 

(TUNDISI; TUNDISI, 2008), que, de certo modo, reduz a eficiência dos processos que produzem 

óxido nitroso nesses ambientes (BANGE et al., 2019). No entanto, este é um panorama que pode 

mudar em virtude da tendência de aumento da transferência de nitrogênio dos ambientes terrestres 

para os rios em decorrência da mudança de uso e cobertura dos solos das bacias, tornando os rios 

potenciais emissores de N2O para atmosfera (COLE; CARACO, 2001; ROPER et al., 2013; 

TURNER et al., 2015). 

A extensão da região amazônica, a qual representa cerca de 47% da superfície total do 

continente sul-americano (MÉRONA et al., 2010), reúne uma miríade de rios e lagos, e, 

consequentemente, quantidades significativas de água. No entanto, tal exuberância atraiu para a 

região planos ambiciosos de aproveitamento desse recurso. Em 1985, se estimava para região um 

potencial hidrelétrico de 73.380 MW, quase 45% do total estimado para todo o país e com uma 

previsão de implementação de mais de 60 represas para aproveitamento de todo esse potencial 

(JUNK; MELLO, 1987). 

Foi nesse contexto que o projeto mais ambicioso de aproveitamento hidrelétrico na 

Amazônia (FEARNSIDE, 2001) se estabeleceu no rio Tocantins, há cerca de 45 anos, com a 

construção da Usina Hidrelétrica de Tucuruí (UHE Tucuruí). Junto à implantação da UHE, crescia, 

e se mantém até hoje, incertezas quanto aos reais impactos desse projeto, uma vez que, antes, 

durante e após a implantação da UHE a quantidade de estudos voltados ao monitoramento das 

águas do rio Tocantins foram incipientes. 

Nesse sentido, este estudo se insere no âmbito do interesse em conhecer como e quanto 

os ecossistemas fluviais contribuem para emissões de GEE’s para a atmosfera, em especial a bacia 

do rio Tocantins, a qual é tão pouco estudada e uma das mais ameaçadas pelo avanço da fronteira 

agropecuária. Além da oportunidade de contribuir para o entendimento da biogeoquímica do rio 

Tocantins, a jusante da barragem da UHE. Portanto, o objetivo principal é investigar a dinâmica 

dos três principais gases responsáveis pelo aquecimento global, à jusante da usina hidrelétrica de 

Tucuruí. Baseando-se em estudos pretéritos, as principais hipóteses deste estudo são: i) a flutuação 

do nível da água do Tocantins é o principal modulador do fluxo do CO2, CH4 e N2O e de 

parâmetros físico-químicos da água correlatos a estes; ii) o rio Tocantins, como tantos outros 

sistemas lóticos, é uma fonte desses gases para a atmosfera. 
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2. ESTADO DA ARTE 

2.1. Dinâmica dos gases em ambientes aquáticos 

Os estudos biogeoquímicos, que por muito tempo se direcionaram principalmente aos 

reservatórios atmosférico, terrestre e marinho, mais recente passaram a ter os sistemas aquáticos 

continentais como foco de suas investigações diante das estimativas não-conservativas que os 

modelos de balanços de massa indicavam. A principal hipótese, a partir destas evidências, é que 

estes balanços eram resultados principalmente dos processamentos dos compostos e substâncias 

internamente nestes ambientes aquáticos (COLE et al., 2007; MCCALLISTER; ISHIKAWA; 

KOTHAWALA, 2018). Com isso, estes estudos tornaram-se prioritários a fim de preencher 

lacunas e dar suporte ao entendimento da dinâmica dos ambientes aquáticos.  

Com o tempo, mas ainda sem muitas certezas, constatou-se a emissão de GEE’s pelos 

ambientes aquáticos continentais. Ainda que a preocupação mundial em relação ao aumento da 

concentração de gases de efeito estufa na atmosfera fosse de longas décadas (IPCC, 2014), somente 

a partir de 1990 se observa o aumento do interesse em quantificar a contribuição dos ambientes 

aquáticos continentais nas emissões dos GEE’s para a atmosfera. Até hoje existe uma grande lacuna 

para uma série de ecossistemas e bacias, ao se falar em fluxos de gases, sendo a bacia do Tocantins 

uma delas. 

Sistemas lóticos, como a área em estudo, apresentam maior contribuição quando 

comparado aos ambientes lênticos na emissão de gases para a atmosfera em escala global 

(GAGNE-MAYNARD et al., 2017). Atualmente são raras as microbacias que não apresentam 

trechos lênticos, em muitos casos isto decorre do represamento dos cursos d’água para construção 

de usinas hidrelétricas. Esta conversão afeta a dinâmica, estrutura e funcionamento destas 

microbacias, pois causa modificações no regime hidrológico, fluxo de nutrientes, sedimento, entre 

outros fatores (SOUZA et al., 2019). 

A complexidade e dinâmica dos grandes rios despertou interesse para compreensão desses 

ambientes e como eles se inserem no balanço regional e global, principalmente, dos elementos 

carbono e nitrogênio. Desta forma, autores como Peter A. Raymond, Jonathan J. Cole, Jeffrey E. 

Richey, Nina F. Caraco, John Melack, Emilio Mayorga, David Bastviken, dentre outros, 

desenvolveram pesquisas promissoras que contribuíram para o estudo de gases em rios. 

Reconhecidos como emissores de GEE’s para a atmosfera, entender os sistemas fluviais 

quanto aos processos biogeoquímicos passou a ser prioritário para compreender quais mecanismos 

e forçantes que interferem na produção e consumo desses gases. No entanto, não é uma tarefa 

simples devido a integração de sistemas terrestres e aquáticos altamente heterogêneos em termos 
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climáticos, geomorfológicos, topográficos, vegetacionais, mudanças de uso e cobertura do solo, 

fragmentação de sistemas, dentre outros (MCCALLISTER; ISHIKAWA; KOTHAWALA, 2018). 

A bacia do rio Tocantins é um exemplo dessa heterogeneidade. Com suas nascentes no bioma 

cerrado e um curso médio e final drenando o bioma Amazônia, está sob influência de biomas com 

características térmicas e pluviométricas bem contrastantes (ANA, 2009). 

Esta complexa dinâmica que ocorre nos sistemas aquáticos também está conectado à 

atmosfera, por meio da interface ar-água, ambiente de interação onde ocorre o processo de troca 

gasosa entre estes compartimentos. Esta transferência é afetada pela concentração de gás em ambos 

os compartimentos, altura da coluna d’água e pressão hidrostática que ela exerce, temperatura da 

água, velocidade e direção do vento (BELGER; FORSBERG; MELACK, 2011). As trocas gasosas 

de CO2, CH4 e N2O através da interface ar-água podem ocorrer por difusão, ebulição ou transporte 

mediado por plantas (BAULCH et al., 2011). Devido às diferentes solubilidades, coeficientes de 

difusão, pressão parcial, entre outros fatores, são observadas diferentes vias de emissões dos gases 

na água (CASPER et al., 2000). 

Nesse sentido, entender os processos internos dos sistemas aquáticos é de primordial 

importância para estimar quais os efeitos das mudanças climáticas globais sob estes ambientes e 

como a dinâmica dos gases pode ser afetada. As mudanças climáticas globais alteram a produção 

líquida dos ecossistemas em virtude das alterações na temperatura, concentração de gases, 

disponibilidade hídrica e na radiação solar (PRENTICE ET AL., 2001), assim como nas trocas 

líquidas dos elementos entre os ambientes devido às mudanças que interferem no ciclo hidrológico 

(HUNTINGTON et al., 2016). No entanto, os parâmetros ambientais desempenham uma 

importante influência sob a dinâmica dos gases, porém, ainda existem lacunas na compreensão de 

como as mudanças climáticas globais podem influenciar a dinâmica de gases nos sistemas aquáticos.   

 

2.1.1. Dióxido de Carbono e Metano 

Os ecossistemas aquáticos continentais, ao processarem a matéria orgânica proveniente 

dos ecossistemas terrestres, tornam-se fontes de carbono, por meio das consideráveis quantidades 

de CO2 e CH4 evadido para a atmosfera (COLE; CARACO, 1998; RAYMOND et al., 2012; 

SAWAKUCHI et al., 2014). 

No entanto, a produção dos gases depende de uma série de fatores que vão desde a 

composição e biodisponibilidade da matéria orgânica, comunidade microbiana, estado redox, 

hidrodinâmica, entre outros fatores (WARD et al., 2017). O CO2 e o CH4 no ambiente aquático, 

possuem dinâmicas distintas, e fortemente regulada pela oxigenação do ambiente. Desta forma, na 
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região óxica da coluna d’água, a decomposição do material orgânico propicia a geração de CO2; 

enquanto que, sob condições anaeróbias, a produção de CH4 é favorecida (KEMENES; 

FORSBERG; MELACK, 2016). 

A concentração e o fluxo de CO2 e CH4 em ambientes aquáticos possuem uma alta 

variabilidade espacial e temporal, resultado da dinâmica interna do rio, interação e conexão com o 

ambiente terrestre e também com a atmosfera. O aporte de águas subterrâneas, o intemperismo de 

rochas (principalmente carbonatadas), no caso do CO2, metabolismo biológico autóctone 

(MAROTTA, 2006; MORTATTI et al., 2006; DALMAGRO et al., 2007), dinâmica climática e 

hidrológica da bacia (NI et al., 2019), são algumas das forçantes que regulam as trocas entre os 

diferentes compartimentos. 

O CO2, que é um gás altamente solúvel em água, em relação ao demais GEE’s, é o 

componente dissolvido da fração inorgânica de carbono (CID), o qual também é composto pelos 

íons bicarbonato (HCO3
-) e carbonato (CO3

2-) (DALMAGRO et al., 2007). Naturalmente nos 

ambientes aquáticos estas frações tendem a manterem-se em equilíbrio entre si e com a atmosfera, 

sendo formadas ou dissolvidas devido aos processos químicos e biológicos. Os processos e as 

constantes transformações que interferem no equilíbrio entre as formas de carbono é denominado 

de sistema carbonato, sendo descrito na equação 1 (TUNDISI; TUNDISI, 2008).  

  

 (1) 

 

O sistema carbonato é considerado o principal regulador do pH das águas de oceanos e 

rios (EYRE; ANDERSSON; CYRONAK, 2014). O metabolismo biológico autóctone e a 

dissolução de minerais carbonatados e silicatados (GAILLARDET et al., 1999; MORTATTI et al., 

2006; PACHECO; HELENE, 2006) são processos que ocorrem nesses ambientes promovendo a 

redução ou aumento da concentração das frações do CID, deslocando o equilíbrio da reação. Este 

deslocamento, dependendo do sentido o qual se direciona, determina a quantidade de íons H+ 

liberados, e desta forma, maior acidez da água (TUNDISI; TUNDISI, 2008). Durante a 

fotossíntese, as concentrações de CO2 e de HCO3
- diminuem em decorrência do seu consumo 

pelos produtores primários. Essa redução desloca a equação 1 para o sentido esquerdo da reação, 

aumentando o pH da água (DAS et al., 2016 TUNDISI; TUNDISI, 2008; MAROTTA, 2006). 

Quanto à produção de CO2 nos ambientes aquáticos, a respiração microbiana e as reações 

fotoquímicas são os principais processos que mineralizam o carbono orgânico à CO2. Juntos, esses 

processos são responsáveis por cerca de 70% do total de COD mineralizado (AMARAL et al., 

2013). No entanto, o CO2 na coluna d’água é derivado, majoritariamente, da respiração microbiana 
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(ABRIL et al., 2014), enquanto que a remoção desse gás na água ocorre por meio da fotossíntese e 

das emissões. 

A atividade biológica é o principal mecanismo que regula a concentração de CO2 nos 

ecossistemas aquáticos. Por meio da fotossíntese as plantas transformam o carbono inorgânico em 

orgânico, estocando como biomassa, que, posteriormente será decomposta retornando à sua forma 

inorgânica de CO2 (RAYMOND, 2005). A evasão deste gás para a atmosfera ocorre, 

majoritariamente, por meio de difusão, onde o gradiente de concentração entre os ambientes é o 

principal mecanismo que impulsiona o processo de troca entre as diferentes interfaces. 

Quanto ao CH4, nos ambientes aquáticos, a degradação anaeróbica da matéria orgânica é 

a principal fonte de CH4 nesses sistemas (BORREL et al., 2011; MELACK et al., 2004; PANNEER 

SELVAM et al., 2014). No entanto, outras fontes podem ser responsáveis pela entrada de CH4 no 

sistemas aquáticos, como o aporte lateral de rios de ordens inferiores, águas subterrâneas e planícies 

de inundações (WARD et al., 2016). Por outro lado, a perda de CH4 ocorre pela oxidação realizada 

por bactérias metanotróficas ou sua evasão para a atmosfera por meio da difusão ou ebulição 

(PANNEER SELVAM et al., 2014). No ciclo do CH4, uma série de processos microbiológicos 

estão envolvidos na produção e no consumo (BORREL et al., 2011). A metanogênese é um 

processo biológico específico de organismos anaeróbios, as Archaea. Estes organismos, na camada 

anóxica da coluna d’água ou dos sedimentos mais profundos dos ambientes aquáticos, realizam a 

mineralização do carbono e liberam como subproduto do processo o metano (BASTVIKEN et 

al., 2008). As Archaeas metanogênicas formam metano por duas vias produtivas distintas, as quais 

são caracterizadas a partir da origem do carbono precursor utilizado no processo (LIU et al., 2017; 

WHITICAR, 1999). As duas principais vias metanogênicas são as de redução do CO2, denominada 

de metanogênese hidrogenotrófica (Equação 2); e de fermentação do acetato, metanogênese 

acetoclástica (Equação 3) (SUGIMOTO; WADA, 1993; WHITICAR, 1999): 

 

 𝐶𝑂2 + 4𝐻2  →   𝐶𝐻4 + 2𝐻2𝑂     (2) 

𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂𝐻   →    𝐶𝐻4  +  𝐶𝑂2     (3) 

 

Estas vias de produção podem ser dominantes em diferentes ambientes. No ambiente 

marinho observa-se a predominância da redução do CO2 para formação do CH4, enquanto que em 

ambientes de água doce, ocorre a fermentação do acetato (SUSILAWATI et al., 2016). 

Quanto ao consumo do CH4, aponta-se a oxidação biológica realizada por bactérias 

metanotróficas oxidadoras como a principal responsável. É um processo fundamental que permite 

a regulação da emissão de metano para atmosfera por reduzir a concentração do gás na coluna 
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d’água (BASTVIKEN et al., 2008; WHITICAR, 1999). Para que ocorra a produção ou consumo 

de CH4, algumas condições físico-químicas são determinantes. A concentração de oxigênio, o 

substrato, matéria orgânica, temperatura, concentração de metano, a composição e abundância das 

comunidades biológicas do sistema aquático são as mais significativas (BORREL et al., 2011). 

A evasão do CH4 pelos ambientes aquáticos pode ocorrer por meio difusivo, bolhas ou 

transporte mediado por plantas (BASTVIKEN et al., 2011). A ebulição é a principal via de emissão 

para atmosfera, devido à baixa solubilidade do CH4 em água e a sua produção ser favorecida 

principalmente em grandes profundidades na coluna d’água (CASPER et al., 2000). 

 

2.1.2. Óxido Nitroso 

O nitrogênio é um elemento essencial, fundamental para a síntese dos ácidos nucleicos e 

proteínas, além de ser um dos principais limitantes da produtividade primária de ambientes 

terrestres e aquáticos. Sua maior complexidade frente aos ciclos biogeoquímicos de outros 

elementos se deve a atuação de uma série de microorganismos durante diferentes processos, o que 

torna este ciclo um dos mais sensíveis às variabilidades naturais e antropogênicas (CANFIELD; 

GLAZER; FALKOWSKI, 2010; MACKENZIE; CHRIS; OCEANIC, 1993). 

O ciclo do nitrogênio envolve sucessivos processos (Figura 1) que são iniciados pela 

fixação biológica do nitrogênio (FBN), como assim é denominado o processo de conversão do N2 

à NH4
+. Este processo ocorre em virtude da associação de algumas espécies vegetais com bactérias 

e Archaea fixadoras de nitrogênio (diazotróficas), sendo a enzima catalizadora do processo a 

nitrogenase. A fixação é indispensável, pois é a partir dela que o nitrogênio torna-se biodisponível 

e desta forma pode ser metabolizado por outros seres vivos presentes nos ecossistemas aquáticos 

e terrestres (CANFIELD; GLAZER; FALKOWSKI, 2010; LUEDEMANN; HARGRAVE, 2010; 

MACKENZIE; CHRIS; OCEANIC, 1993). 

Esta metabolização biológica do nitrogênio pode ocorrer pela: oxidação aeróbica 

(nitrificação) e anaeróbica (ANAMMOX), amonificação, desnitrificação e redução dissimilatória. 

A nitrificação é a oxidação do NH3 a NO2
- e à NO3

-, realizada na presença de oxigênio 

pelas bactérias quimioautotróficas. As bactérias do gênero Nitrosospira e Nitrosomonas são 

responsáveis pela etapa de oxidação à NO2
- e as do gênero Nitrobacter pela oxidação à NO3

-. No 

ambiente aquático, o sedimento é o principal local de ocorrência dessa oxidação. A disponibilidade 

de oxigênio e de NH4
+ são os principais reguladores da atividade nitrificante. Já a ANAMMOX 

(oxidação anaeróbica da amônia) é uma oxidação anaeróbica realizada por organismos 

quimiolitotróficos que associam o NO2
–, utilizando-o como aceptor de elétrons, com a NH3, como 



22 

doador de elétrons, produzindo ao final N2. No processo de amonificação, o NH4
+ é 

disponibilizado pela decomposição do nitrogênio orgânico (particulado e dissolvido) que constitui 

os organismos, sendo o processo catalisado por enzimas extras celulares. A desnitrificação é a 

redução do NO3
- ou NO2

- à N2 que ocorre na ausência de oxigênio, é uma das principais vias de 

remoção biológica de NO3
– em ecossistemas aquáticos. O processo é mediado por bactérias 

heterotróficas anaeróbicas facultativas do gênero Pseudomonas, em ambiente anóxico com 

disponibilidade de matéria orgânica e NO3
–. Já a RDNA (redução dissimilatória de nitrato a amônia) 

é o processo de redução do NO3
– realizado por bactérias fermentativas, estritamente anaeróbicas, 

que disponibilizam ao meio uma forma de nitrogênio inorgânico mais lábil e biodisponível 

(ERISMAN et al., 2007; KNOWLES, 1982; SANTORO; ENRICH-PRAST, 2011; SOUZA; 

ENRICH-PRAST, 2012; VIEIRA, 2017). 

 

Figura 1. Detalhamento das fases do ciclo biogeoquímico do nitrogênio. 

 
Fonte: Adaptado de CANFIELD; GLAZER; FALKOWSKI, 2010. 

 

Durante o ciclo do nitrogênio a nitrificação e a desnitrificação são os responsáveis pela 

produção de óxido nitroso (N2O) como subproduto desses processos, sendo a parcela de 
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contribuição de cada um, na produção de N2O, influenciado por fatores físico-químicos e 

biológicos (SOUZA; ENRICH-PRAST, 2012). 

As transformações dos compostos nitrogenados são inteiramente dependentes das 

reações de oxi-redução mediadas por microorganismos. Essas reações são essenciais para o balanço 

entre as formas reduzidas e oxidadas do nitrogênio nos ambientes (CANFIELD; GLAZER; 

FALKOWSKI, 2010).  

O uso intensivo de produtos nitrogenados na forma de fertilizantes, ao longo das últimas 

décadas, proporcionou uma alteração na quantidade de nitrogênio em circulação nos ecossistemas 

(GARCIA; CARDOSO; SANTOS, 2013; STEFFEN et al., 2011). Acredita-se que os efeitos desta 

perturbação sejam as causas do aumento das emissões de N2O por ambientes aquáticos, 

principalmente dos sistemas lóticos. Esta relação entre a transferência de compostos nitrogenados 

e a emissão de N2O por rios foram retratadas nos estudos de Cole e Caraco (2001), Liikanen e 

Martikainen (2003), Roper et al. (2013), Rosamond, Thuss e Schiff (2012), Souza e Enrich-Prast 

(2012) e Stow et al. (2005). 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

3.1. Caracterização da Área de Estudo 

A bacia hidrográfica do rio Tocantins está localizada na região norte do país. Possuí uma 

área de drenagem de aproximadamente 920 mil km², equivalente a 11% do território nacional, com 

um fluxo de drenagem no sentido sul-norte. Suas principais nascentes estão situadas na região 

Centro-Oeste do Brasil e a foz no estado do Pará (AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS - ANA, 

2015). 

O rio Tocantins possui uma vazão média de 10.829 ± 2.130 m³.s-1 (ANA, 2019), cerca de 

8% da vazão média nacional, dividindo-se nas sub-regiões do Araguaia (seu principal tributário), 

alto e baixo Tocantins; as quais, respectivamente, são definidas pelo trecho do rio Tocantins que 

vai das nascentes mais distantes até a confluência com o rio Araguaia e deste ponto até sua foz, no 

Golfão Marajoara (Figura 2) (ANA, 2009, 2015; MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE - MMA, 

2006). 

Em termos de área e vazão, esta região hidrográfica assume a segunda posição no país. 

Essa abundância hídrica, quando associada à sua localização e às características geomorfológicas 

dos seus rios, confere à região um alto potencial de aproveitamento hidroenergético (ANA, 2009). 

Atualmente, o potencial de aproveitado é de cerca 13 GW (quase 16% do total do país), divididos 

em 9 usinas hidrelétricas e 27 pequenas centrais hidrelétricas (ANA, 2015). Dentre estas, o destaque 

é da UHE de Tucuruí pela maior capacidade de geração de energia. A barragem de Tucuruí localiza-

se no baixo Tocantins, a cerca de 400 km da foz da bacia do rio Tocantins (LA ROVERE; 

MENDES, 2000). 

O rio Tocantins é considerado um rio canalizado, o que faz com que planícies de 

inundações sejam mais escassas, contudo, ainda é possível encontra-las em certas partes do seu 

trajeto, como no seu curso superior, na confluência com o Araguaia e também no curso inferior, 

abaixo da cidade de Tucuruí (RIBEIRO; JUNIOR; JURAS, 1995). Em eventos extremos 

relacionados à cheia do rio, as áreas inundadas chegam a representar cerca de 9% da área total da 

bacia hidrográfica, concentrando-se em grande maioria (70% desse total) na região referente à sub-

bacia do rio Araguaia, sendo o restante (30%) dividido para toda extensão da sub-bacia do rio 

Tocantins (ANA, 2009). No entanto, após a construção da UHE de Tucuruí, o que se registrou foi 

uma redução da extensão das áreas inundadas pelo leito do rio à jusante, consequência da regulação 

da vazão ocasionada pelo barramento do curso natural do rio (JUNK; MELLO, 1987). 
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Figura 2. Mapa de localização da bacia do rio Tocantins e do ponto de amostragem, indicado pela marcação 
X em vermelho. Em verde, a representação do rio Tocantins e azul, o rio Araguaia. 

 
  Fonte: Autora 

 

O clima é quente e úmido, com temperatura e precipitação média anual para toda a bacia 

de 26 °C e 1.837 mm, respectivamente (GOMES; BLANCO; PESSOA, 2019). Devido sua grande 

extensão, é possível observar um gradiente climático, tanto no sentido sul-norte, quanto no sentido 

leste-oeste (ANA, 2009). Segundo a classificação climática de Köppen, são identificados quatro 

tipos climáticos distintos na bacia hidrográfica do rio Tocantins (Figura 3): Af, na porção norte 

(clima tropical sem estação seca, com totais pluviométricos superiores a 100 mm durante todos os 

meses do ano); Am, observado à noroeste (com período de estiagem moderado entre julho e 

setembro, com precipitações mensais inferiores a 50 mm); Aw, estende-se pelas regiões noroeste, 

centro-oeste e leste, conferindo à essas porções um índice pluviométrico anual em torno de 1.700 

mm, com período de estiagem entre os meses de junho a agosto; e Cwa, clima subtropical úmido, 
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com inverno seco e verão quente, característico da região sudeste, que corresponde à área de 

cerrado  (ANA, 2009; ALVARES et al., 2013). 

A grande extensão da bacia também resulta em sazonalidades distintas. Nas partes central 

e sul, a estação chuvosa compreende os meses de novembro a março, enquanto que a seca ocorre 

de maio a setembro, e os meses de abril e outubro são considerados meses de transição. No que se 

refere à porção norte, o início do período chuvoso ocorre em janeiro e termina em abril e o período 

de menor intensidade pluviométrica se estende de junho a novembro (ANA, 2009). 

 

Figura 3. Tipos climáticos da região hidrográfica Tocantins-Araguaia indicados pela escala em azul que, 
respectivamente, do mais intenso ao mais claro, são Aw, Af, Am e Cwa. As linhas brancas representam 
as isoietas de precipitação média histórica de 1977 a 2006, com seus respectivos valores, em mm. 

 
    Fonte: Autora 
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Quanto à caracterização hipsométrica da região, é observado uma diminuição da cota 

altimétrica com a redução da latitude, desta forma, os planaltos encontrados ao sul da bacia 

apresentam altitude máxima de 1.699 m e ao norte as menores cotas formam grandes depressões. 

De maneira geral, a bacia possui relevo plano, com altitudes predominantes entre 100 e 300 m. 

Quando avaliado as sub-regiões dessa bacia hidrográfica, identificam-se trechos do alto rio 

Tocantins com características de rios de planalto, enquanto o rio Araguaia e a porção baixa do rio 

Tocantins são de planície. Tal diferenciação altimétrica das planícies de inundação destes cursos 

d’água proporcionam distintas características à bacia hidrográfica, o que torna viável diferentes 

atividades, como hidroenergéticas e piscícolas (ANA, 2009; MÉRONA et al., 2010). 

Quanto aos aspectos geológicos, a região é caracterizada por quatro setores geológicos. 

Os Crátons (Amazônico, São Luís, São Francisco), que ocupam cerca de 14,1% da área, são 

constituídos basicamente por terrenos granitoides e sequências vulcano-sedimentares 

representados por rochas metamórficas e ígneas; a província Tocantins, ocupando 28% da área, 

sendo composta por rochas metamórficas e ígneas; as bacias sedimentares (do Amazonas, Parnaíba, 

Paraná, Sanfranciscana e Parecis), representam 30% da superfície, as quais são constituídas por 

rochas sedimentares; e as coberturas Cenozoicas, que são representadas pelo grupo Barreiras, 

ocupando as demais áreas da região (ANA, 2009). 

As classes de solos predominantes na região são os Latossolos, que representam 24% da 

sua área total, seguida dos Neossolos com 23%, os Argissolos com 17% e os Plintossolos com 

14% (ANA, 2009; MMA, 2006).  

A cobertura vegetal é do tipo floresta ombrófilas (aberta e densa) com formações 

florestais típicas do bioma Amazônico e Cerrado. Territorialmente o bioma predominante é o 

Cerrado, o qual ocupa mais de 60% da região, localizando-se nas porções centro-sul e centro-oeste, 

nas sub-bacias do Araguaia e alto Tocantins (Figura 4), enquanto o bioma Amazônico está 

localizado majoritariamente na porção norte. A bacia é composta por dois importantes ecótonos, 

o Amazônia-Cerrado, o mais expressivo na região, e o Cerrado-Caatinga (ANA, 2009; MMA, 2006).  
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Figura 4. Distribuição dos biomas abragidos pela região hidrográfica Tocantins-Araguaia. Com 
representação do bioma Amazônico (em verde) e o bioma Cerrado (em amarelo). 

 
    Fonte: Autora 

 

3.2. Procedimentos Metodológicos 

3.2.1. Delineamento Experimental 

As amostragens foram realizadas em um único ponto, mensalmente ao longo de dois anos 

hidrológicos, de setembro de 2014 a novembro de 2016. No total foram 23 coletas realizadas no 

canal principal do rio Tocantins, em duas profundidades distintas: na superfície (30 cm de 

profundidade) e a uma profundidade de aproximadamente 60% da coluna d’água do rio (entre 12 

e 20 metros de profundidade, dependendo do período hidrológico). Estas profundidades 

representam no perfil vertical da coluna d’água, respectivamente, o epilímnio, camada superficial e 
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o mesolímnio, camada intermediária de mistura, ou seja, a integração da coluna d’água (TUNDISI; 

TUNDISI, 2008). 

O ponto de amostragem (02°39’09,6” S e 49°40’44,7” O) está localizado no rio Tocantins, 

na extensão mais estreita da região do baixo Tocantins, a aproximadamente 130 km à jusante da 

Usina Hidrelétrica de Tucuruí (UHE Tucuruí), no município de Mocajuba, Estado do Pará (Figura 

2). A geometria hidráulica do canal do rio Tocantins, a qual se classifica como entrelaçado, 

formando canais múltiplos que dividem o fluxo do rio (IBGE, 2009) é a principal motivação da 

escolha de único ponto nesta porção do rio de canal único. 

Dividiu-se o ano hidrológico em dois períodos sazonais, delimitados pela vazão de 10.000 

m³.s-1 (Figura 5). Para o período de janeiro à maio, onde as vazões médias foram superior à 

referência, denominou-se período de maior vazão; enquanto que, entre os meses de junho à 

dezembro, onde as vazões médias foram inferiores à referência, o período foi denominado de 

menor vazão. 

 

Figura 5. Vazão média histórica, em m3.s-1, de 1987 a 2016 no baixo rio Tocantins.  

 
* Linha tracejada vermelha indica referência de vazão para divisão dos períodos. 

 

3.2.2. Determinação dos parâmetros físico-químicos da água do rio 

As amostragens foram realizadas com o auxílio de uma bomba de imersão modelo Rule 

360 GPH, conectada a uma mangueira, a qual, sob fluxo contínuo bombeou água do rio para dentro 
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de uma proveta graduada de 2 litros. As amostragens foram iniciadas somente após o volume da 

proveta transbordar por 3 vezes, a fim de tornar a amostragem mais representativa do ambiente. 

In situ, foram determinados os parâmetros físico-químicos: oxigênio dissolvido, por meio 

de um oxímetro marca YSI (modelo 55); a condutividade elétrica, medida com auxílio de um 

condutivímetro da marca Amber Science (modelo 2052); o potencial hidrogeniônico (pH) e a 

temperatura da água, com o peagâmetro da marca Orion, modelo 290APlus. 

3.2.3. Determinação da Concentração, Fluxo e Análise Isotópica dos Gases 

A obtenção de amostras destinadas à determinação da pressão parcial do CO2 (pCO2), 

N2O (pN2O) e CH4 (pCH4) na água do rio foi realizada por meio da técnica do equilíbrio de fases 

água-ar (headspace). A técnica consiste no uso de garrafas de policarbonato, com capacidade de 1 

litro, as quais foram preenchidas com água do rio com auxílio da bomba de imersão posicionada 

nas profundidades de coleta, sempre com o cuidado para evitar a formação de bolhas de ar em seu 

interior (Figura 6a). Após transbordado por 3 vezes o volume da garrafa, encerrou-se o fluxo de 

água e estas foram fechadas com rolhas de silicone perfurada por dois tubos dotados de torneiras 

de duas vias. As torneiras permitem o acoplamento de duas seringas (Figura 6b), com capacidade 

volumétrica de 60 mL. Com as seringas acopladas, de forma simultânea, foi retirada a água e 

injetado ar sintético (gás ultra puro 5.0 FID com 20 ± 0.5% de O2 e 80 ± 0.5% de N2), em igual 

volume. Na sequência, a garrafa foi agitada por 1 minuto, para permitir o equilíbrio entre as fases, 

após esse tempo, simultaneamente, a água foi re-injetada na garrafa e coletado 60 mL de amostra 

de gás. Logo após a coleta, as amostras foram transferidas para frascos de vidros com capacidade 

volumétrica de 40 mL, previamente evacuados e fechados com rolhas. 

Amostras de ar atmosférico também foram coletadas com auxílio de seringas (capacidade 

volumétrica de 60 ml) no mesmo local, a uma altura de aproximadamente 3 metros da superfície 

da água e transferidas para frascos de vidros, previamente evacuados e fechados, com capacidade 

volumétrica de 40 mL. Todas as amostragens foram realizadas em triplicata. Como medidas 

complementares, foram coletados dados de velocidade de vento, temperatura e umidade relativa 

do ar por meio de um anemômetro digital portátil de marca Kestrel, modelo 3000. 

A partir das amostras de gases obtidas da água e do ar, determinou-se a composição 

isotópica do CO2, por meio do 13C, sendo os resultados expressos como 13CO2. 

A determinação da concentração dos gases nas amostras foi realizada por meio da 

cromatografia gasosa, no equipamento da marca Shimadzu, modelo GC-17A, equipado com 

detector de ionização de chama e por espectroscopia de absorção direta, através do analisador 

Picarro CRDS (Cavity Ring-Down Spectroscopy), modelo G2201-I, o qual também determinou a 
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composição isotópica do CO2. Todas as análises foram realizadas nos Laboratórios de Análise 

Ambiental e Ecologia Isotópica do CENA/USP, Piracicaba, São Paulo. 

 

Figura 6. Procedimentos para a extração de gases da água do rio pela técnica do Headspace. (a) Enchimento 
da garrafa com água; (b) seringas acopladas à rolha de silicone. 

 
     Fonte: Autora 

 

A pCO2 também foi determinada in situ por meio de um analisador de gases por 

infravermelho (LiCor, modelo LI-820) (Figura 7a) conectado a um sistema equilibrador, que 

consiste em um tubo vertical de acrílico preenchido com pequenas esferas de vidro, formando um 

sistema por onde circulam água (sistema aberto) e ar (sistema fechado). A água, proveniente do rio 

por meio de bombeamento, mantém um fluxo constante que preenche aproximadamente 80% da 

capacidade do equilibrador (Figura 7b). O ar, que ocupa a menor parcela, antes de entrar no 

analisador de gás é bombeado através de um circuito fechado que contém um filtro, utilizado para 

reter a umidade, composto com Drierite (Sulfato de Cálcio – CaSO4). Após passar pelo analisador, 

o ar retorna novamente ao equilibrador. Nesta técnica, o contínuo bombeamento da água do rio 

para dentro do equilibrador e a presença das esferas de vidro, promovem maior superfície de troca 

gasosa e possibilita o equilíbrio de fases, ou seja, ao final de determinado tempo, a concentração 

de gases no espaço de ar dentro do tubo atinge um equilíbrio com a fase gasosa dissolvida na água, 

que representa a concentração de CO2 dissolvido na água. 
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Figura 7. Determinação da pCO2 in situ. (a) Analisador de gás acoplado ao computador portátil; (b) sistema 
equilibrador. 

 
Fonte: Autora 

 

O fluxo de CO2 das águas do rio Tocantins foi mensurado in situ por meio da técnica da 

câmara flutuante. A câmara, com área superficial de 0,038 m² e volume de 9,4 litros, foi construída 

com uma bacia de polipropileno e coberta com uma manta asfáltica metalizada e refletora para 

evitar o aquecimento interno. Além disso, um “colar flutuador” feito com polietileno expandido, 

foi fixado na borda da câmara a fim de manter a mesma flutuando sobre a água. 

Para determinação do fluxo in situ a câmara foi conectada ao analisador de gás por 

infravermelho (LiCor, modelo LI-820), interligado a um computador portátil, registrando em 

tempo real a concentração de CO2 no interior da câmara. Entre a câmara e o analisador acoplou-

se uma mini bomba de ar que permite um fluxo constante de ar de 0,8 L.min-1. Na entrada do 

analisador foi inserido um trap preenchido com Drierite (Sulfato de Cálcio – CaSO4) para retirar a 

umidade do ar. Ao dispor, suavemente, a câmara sob a superfície da água, um circuito fechado 

entre o ambiente interno da câmara e o analisador de gás foi formado. 

A leitura foi realizada em triplicata, medidas a cada segundo durante um tempo de 5 

minutos, e o fluxo foi calculado a partir do coeficiente angular da reta obtida pela regressão linear 

entre a concentração de gás e o tempo da amostragem (Equação 4). 
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FCO2 =  (
𝑑(pCO2)

𝑑𝑡
) (

𝑉
𝑅.𝑇.𝐴

)    (4) 

Onde d(pCO2)/dt é o gradiente de concentração de CO2 na câmara variando em função 

do tempo (µatm.h-1); V volume da câmara (m³); T temperatura do ar (Kelvin); A área superficial 

da câmara (m²); e R a constante universal dos gases, em (L.atm.K-1.mol-1). 

Com o fluxo de CO2 determinado, foi realizado o cálculo da velocidade de transferência 

do CO2 (k), em m.s-1, por meio da Equação 5 (SERIKOVA et al., 2018).  

  F = k K0 (Pw – Pa)     (5) 

Onde k é a velocidade de transferência do gás (m.s-1); Pw é a pressão parcial do gás (µatm) 

na água; Pa é a pressão parcial do gás (µatm) na superfície da água em equilíbrio com a atmosfera. 

O K0 é o coeficiente de solubilidade do gás, expresso em mol.L-1.atm-1, o qual é específico para cada 

gás e varia em função da temperatura e salinidade da água, sendo calculado conforme a Equação 6 

(WIESENBURG; GUINASSO, 1979).  

lnK0 = ln fG + A1 + A2(100/T) + A3ln(T/100) + A4(T/100) + S‰[B1 + B2(T/100) + B3(T/100)²]  (6) 

Onde fG é fração molecular de gases atmosféricos, nesse caso, igual a 1 ao ser assumido 

uma pressão total de 1 atm; S‰ representa a salinidade da água; A e B são constantes determinadas 

para cada gás, as quais para o CO2, CH4 e N2O são, respectivamente, referenciadas por Weiss 

(1974), Wiesenburg & Guinasso (1979) e Weiss & Price (1980) e apresentadas na Tabela 1. 

 

Tabela 1. Constantes para o cálculo do coeficiente de solubilidade do CO2 (mol.L-1.atm-1), CH4 (nmol.L-

1.atm-1) e N2O (mol.L-1.atm-1). 

 A1 A2 A3 A4 B1 B2 B3 

CO2 -58,0931 90,5069 22,2940 - 0,027766 -0,025888 0,0050578 

CH4 -415,2807 596,8104 379,2599 -62,0757 -0,059160 0,032174 -0,0048198 

N2O -165.8806 222.8743 92.0792 -1.4843 -0,056235 0,031619 -0,0048472 

 

O fluxo do CH4 e do N2O foi determinado por meio da Equação 5. Os valores de k do 

CH4 e do N2O foram determinados por meio da Equação 7, sendo o k600 referente ao CO2 

(DELSONTRO et al., 2016). 

k600

kCH4/N2O
= (

600

ScCH4/N2O
)

-0.5
    (7) 
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Onde o k600 foi calculado por meio da Equação 8. O coeficiente foi obtido pela 

normalização do valor de k em relação à temperatura de 20 °C (SAWAKUCHI et al., 2017). 

 k600=kT (
600

ScT
)

-0.5
     (8) 

ScT representa o número de Schmidt, específico a cada gás e calculado em função da 

temperatura da água (Equação 9). Sendo A, B, C, d e E constantes tabeladas conforme citado por 

Wanninkhof (2014) e t é a temperatura da água em °C. 

ScT = 𝐴 + 𝐵𝑡 + 𝐶𝑡2 + 𝑑𝑡3 + Et4   (9) 

 

3.2.4. Estimativa de emissão anual  

Por meio de geoprocessamento, foi calculado a área superficial aquática da bacia do rio 

Tocantins, totalizando 18.997,9 km². A emissão anual da bacia resulta do produto entre o fluxo de 

gases, convertidos à mg.m-2.ano-1, e a área superficial, em m². 

Para fins de comparação, as emissões dos gases foram padronizadas por meio da 

conversão das suas unidades à CO2-equivalente, usando os valores de GWP para o horizonte de 

100 anos (IPCC, 2014 - AR5). Os valores adotados como fator de conversão foram 28 e 265 para 

o CH4 e o N2O, respectivamente. 

 

3.2.5. Análise estatística 

Todas as variáveis consideradas no estudo foram, inicialmente, submetidas à análise 

estatística a fim de descrevê-las por meio de suas médias, medianas, desvio padrão, máximos e 

mínimos e organizando-as por fator de interferência, neste caso, profundidades de coleta 

(superfície e profundidade) e sazonalidade (maior e menor vazão). 

Feito isso, foram então verificados os pressupostos de normalidade da distribuição e 

homogeneidade das variáveis por fator de interferência, os quais respectivamente foram realizados 

por meio do teste de Shapiro-Wilk e o teste de Bartlett, ambos à 5% de significância. A partir dos 

testes foi constatado a não normalidade da distribuição (p<0,05), tanto para o fator profundidade 

quanto sazonalidade.  
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Análises espaciais (profundidade) e temporais (sazonalidade) para comparações das 

médias de todos os parâmetros foram realizadas por meio do teste não paramétrico para duas 

amostras independentes, denominado Mann-Whitney, devido a não-normalidade dos dados. 

Todos os testes foram realizados ao nível de significância de 5%. Diferenças estatisticamente não 

significativas foram encontradas (p>0,05) entre as profundidades para todas as variáveis testadas. 

Diante disto, os valores médios entre as profundidades coletadas foram obtidos para que pudessem 

ser realizadas as análises em relação ao fator sazonalidade. Além disso, testes não paramétricos de 

Spearman foram realizados para a verificação de correlação entre variáveis. 

As análises estatísticas foram realizadas com o auxílio do software RStudio, versão 3.5.1 

(http://www.r-project.org), por meio dos pacotes stats, ggplot e factorextra. 
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4. RESULTADOS 

4.1. Caracterização Hidrológica  

A precipitação média anual para o período em estudo (2014, 2015 e 2016) foi de 2.286 

mm, 2.067 mm e 2.348 mm, respectivamente; as quais encontram-se 12%, 21% e 10% abaixo da 

média histórica de 1987-2016, a qual foi de 2.615 ± 684 mm (Figura 8). A bacia hidrográfica em 

estudo possui uma forte sazonalidade climática, com 84% do total precipitado registrado nos 5 

meses do período mais chuvoso e 22% nos meses menos chuvosos. 

A vazão diminuiu progressivamente entre os anos de 2014 (13.095 ± 7.809 m³.s-1), 2015 

(7.482 ± 4.067 m³.s-1) e 2016 (5.134 ± 2.552 m³.s-1), que respectivamente, estão 21% acima, 31% e 

53% abaixo da média histórica, de 10.829 ± 2.130 m³.s-1 (período de 1987 - 2016) (Tabela 2). No 

período estudado, a vazão teve uma redução (p<0,05), de aproximadamente 50% entre o período 

de maior e menor vazão, sendo que em 2015 essa redução foi de 59%, a maior entre os anos de 

estudo. 

 

Tabela 2. Vazões médias mensais, anuais, histórica (1987 - 2016) e dos períodos de maior e menor vazão 
do rio Tocantins, em m3.s-1,  antes e após o represamento pela UHE de Tucuruí. 

 
Dados: *Santos (1983); †ANA (2019) 
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Figura 8. Vazão média mensal da série histórica (1987-2016) e vazão mensal dos anos de estudo (2014 - 
2016) no baixo Tocantins, em m³.s-1; precipitação média mensal da série histórica (1987-2016) e 
precipitação mensal, em mm, dos anos de estudo (2014 - 2016) na estação de Baião. Barras indicam 
desvio padrão mensal. 

 
Dados: ANA (2019). 

 

4.2. Parâmetros Físico-químicos da Água 

Durante o período de estudo, a temperatura da água do rio Tocantins variou entre 28,9 

°C e 31,1 °C. As temperaturas mais elevadas foram registradas durante o período de menor vazão 

(30,4 ± 0,4 °C), em média 1,4 °C mais quente quando comparado ao período de maior vazão (29,8 

± 0,7 °C) (p<0,05). A condutividade elétrica média foi de 42,7 ± 2,8 µS.cm-1, sendo mais elevada 

(p<0,05) durante o período de maior vazão, média de 44,5 ± 3,4 µS.cm-1, quando comparado ao 

período de menor vazão, média de 41,6 ± 1,8 µS.cm-1. O pH da água variou de 6,21 a 7,87, média 

de 7,2 ± 0,5, não apresentando diferença sazonal significativa (p>0,05), mas se observou maior 

acidez da água durante a maior vazão do rio. As concentrações de oxigênio dissolvido na água 

variaram entre 5,2 a 8,0 mg.L-1, média de 6,5 ± 0,7 mg.L-1. Durante o período de maior vazão do 
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rio, a oxigenação foi menor (p<0,05), 6 ± 0,5 mg.L-1, quando comparado à estação de águas mais 

baixas, 6,7 ± 0,5 mg.L-1. 

 

4.3. Concentração, Fluxo e Análise Isotópica dos Gases 

A pCO2 média das águas do rio Tocantins (1.082,4 ± 624,4 µatm) foi entorno de 2,6 vezes 

superior (p<0,05) à concentração atmosférica (416 ± 25 µatm), indicando supersaturação desse gás 

na água em relação à atmosfera. Uma grande variação na pCO2 foi observada (coeficiente de 

variação (cv) igual a 58%, contra um cv de 6% do ar) devido à intensa variação sazonal desse gás 

na água, com períodos de sub (327,1 µatm) e supersaturação (2297,8 µatm). No entanto, em 91% 

(n=20) das amostragens a concentração foi superior à observada na atmosfera. A maior pCO2 

(p<0,05) foi durante o período de maior vazão (1.557,9 ± 607,2 µatm), sendo, em média, o dobro 

da concentração em relação ao período de menor vazão (810,6 ± 461,1 µatm) (Figura 9A; Figura 

10). 

A supersaturação de CO2 na água, observada em grande parte do período de estudo, 

propiciou uma evasão média sentido rio-atmosfera de 1,91 ± 3,42 µmol CO2.m
-².s-1. No geral, o 

fluxo de CO2 do rio teve uma grande variação (Figura 10), com fluxo negativo mínimo de -5,09 

µmol CO2.m
-².s-1 durante o período de menor vazão e máximo positivo de 8,77 µmol CO2.m

-².s-1, 

na maior vazão. Os fluxos médios não apresentaram diferenças estatisticamente significativas 

(p>0,05) entre os períodos sazonais, com fluxo de 1,74 ± 3,77 µmol CO2.m
-².s-1 durante o período 

de menor vazão e 2,21 ± 2,93 µmol CO2.m
-².s-1 na maior vazão (Figura 9B).  

 

Figura 9. Média por período sazonal da pCO2 (A) e do fluxo de CO2 (B) da água do rio. 

 

*Linha vermelha tracejada em (A) indica a concentração de equilíbrio atmosférico do CO2. 
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Figura 10. Variação mensal da pCO2 (µatm), fluxo de CO2 (µmol.m-².s-1) e vazão (m³.s-1) do rio Tocantins 
durante o período de estudo. 

 

 

A composição isotópica do CO2 dissolvido na água do rio Tocantins indica valores mais 

negativos de 13C (-19,2 ± 6‰) quando comparado ao 13CO2 atmosférico de -8‰ (p<0,05) 

(MARTINELLI et al., 2009). Houve variação sazonal significativa (p<0,05) dos valores isotópicos 

da água do rio, com CO2 mais pesado durante a menor vazão, média de -16,6 ± 2,7‰, quando 

comparado ao período de maior vazão, no qual o CO2 foi mais leve (-23,2 ± 5,1‰) (Figura 11). 

Os resultados isotópicos do 13CO2 e a pCO2 do rio (Figura 11) apresentaram correlação 

inversa e estatisticamente significativa entre si (p<0,05; r=-0,7), mostrando relativo agrupamento 

dos dados por período sazonal. Durante o período de menor vazão, a pCO2 mais baixa está 

associada à valores menos negativos de 13CO2, já o inverso é observado durante o período de 

maior vazão.  

 

 



41 

Figura 11. Relação 13CO2 e pCO2 da água do rio durante o período de estudo e média por período sazonal 
(circulos com desvio padrão). 

 

*Setas vermelhas indicam outliers. 

 

A concentração média de CH4 nas águas do rio Tocantins foi de 0,12 ± 0,05 µM (cv= 

42%), cerca de 1,5 vezes superior (p<0,05) ao equilíbrio com a atmosfera (0,08 ± 0,01 µM) em 75% 

das amostragens (n=15). Não foi observada diferença sazonal significativa (p>0,05; Figura 12A) 

entre a concentração média de 0,13 ± 0,06 µM, no período de menor e de 0,10 ± 0,02 µM, durante 

a maior vazão. A concentração média de CH4 apresentou correlação significativa e inversa (p<0,05; 

r=-0,5) com a pCO2 no rio. 

A emissão média de metano (FCH4) durante o período de estudo foi de 9,6 ± 13,1 mmol 

CH4. m
-².d-1. Durante o período de menor vazão o fluxo foi aproximadamente 6 vezes superior 

(p<0,05) (15,2 ± 15,6 mmol CH4.m
-².d-1) em relação ao período de maior vazão (2,5 ± 2,4 mmol 

CH4.m
-².d-1) (Figura 12B).  
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Figura 12. Médias por período sazonal da concentração (A) e do fluxo de CH4 (B) do rio. 

 

*Linha tracejada vermelha indica a concentração de equilíbrio atmosférico do CH4. 

 

Assim como o CO2 e o CH4, a concentração média de N2O na água do rio foi de                

8,9 ± 1,2 ƞM, superior à concentração de equilíbrio atmosférico (7,5 ± 0,02 ƞM). Em média o N2O 

na água do rio foi 1,2 vezes superior (p<0,05) à concentração na atmosfera. Não houve variação 

sazonal significativa (p>0,05; Figura 13A), com concentração média de 8,4 ± 0,8 ƞM durante a 

menor vazão e de 10,2 ± 0,9 ƞM durante a maior vazão. 

O fluxo médio estimado de N2O foi de 0,08 ± 0,06 mmol N2O.m-².d-1, apesar de baixo, 

foi positivo e no sentido rio-atmosfera. A variação em relação à sazonalidade foi significativa 

(p<0,05), com fluxo médio cerca de 4 vezes superior durante o período de maior vazão (0,03 ± 

0,02 mmol N2O.m-².d-1) quando comparado ao de menor vazão (0,12 ± 0,06 mmol N2O.m-².d-1) 

(Figura 13B). 

 

Figura 13. Média por período sazonal da concentração (A) e fluxo de N2O (B) do rio. 

 
*Linha tracejada vermelha indica a concentração de equilíbrio atmosférico do N2O. 
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5. DISCUSSÃO  

5.1. Caracterização Hidrológica 

Os processos hidrológicos interligam os ambientes terrestres, a atmosfera, rios e áreas 

alagadas (COE; COSTA; SOARES-FILHO, 2009). Portanto, a resposta do rio, por meio da vazão, 

é resultado da combinação das características físicas da bacia hidrográfica, uso e cobertura do solo 

e dos eventos de chuva (ALENCAR; SILVA; OLIVEIRA, 2006; TUCCI, 2004). 

Comparando aos resultados apresentados por Santos (1983), entre 1980 e 1981, antes do 

represamento do rio Tocantins para a construção da UHE de Tucuruí, observa-se que a vazão 

média anual no baixo Tocantins reduziu cerca de 30%. Após a instalação da hidrelétrica, verifica-

se uma tendência de redução dos extremos da vazão do rio, reduzindo consecutivamente a 

diferença entre os períodos de maior e menor vazão (Tabela 2). 

A redução da vazão do rio Tocantins, ao longo do tempo, está relacionada a fatores como: 

represamento do seu curso d’água, ocasionando a regulação da vazão do rio, sendo este um dos 

principais impactos negativos, associado à implantação de usinas hidrelétricas (BARROW, 1987; 

FEARNSIDE, 2015; JUNK; MELLO, 1987; LA ROVERE; MENDES, 2000); e a pressão 

antrópica sob a bacia, principalmente na região de suas nascentes (CASTELLO et al., 2013; 

REKOW, 2019). Os limites geográficos desta bacia abrangem duas regiões seriamente ameaçadas 

pelo avanço das atividades humanas. Uma porção no bioma Amazônia, que concentra uma das 

mais elevadas taxas de desmatamento da região (CASTELLO et al., 2013); e a outra no bioma 

Cerrado, região na qual a vegetação natural, vem sendo substituída principalmente para a produção 

agropecuária, de soja, milho e eucalipto, comprometendo a integridade das nascentes dos rios 

Tocantins e o Araguaia (REKOW, 2019). 

Desta forma, transformações de grandes impactos sobre os ambientes terrestres naturais, 

como as atividades agrícolas e pecuária que reduzem a capacidade de infiltração de água no solo e 

aumentam a quantidade de água que escoa sob este. Como consequência há o aumento da parcela 

de água que chega aos rios via escoamento superficial, mas reduz aquela que atinge o lençol freático. 

Portanto, a frequência de eventos extremos do rio durante períodos mais e menos chuvosos 

aumentam com a diminuição na recarga do lençol freático, uma vez que este é um dos responsáveis 

pela manutenção das vazões mínimas de um corpo hídrico (GOMES; TROLLES; 

NASCIMENTO, 2004; MAUS; RIGHES; BURIOL, 2007). 

A redução da vazão observada no baixo Tocantins (cerca de 30%) foi diferente ao padrão 

apresentado por outros estudos realizados na bacia (COE et al., 2011; COSTA; BOTTA; 

CARDILLE, 2003). Estes autores observaram um aumento entorno de 25 a 30% na descarga do 
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rio ocasionada pelo considerável aumento do desmatamento e escoamento superficial do solo na 

região de estudo. No entanto, como explicado por Davidson et al. (2012), estudos sob escalas locais 

tendem a registrar um aumento no escoamento superficial, logo, na vazão do canal que irá receber 

este aporte, diferente quando se observa sob uma perspectiva regional, em que o padrão registrado 

é de redução do fluxo. 

 

5.2. Parâmetros Físico-químicos da Água 

O rio Tocantins tem águas com pH ligeiramente alcalino, baixa concentração de íons 

dissolvidos e sedimento suspenso, característico de rios de águas claras. A elevada oxigenação das 

suas águas se deve a intensa produtividade primária, que, sazonalmente é modificada em 

consequência do regime hidrológico (BERTASSOLI et al., 2017). Concentrações semelhantes de 

oxigênio dissolvido foram registradas nos rios Xingu (7,3 ± 0,7 mg.L-1) e no Tapajós (7,4 ± 0,4 

mg.L-1), os quais possuem águas claras, similares ao Tocantins (GAGNE-MAYNARD et al., 2017). 

A variação da concentração de oxigênio registrada ao longo dos dois anos, assim como a ausência 

de um gradiente vertical na coluna d’água, foi muito semelhante ao observado por Santos (1983) 

antes do represamento do rio. O padrão de distribuição espaço-temporal do oxigênio dissolvido, 

em 1980/1981 e que se conservou ainda nos anos de 2015/2016, é um forte indicativo de uma 

produção autóctone de oxigênio pelo rio (MÉRONA et al., 2010).  

Assim como o oxigênio dissolvido, no ponto de estudo, cerca de 130 km à jusante da 

barragem, a medição dos demais parâmetros físico-químicos da água do rio são muito semelhantes 

aos valores antes da instalação da hidrelétrica, quando o rio encontrava-se em condições naturais 

de curso (MÉRONA et al., 2010; SANTOS, 1983). 

Ainda que a qualidade da água do rio seja influenciada por fatores que foram modificados 

após o represamento do seu curso, como o ciclo hidrológico, a decomposição do material orgânico 

e o tempo de retenção da água no reservatório, a capacidade de autodepuração da qualidade da 

água após o represamento do rio configura-se como uma importante característica observada por 

Tundisi, Santos e Menezes (2003) na Amazônia. 

 

5.3. Concentração, Fluxo dos Gases e Análise Isotópica do CO2 

Os resultados obtidos confirmam as hipóteses deste estudo. O rio Tocantins é uma fonte 

de CO2, CH4 e N2O para a atmosfera e o fluxo desses gases, assim como os parâmetros físico-

químicos da água são governados principalmente pela flutuação sazonal do nível da água. 
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A variação sazonal observada nas concentrações e nos fluxos de CO2 resulta de um 

mecanismo hidrológico e biológico que regula a produção, consumo e o fluxo de CO2 em 

ambientes aquáticos (RASERA et al., 2013). Por mais que em grande parte do período de estudo a 

supersaturação de CO2 e o fluxo rio-atmosfera tenha sido observado nas águas do rio Tocantins, 

durante o período de menor vazão o rio foi um sumidouro, devido à intensa atividade fotossintética 

do fitoplâncton. A elevada concentração de CO2, assim como o seu fluxo para atmosfera, os quais 

são influenciados pela variação do nível da água do rio (Figura 10), foram semelhantes ao observado 

em estudos realizados em rios amazônicos (AMARAL et al., 2019; ARAÚJO et al., 2019; LESS et 

al., 2018; RASERA et al., 2013; SAWAKUCHI et al., 2017; SCOFIELD et al., 2016). 

Por mais que os padrões sazonais sejam similares, a concentração de CO2 nas águas desses 

rios é muito variável. No bioma Amazônico, os rios de águas claras, negras e brancas, apresentam 

uma crescente concentração e fluxo de CO2 nas suas águas (Tabela 3) (RASERA et al., 2013). Além 

dos fatores geológicos, esta hierarquia de concentração nos rios amazônicos pode também estar 

relacionada à geomorfologia da área de influência dos canais de drenagem, uma vez que é 

observado uma relação proporcionalmente direta entre a quantidade de CO2 na água e a extensão 

das áreas inundadas pelos rios (ALMEIDA et al., 2017; AMARAL et al., 2019; BORGES et al., 

2015). Dente os rios amazônicos, os de águas claras são os que possuem as menores planícies de 

inundação (JUNK; MELLO, 1987) e as concentrações mais baixas de CO2. 

Estas planícies, são importantes provedoras de sedimento, matéria orgânica, nutrientes e 

biota para o canal de rio, por meio da transferência horizontal entre ambientes terrestre e aquático 

(FEITOSA et al., 2019), modificando as interações tróficas do rio (GAGNE-MAYNARD et al., 

2017). O menor aporte lateral, associado às características naturais do rio, é um dos fatores que 

explica a menor quantidade de CO2 dissolvido na coluna d’água de rios de águas claras, em 

comparação aos outros tipos de rios. No ponto de estudo, localizado à jusante de um represamento, 

onde há a regulação da vazão do rio (JUNK; MELLO, 1987), essa interação horizontal entre 

ambientes terrestre e aquático terá pouca influência sobre a dinâmica do rio, quando comparado à 

rios que possuem extensas planícies de inundação. 

No rio Tocantins, a supersaturação de CO2 das águas, resulta de uma série de processos, 

dentre eles podemos destacar: o aporte de gases via água subterrânea e a respiração in situ da matéria 

orgânica de origem alóctone, durante o período de maior vazão. No solo, a atividade dos 

microorganismos, a decomposição da matéria orgânica e a respiração das raízes das plantas liberam 

CO2 que é carreado até o lençol freático e, as águas supersaturadas em CO2, abastecem, 

principalmente, os tributários de menor ordem (JOHNSON et al., 2008; NEU; NEILL; 

KRUSCHE, 2011; RASERA et al., 2013). Este aporte varia conforme a sazonalidade, uma vez que, 
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as condições físico-químicas dos solos mudam em decorrência das mudanças no teor de umidade. 

Esse aumento da umidade modifica o potencial redox, a saturação de oxigênio, a relação C:N, entre 

outros parâmetros que influenciam a produção dos gases (JOHNSON et al., 2006). 

 

Tabela 3. Concentração e fluxo médio de CO2 e CH4  por período sazonal em diferentes de rios, 
reservatórios e à jusante de usinas hidrelétricas. 

Referências: 1Este estudo; 2RASERA et al. (2013); 3SAWAKUCHI et al. (2017); 4LIMA et al. (2002); 5GUÉRIN et al. (2006). 

†Referente apenas ao fluxo difusivo. 

 

A produção autóctone de CO2 decorre da respiração do carbono orgânico presente no 

canal do rio, proveniente: do carreamento dos ambientes laterais, mesmo que em menor proporção; 

da biomassa interna do rio; e do revolvimento do sedimento de fundo. A oscilação hidrológica, 

Sistema 
Tipo de 

água 

pCO2 

(µatm) 

Fluxo CO2 

(µmol.m-2.s-1) [CH4]água 

(µM) 

Fluxo CH4 † 

(mmol.m-2.d-1) 
Cheia Seca Cheia Seca 

Rios        

Tocantins1 Clara 
1396,8 ± 

590,32 
737,8 ± 249,57 1,3 ±1,5 2,0 ± 2,9 0,12 ± 0,05 9,6 ± 13,1 

Araguaia² Clara 1646,2 ± 642 377,6 ± 114,4 2,6 ± 0,875 -0,6 ± 0,22   

Javés² Clara 2620,4 ± 835,2 724,8 ± 144,75 2,3 ± 0,675 0,4 ± 0,16   

Teles Pires² Clara 1799,4 ± 374 1037,8 ± 273,8 1,92 ± 0,46 0,4 ± 0,22   

Xingu³ Clara 5001 506 7,85 0,87 0,23 ± 0,10 2,95 ± 3,87 

Tapajós³ Clara 1650 449 1,75 0,76 0,16 ± 0,20 2,27 ± 3,74 

Negro² Negra 3596,8 ± 739,8 2279,8 ± 578,7 8,16 ± 1,76 3,7 ± 1,6 0,07 ± 0,03 0,48 ± 0,42 

Cristalino² Negra 2747,2 ± 394,7 926,3 ± 130 3,3 ± 0,4 1,4 ± 0,4   

Caxiuanã² Negra 4073,8 ± 548,8 2358,4 ± 443,6 5,1 ± 0,5 2,6 ± 0,9   

Amazonas³ 

(Óbidos) 
Branca 6106 ± 441 2458 ± 6 9,4 ± 2,0 11,8 ± 4,0 0,09 ± 0,08 1,06 ± 1,46 

Solimões² Branca 6622,6 ± 801,3 4513,3 ± 680,3 6,9 ± 0,9 4,1 ± 1,0 0,04 ± 0,04 0,25 ± 0,16 

Reservatórios        

Tucuruí       

Reservatório4    3,08 ± 1,21  0,89 ± 0,68 

À jusante1    1,91 ± 3,42  9,6 ± 13,1 

Samuel5       

Reservatório  778 ± 218 11,3 ± 14,04 1,9 ± 0,2 5 ± 2,9 

À jusante  337 17,29 ± 11,15 40 12 ± 13 

Balbina5       

Reservatório  596 ± 146 0,88 ± 0,53 9,3 ± 10,3 2,1 ± 3 

À jusante  203 ± 27 4,77 ± 1,11 77 ± 7 114 ± 66 
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somada à turbulência ocasionada pelos efeitos de maré, pelas ondas e ventos, frequentemente 

ressuspendem para a coluna d’água a matéria orgânica anteriormente sedimentada no fundo dos 

rios, a qual pode ser decomposta ao longo da coluna d’água (BASTVIKEN et al., 2010). 

O fluxo de CO2 no rio Tocantins, à jusante da barragem, foi similar aos rios Amazônicos 

de águas claras (Tabela 3). No entanto, quando comparado ao fluxo emitido pelo reservatório da 

UHE de Tucuruí (LIMA et al., 2002), observa-se quase o dobro (3,08 ± 1,21 µmol CO2.m
-².s-1) do 

que foi medido à jusante da UHE neste estudo (1,91 ± 3,42 µmol CO2.m
-².s-1), assim como 

registrado em outros estudos (Tabela 3), os quais apontam os reservatórios como importantes 

fontes de GEE’s para a atmosfera. O elevado fluxo observado na porção represada se deve à 

interrupção de seu continuum, promovendo a formação de um hotspot de acúmulo de sedimento no 

reservatório, modificando a transferência de sedimento, carbono e nutrientes à jusante, 

reconfigurando o estado trófico do rio, no reservatório e nos trechos à montante e jusante do 

barramento. Estas modificações hidrobiogeoquímicas no sistema fluvial intensificam a 

produtividade primária e a mineralização de carbono no sistema lêntico formado, explicando o 

elevado fluxo de CO2 no reservatório, diferente do que ocorre à jusante (GÓMEZ-GENER et al., 

2018; LA ROVERE; MENDES, 2000; MAAVARA et al., 2017). 

A relação observada entre o 13CO2 dissolvido na água e a vazão do rio (Figura 11) sugere 

que haja uma mudança de fontes de carbono conforme a sazonalidade. A ausência de mais análises 

não permite precisar qual a fonte da matéria orgânica predominante no sustento da supersaturação 

do CO2 na água do rio Tocantins. No entanto, é possível inferir que o 13CO2 mais leve (-23,2 ± 

5,1‰) durante o período de maior vazão seja proveniente de um CO2 produzido a partir de um 

material biogênico, porém, devido a semelhança entre os valores isotópicos de 13C de plantas 

terrestres e o fitoplâncton na região amazônica, com valores próximo à -32‰ (OMETTO et al., 

2006), não é possível distinguir a fonte predominante. Quanto ao período de menor vazão, se 

observa um acréscimo nos valores isotópicos de 13CO2 (-16,6 ± 2,7‰), o que pode indicar a 

ocorrência de uma mistura de um CO2 de origem geológica, a qual injeta no sistema um CO2 com 

13C mais pesado, com aquele de fonte biogênica, mais leve, com valor de -32‰ (MARTINELLI 

et al., 2009).  

O CH4 nas águas do rio Tocantins (0,12 ± 0,05 µM), mesmo que em concentração 

superior à atmosfera, foi menor comparado às concentrações observadas em outros rios de águas 

claras, como Tapajós (0,16 ± 0,20 µM) e o Xingu (0,23 ± 0,10 µM) (SAWAKUCHI et al., 2014) e 

maior em relação ao rio Amazonas (águas brancas) (VICTORIA et al., 1990). Quanto ao fluxo de 

CH4, o rio Tocantins emitiu em média 4,2 e 3,3 vezes (SAWAKUCHI et al., 2014) mais CH4 para 

atmosfera, quando comparado aos rios Tapajós (2,27 ± 3,74 mmol.m-2.s-1) e Xingu (2,95 ± 3,87 
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mmol.m-2.s-1). De maneira geral, na região amazônica, as concentrações e fluxos de CH4 são maiores 

em rios de águas claras que nos de águas negras e brancas, os quais, nesses dois últimos casos, 

chegam a ter concentrações até muito semelhantes, como verificado por Sawakuchi et al. (2014; 

2016). 

A oxidação do CH4 é um importante processo que regula sua concentração na coluna 

d’água e o seu fluxo para a atmosfera. Como a disponibilidade de oxigênio na coluna d’água dos 

ambientes fluviais de águas claras não é o fator limitante do processo oxidativo do CH4, a 

quantidade de material em suspensão na água pode justificar a diferença de concentração e o fluxo 

desse gás entre os rios com diferentes tipos de água (BORREL et al., 2011; GUÉRIN; ABRIL, 

2007). A interação entre as bactérias metanotróficas e o material em suspensão na água pode 

aumentar a atividade desses organismos. A baixa concentração desse material no rio Tocantins, 

além de diminuir essa interação, possibilita uma maior penetração de luz na coluna d’água, a qual, 

segundo alguns estudos (DUMESTRE et al., 1999; RUDD et al., 1976; SAWAKUCHI et al., 2016), 

inibem consideravelmente a atividade metanotrófica. 

No entanto, apesar da distinta magnitude de emissão entre os rios, a variação sazonal da 

concentração e do fluxo de CH4 foi semelhante aos rios amazônicos (Tabela 3) (SAWAKUCHI et 

al., 2014). Sendo assim, observa-se maiores concentrações e evasões durante o período de menor 

vazão quando comparado ao de maior vazão. 

No período de maior vazão, quando a coluna d’água do rio é mais profunda, o que 

possibilita maior condição anóxica da camada hipolimnimétrica (BASTVIKEN et al., 2008) e maior 

pressão hidrostática, o CH4 dissolvido tem mais tempo para estar disponível na água antes de ser 

evadido, e, consequentemente, ser oxidado (SAWAKUCHI et al., 2014); diferente do período de 

menor vazão, quando a menor cota do rio e a baixa solubilidade do CH4 em água permite maior 

escape desse gás à atmosfera (BEAULIEU; SHUSTER; REBHOLZ, 2012).  

Apesar de ser possível ocorrer na seção aeróbica e anaeróbica dos ecossistemas, tem-se 

apontado nos ambientes de água doce a predominância de uma oxidação aeróbica do metano na 

coluna d’água e na interface água-sedimento e raiz-sedimento. A atividade das bactérias oxidadoras, 

as metanotróficas, que utilizam o CH4 como fonte de energia e carbono, dependem fortemente da 

disponibilidade e concentração de CH4 e O2 em água (BORREL et al., 2011; GUÉRIN; ABRIL, 

2007). 

Comparando o padrão sazonal do CO2 e do CH4, observa-se que as concentrações desses 

dois gases se invertem. Esta tendência sazonal é um indício que os ambientes terrestres laterais não 

sejam uma fonte significativa de CH4 para o canal do rio (SAWAKUCHI et al., 2014), mas a 

ressuspensão sendo o processo mais significativo. 
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A concentração de N2O de 8,9 ± 1,2 ƞM no rio Tocantins foi baixa, assim como o fluxo 

de 0,08 ± 0,10 mmol N2O.m-².d-1 sentido à atmosfera, quando comparado ao CO2 e ao CH4. Assim 

como em outros estudos (BORGES et al., 2019; COLE; CARACO, 2001; GARNIER et al., 2009; 

HU; CHEN; DAHLGREN, 2016), a dinâmica sazonal da concentração e do fluxo de N2O 

acompanham as variabilidades das características hidrobiogeoquímicas do canal do rio (HU; 

CHEN; DAHLGREN, 2016). Assim como o CH4, os mecanismos que regem a distribuição do 

fluxo de óxido nitroso são complexos e fortemente sensíveis às condições redox do ambiente, os 

quais são predominantes sob à regulação dos processos microbiológicos (TEH et al., 2017). 

Como o N2O pode ser um produto da desnitrificação e/ou nitrificação, fatores como as 

formas de N disponível, tipo de carbono e quantidade de oxigênio, são parâmetros importantes no 

processo de formação desse gás (SOUZA; ENRICH-PRAST, 2012). Muitos autores associam a 

eficiência dos processos formadores de N2O na água com as concentrações dissolvidas das formas 

inorgânicas de nitrogênio (NH4
+, NO3

- e NO2
-) (COLE; CARACO, 2001; LIIKANEN; 

MARTIKAINEN, 2003; ROPER et al., 2013; ROSAMOND; THUSS; SCHIFF, 2012; SOUZA; 

ENRICH-PRAST, 2012; STOW et al., 2005). 

O rio Tocantins, devido às suas origens geológicas e seu estado de preservação (BORGES 

et al., 2019), é naturalmente pobre em nitrogênio. No entanto, o reservatório da UHE de Tucuruí 

por ser um sistema acumulador de sedimento, nutrientes, entre outros elementos, favorece uma 

maior produção, por meio principalmente da desnitrificação, e evasão desse gás para a atmosfera 

(EZCURRA et al., 2019; TUNDISI; MATSUMURA-TUNDISI; CALIJURI, 1993). 

O menor fluxo de N2O observado à jusante do represamento (0,08 ± 0,06 mmol N2O.m-

².d-1), em relação ao reservatório (0,12 ± 0,08 mmol N2O.m-².d-1) (LIMA et al., 2002), reforça as 

hipóteses que o reservatório é um fonte de empobrecimento de nitrogênio no rio, principalmente 

à jusante.  

No entanto, quando comparado a outros rios tropicais, como o Amazonas (0,01 mmol 

N2O.m-².d-1) (RICHEY et al., 1988) e o Congo (0,02 mmol N2O.m-².d-1) (BORGES et al., 2019), o 

rio Tocantins emite cerca de 4 vezes mais N2O para a atmosfera. Estes autores associam os baixos 

valores desse gás à um processo de remoção pela desnitrificação, mas que, principalmente o 

Amazonas, é um sistema que dispõem de baixas concentrações de nitrato e N2O em suas águas. 

A partir dos fluxos dos gases mensurados no rio Tocantins, as estimativas de emissões 

anuais de GEE’s dos sistemas aquáticos da bacia para a atmosfera são de 50,3 Tg C.ano-1, 1,07 Tg 

CH4.ano-1 e 24,4 Gg N. ano-1, contribuindo em aproximadamente 0,7%; 0,9% e 7,3% das emissões 

globais de CO2, CH4 e N2O dos ambientes aquáticos continentais estimadas por Raymond et al. 
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(2013) (2,1 Pg C.ano-1), Saunois et al., (2016) (117 Tg CH4.ano-1) e Maavara et al. (2017) (212,5 Gg 

N.ano-1) , 

Padronizando as emissões à CO2-equivalente, o gás emitido em maior quantidade para 

atmosfera é o CO2 (13,7 Tg C-CO2eq.ano-1), quase 3 vezes maior que o CH4 (4,9 Tg C-CO2eq.ano-1) 

e 8 vezes maior que o N2O (1,8 Tg C-CO2eq.ano-1). Esta hierarquia de emissão, com maior 

contribuição do CO2 ao balanço, é o esperado nos sistemas fluviais, como também observado por 

Borges et al. (2019) e Teodoru et al. (2015). Estas emissões totalizam quase 21 Tg de carbono que 

chegam à atmosfera por ano, referentes à uma área superficial de 18.997 km², coberta pelos rios e 

lagos da bacia do rio Tocantins. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante dos resultados apresentados, destaco a importância deste estudo por fornecer uma 

base de dados ainda não gerada para a região do baixo Tocantins, principalmente, quanto à emissão 

dos gases de efeito estufa. 

O Rio Tocantins, no ponto amostrado, é uma fonte de CO2, CH4 e N2O para a atmosfera, 

sendo o CO2 o gás emitido em maior quantidade, seguido do CH4 e do N2O. A supersaturação dos 

gases neste rio era o esperado, assim como a hierarquia de emissão entre eles, diante do que 

previamente já se havia observado em outros rios Amazônicos e globais. 

No entanto, o menor fluxo de CO2 e N2O registrado à jusante da represa da UHE de 

Tucuruí, em relação ao reservatório, reforça os impactos que a formação desses sistemas lênticos 

ocasiona no ciclo do carbono e nitrogênio no ambiente aquático, devido principalmente à retenção 

de matéria orgânica e nutrientes provenientes dos trechos à montante e ambiente laterais, somado 

ao processamento da biomassa inundada no período de construção e que até hoje ainda encontra-

se submersa, produzindo GEE’s. 

Os gases não contribuíram de forma expressiva às estimativas globais de emissão dos 

ambientes aquáticos continentais. No entanto, a ausência de um mapeamento mais robusto das 

diferentes ordens dos rios impede de precisar a acurácia desta estimativa. Porém, ressalto a 

importância destes resultados devido à carência de estudos nesta bacia, principalmente relacionados 

à emissão e dinâmica de gases; e seu atual estado de conservação, sendo uma importante base para 

estudos futuros. 

A partir dos resultados deste estudo fica evidente a relação das variáveis 

hidrobiogeoquímicas na dinâmica e emissão dos gases dissolvidos na coluna d’água de rios. Estes 

fatores são importantes na regulação de processos biológicos e, consequentemente, decisivos para 

a produção e o consumo de CO2, CH4 e N2O, determinando assim a quantidade presente na água 

e/ou que pode ser evadido. 

É importante considerar, que apesar da intensa intervenção à montante do baixo 

Tocantins, seja pelas alterações provocadas pela mudança de uso e cobertura do solo, 

principalmente nas áreas de nascentes da bacia hidrográfica; ou pela implementação de usinas 

hidrelétricas ao longo de seu curso, o rio Tocantins se mostra ainda resiliente às históricas alterações 

de sua bacia. Porém, estudos e monitoramentos nas diferentes ordens dos seus afluentes e canal 

principal devem continuar sendo realizados. 
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