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Juliana Pinto Pereira 

Fevereiro/2016 

 

 

Orientador: Marco Aurélio dos Santos 

Programa: Planejamento Energético 

Este estudo tem como objetivo criar uma modelagem que explique o 

comportamento das emissões de gases de efeito estufa em reservatórios de hidrelétricas 

brasileiras, através da relação com parâmetros físico-químicos e da localização dos 

reservatórios. Para tal foram utilizados dados da velocidade do vento, da temperatura do 

ar, da temperatura da água, profundidade do ponto, coordenadas geográficas e valores de 

fluxos difusivos e ebulitivos de CH4 e CO2. Os reservatórios escolhidos foram Balbina 

(AM), Funil (RJ), Itaipu (PR), Segredo (PR), Serra da Mesa (GO), Três Marias (MG), 

Tucuruí (PA) e Xingó (SE), pelos dados e informações cedidas pelo projeto BALCAR. 

Foi feita uma análise exploratória nos dados, a fim de observar seus comportamentos e 

trata-los de maneira que os tornassem próprios para o estudo. Foi feita também uma 

matriz de correlação para avaliar as relações das variáveis dentro de cada reservatório. 

Para a modelagem, foram feitas análises de regressão dentro de cada reservatório, com o 

intuito de afirmar estatisticamente a existência de influências das covariáveis nas 

variáveis respostas. Para a análise espacial, foi feito um estudo com os resíduos da 

regressão feita com todos os reservatórios a fim de encontrar alguma evidência de 

influência espacial.  
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STATISTICAL MODELING OF GREENHOUSE GASES EMISSIONS BY 

HYDROELECTRIC RESERVOIRS. 

 

Juliana Pinto Pereira 

February/2016 

 

Advisor: Marco Aurélio dos Santos  

Department: Energy Planning 

This study aims create a modeling to explain the behavior of greenhouse gas 

emissions in brazilian hydroelectric reservoirs, through the relationship with 

physicochemical parameters and the location of reservoirs. To this were used wind speed 

data, air temperature, water temperature, depth point, geographic coordinates and 

diffusive fluxes of CH4 and CO2.  The reservoirs Balbina (AM), Funil (RJ), Itaipu (PR), 

Segredo (PR), Serra da Mesa (GO), Três Marias (MG), Tucuruí (PA) e Xingó (SE), were 

chosen because of the data and information provided by the BALCAR project. It was 

made an exploratory data analysis, in order to observe their behavior and treats them in a 

way that make them suitable for the study. It was also made a correlation matrix to 

evaluate the relationships of the variables within each reservoir. For modeling, regression 

analyzes were performed within each reservoir, in order to establish statistically the 

existence of influence of the variables in response variables. For spatial analysis, a study 

was done with the residuals of the regression made with all the reservoirs in order to find 

any evidence of spatial influence. 
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Capítulo I  

Introdução 

A humanidade vive tempos de grande preocupação ambiental, oriunda dos mais 

diversos tipos de ameaças ao Mundo hoje conhecido. Ouve-se muito falar de aquecimento 

global, efeito estufa, diminuição da camada de ozônio, perda da biodiversidade, chuva 

ácida e descongelamento dos polos. Entretanto, o que às vezes não se percebe é que, de 

certa forma, todos esses pontos estão conectados e derivam, entre outras causas, da 

poluição que os seres humanos geram no planeta Terra a mais de dois milênios (HONG 

et al., 1994). 

As usinas hidrelétricas têm papel fundamental para o atendimento de energia elétrica 

no Brasil e em todo o mundo. O setor elétrico brasileiro tem ampla base de usinas de 

grande porte, além de outras fontes de produção de energia, e linhas de transmissão de 

dimensões continentais, de variados níveis de tensão e de tecnologias. 

A hidroeletricidade apresenta diversas vantagens, incluindo o alto nível de 

confiabilidade, tecnologia comprovada, alta eficiência, baixos custos de operação e 

manutenção, entre outros. No entanto, também apresenta algumas desvantagens, 

basicamente no que diz respeito ao meio ambiente e também aspectos sociais, oriundas 

de construção de reservatórios. 

No tocante à emissão de poluentes aéreos, a hidroeletricidade sempre foi cogitada 

como uma fonte de energia limpa e renovável, isenta de poluentes aéreos, quando 

comparada principalmente com as alternativas termelétricas, que empregam combustíveis 

fósseis em sua queima. 

Entretanto, durante a década de 90, as hidrelétricas passaram a ser investigadas 

preliminarmente, e, conclusões da época afirmavam que seus reservatórios poderiam estar 

também contribuindo para a intensificação do efeito estufa, através da emissão de gases 

biogênicos, produto da decomposição de material orgânico em sua bacia de acumulação. 

Estes gases biogênicos são o dióxido de carbono (CO2), o metano (CH4) e o óxido 

nitroso (N2O), gases que comprovadamente interagem com a radiação infravermelha na 

atmosfera, causando intensificação do efeito estufa natural. 
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Razoável incerteza envolve a quantificação de emissões de Gases de Efeito Estufa 

(GEE) de reservatórios artificiais. As metodologias internacionalmente aceitas para 

estimação de inventários nacionais de emissões e remoções antropogênicas de GEE no 

caso da avaliação de emissões de CO2 e CH4 de áreas inundadas (IPCC, Apêndices 2 e 3, 

2006) fornecem apenas bases para desenvolvimentos metodológicos futuros, refletindo a 

limitação da informação científica disponível no tema. 

No atual estado da arte, faltam bases científicas sólidas sobre os principais fatores 

causadores das emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE) em reservatórios hidrelétricos, 

para serem considerados nas definições estratégicas de políticas energéticas, legislações 

e regulamentações. 

Nesse sentido, este trabalho tem por intenção aplicar ferramentas estatísticas que 

possam explicar o comportamento das emissões dos GEE nos reservatórios, através de 

medidas coletadas para esse estudo. São avaliadas possibilidades de compreender as 

emissões temporal e espacialmente, bem como a influência de outras variáveis na sua 

incidência e, dessa forma, estabelecer ou sugerir mecanismos eficientes para modelar seu 

comportamento. 

A razão desta pesquisa sobre as emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE) em 

reservatórios de hidrelétricas é o de colocar à disposição do meio científico importantes 

informações resultantes das análises e modelagens obtidas nesse estudo.  

O Brasil é detentor de expertise em projeto, construção, operação e manutenção de 

grandes barragens, as quais têm sido fundamentais na geração de energia elétrica, no uso 

múltiplo de seus reservatórios como turismo, irrigação, pesca e navegação, contribuindo 

para o desenvolvimento das regiões no país. 

Os estudos evoluíram, pois antes não incluíam sistematicamente duas abordagens 

importantes no problema, que são as medições ou estimativas conjuntas de emissões e 

remoções de gases de efeito estufa dos reservatórios estudados e a avaliação das emissões 

e remoções para o período anterior ao enchimento de reservatórios não construídos. 

É relevante para o desenvolvimento da hidroeletricidade em bases sustentáveis, 

reduzir as emissões de GEE e conciliar a manutenção do crescimento no fornecimento de 

energia. 
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O trabalho pioneiro envolvendo a questão das emissões de gases de efeito estufa de 

reservatórios hidrelétricos foi realizado por RUDD. Afirmações contidas em RUDD et 

al., (1993) contestavam a opinião de que as hidrelétricas eram completamente limpas. 

Estimativas sugeriam que, por unidade de energia hidráulica produzida, o fluxo de gás de 

efeito estufa (GEE) para a atmosfera de alguns reservatórios hidrelétricos pode ser 

significativo, se comparado à emissão de GEE por geração de eletricidade com 

combustível fóssil. 

Porém, o tipo de afirmação verificada em RUDD, (1993) ainda necessitava de maiores 

investigações, sendo contestada por muitos outros pesquisadores, entre eles GAGNON e 

CHAMBERLAND, 1993; ROSA e SCHAEFFER, 1994; SVENSSON e ERICSON, 

1993. 

Os resultados obtidos por SVESSON e ERICSON, (1993), na Suécia, não foram tão 

alarmantes em relação ao que foi afirmado por RUDD et al., (1993). 

A hipótese de RUDD et al., (1993) foi baseada principalmente em dois estudos 

realizados, que mostraram que tanto as florestas montanhosas quanto as de turfas são 

sítios de intensa decomposição microbiana e de produção de GEE quando cobertas com 

água. No primeiro estudo, que trata de florestas montanhosas, foram medidas 

concentrações de CH4 e O2 em profundidade no reservatório Notigi (norte de 

Manitoba/Canadá). Dois anos após o enchimento, a forma dos perfis de CH4 e O2 na 

coluna de água do reservatório apresentou-se muito diferentes dos perfis de CH4 e O2 

vistos no hipolímio dos lagos naturais. 

Neste trabalho, a taxa de emissão de GEE por unidade de eletricidade produzida 

variará de acordo com as características do reservatório, a extensão e o tipo da paisagem 

inundada, e o modo de geração de energia 

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

reservatórios hidrelétricos no norte de Quebec/Canadá tem uma função importante para 

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

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

de matéria orgânica estocada nos solos boreais. 

DUCHEMIN et al., (1996), baseado no trabalho de POULIN et al., (1993), estimaram 

que a quantidade total de carbono orgânico (Corg) estocado nos solos inundados da região 
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de estudo é de cerca de 3.600 g m-2. Esse total representa 72% do total de Corg inundado 

no reservatório. Os autores usaram os fluxos mais altos e mais baixos medidos na região 

bêntica e assumiram que os processos de degradação são ativos sob cobertura de gelo, 

onde estimaram que essa quantidade de matéria orgânica seria degradada no período de 

três a 100 anos, com uma média de 10 anos. 

Os resultados que foram apresentados por DUCHEMIN et al., (1996), para a interface 

solo-água em dois reservatórios hidrelétricos, sugerem que a matéria orgânica inundada 

desses corpos de água é uma fonte desprezível de emissões de carbono atmosférico. A 

produção primária e as contribuições da bacia fluvial são, provavelmente, as duas 

principais fontes de carbono para complexos hidrelétricos extensivos e podem, portanto, 

determinar os fluxos de emissão de GEE medidos na interface água-ar. 

As investigações sobre o tema emissões de gases de efeito estufa em reservatórios de 

hidroelétricas no Brasil tiveram início em 1992, quando a COPPE/UFRJ e a USP/São 

Carlos, iniciaram estudos, com apoio da ELETROBRAS e do MCT, visando a estimar o 

fluxo de gases de efeito estufa nos reservatórios de Balbina, Tucuruí e Samuel, 

localizados na região amazônica. Nesses estudos, de caráter experimental e de 

desenvolvimento metodológico pioneiro, foram medidos os fluxos de gases da interface 

água-atmosfera. Posteriormente, em 1997, Furnas Centrais Elétricas e Serra da Mesa 

Energia S.A. contataram a COPPE/UFRJ com o objetivo de medir as emissões de gases 

CO2 e CH4 no reservatório de Serra da Mesa, recém-inundado à época. Em 1998, um 

estudo semelhante foi desenvolvido no reservatório de Itaipu, a partir de uma demanda 

da Itaipu Binacional visando a determinar suas emissões brutas. 

Em 1998 a COPPE/UFRJ, com o apoio da ELETROBRÁS e do MCT, iniciou outro 

estudo envolvendo sete diferentes reservatórios (Miranda, Três Marias, Segredo, Xingó, 

Barra Bonita, Samuel e Tucuruí), distribuídos em diferentes biomas e latitudes no país. 

Esses estudos incorporaram os resultados anteriores e apresentaram importantes 

conclusões (ELETROBRAS/MCT, 2002), como grande variabilidade na intensidade das 

emissões quando comparando os reservatórios, baixa correlação entre as emissões e a 

idade do reservatório e dificuldade de se distinguir entre emissões antrópicas decorrentes 

do alagamento produzido pelos reservatórios e emissões naturais pré-existentes aos 

reservatórios. 
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Esse estudo fez parte dos Relatórios de Referência para o 1º Inventário Nacional de 

Emissões e Remoções Antrópicas de Gases de Efeito Estufa, destinado a compor a 

Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima. No entanto, em função 

das constatações relatadas acima, os resultados numéricos do estudo foram contabilizados 

a parte no Inventário, na forma de um apêndice, indicando a necessidade de intensificar 

as pesquisas na área. 

Em dezembro de 2008 a ANEEL torna pública a Chamada nº 009/2008. Em 10 de 

junho de 2009 a ELETRONORTE como proponente, conjuntamente com CHESF e 

FURNAS como cooperadoras, enviou à ANEEL projeto de P&D BALCAR em 

atendimento à Chamada pública 009/2008. O projeto, além de propor executar campanhas 

e análises para os diversos biomas brasileiros, propõe nas suas atividades avanços como 

a realização de campanhas em áreas de inundação de futuros aproveitamentos 

hidrelétricos, aumento da amostragem espacial e temporal por câmaras de difusão, funis 

e armadilhas de sedimentação, realização de experimentos para a determinação das taxas 

de produção de CH4 (metano), CO2 (dióxido de carbono) e N2O (óxido nitroso), bem 

como medidas de oxidação de metano, modelagem hidrodinâmica dos reservatórios 

através do uso de modelos numéricos dentre outras atividades. 

Boa parte deste estudo é baseado nos dados obtidos pelo projeto “Monitoramento 

de Emissões de Gases de Efeito Estufa em Reservatórios de Usinas Hidrelétricas”, 

encomendado pelo Ministério das Minas e Energia, firmado entre a entre a CHESF – 

Centrais Elétricas do Vale do São Francisco e a Fundação COPPETEC.  

O objetivo desse estudo foi determinar um modelo que explique o comportamento 

dos GEE nos reservatórios, sob certas circunstâncias, como parâmetros físico-químicos, 

localização entre outros, e que possa ser aplicado em outros reservatórios além dos 

estudados. 
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Capítulo II  

Área de Estudo e Métodos 

Ao iniciar esse estudo, percebeu-se que a informação disponível era bastante 

extensa e, para chegar a um banco organizado, manipulável e do qual fosse possível 

extrair qualquer tipo de resultados, era necessário realizar um trabalho de sintetização e 

tratamento dos dados. 

Na seção 2.1 serão descritos cada um dos reservatórios estudados, especificando 

as datas de início de funcionamento, capacidade, potência, clima e vegetação. A seção 

traz também informações gerais obtidas durantes as campanhas realizadas e os tipos de 

amostragem que foram feitas. 

Na seção 2.2 será apresentada uma revisão da metodologia, explicando as 

emissões por difusão e ebulição, assim como os métodos estatísticos que foram aplicados 

aos dados, explicando o desenvolvimento e finalidade dos métodos escolhidos. 

 

2.1 Área de Estudo 

O estudo foi realizado em reservatórios de oito hidrelétricas espalhadas pelo 

Brasil, sendo elas a UHE Balbina, UHE Funil, UHE Itaipu, UHE Segredo, UHE Serra da 

Mesa, UHE Três Marias, UHE Tucuruí e UHE Xingó. A Figura 1 traz a localização 

destes reservatórios no território brasileiro. 
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Figura 1 – Mapa do Brasil com os reservatórios em estudo. 

 

2.1.1 UHE Balbina 

A bacia hidrográfica do rio Uatumã localiza-se entre os paralelos 0º e 3º S e os 

meridianos 58º e 61º W, inteiramente no estado do Amazonas, com uma área de drenagem 

de 29.000 km². O rio Uatumã tem águas cinza-escuras, com características mais 

semelhantes às águas pretas, segundo a classificação de rios amazônicos de SIOLI (1967). 

A hidrelétrica de Balbina se encontra situada no município de Presidente 

Figueiredo, estado do Amazonas. Ela tem uma capacidade nominal de 250 MW, com 1 

vertedor, 4 comportas e 5 turbinas, entrando em operação em 1989. A cota normal do 

reservatório é de 50 m, sendo 51,2 m na máxima e 48 m na mínima. A área de inundação 

é de 2.360 km², com profundidade média de 7,5 m, comprimento de 210 km e largura 

média e máxima de 11 e 75 km, respectivamente. O volume total do reservatório na cota 

máxima é de 17,5 hm³. 

O reservatório possui mais de 3.000 ilhas, com espécies florestais. Parte 

considerável do reservatório é formada por “paliteiro”, ou seja, árvores emersas e mortas 
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pelo represamento. O reservatório apresenta hipóxia no hipolimnio durante todo o ciclo 

hidrológico e estratificação térmica no período de menor precipitação (agosto a 

novembro). 

Na região de influência do reservatório de Balbina encontram-se decretadas três 

áreas de conservação, criadas como compensação pelas áreas inundadas: Reserva 

Biológica do Uatamã (REBIO), Área Indígena Waimiri-Atroari e Área de Proteção 

Ambiental Caverna do Maroaga, totalizando 3.520.700 ha de áreas protegidas por lei, ou 

seja, cerca de 25% da área total da bacia do rio Uatamã (Figura 2). 

 

Figura 2 – Mapa da localização da UHE Balbina. 

Fonte: http://acta.inpa.gov.br/fasciculos/38-2/img/n2a03f1.jpg.  

A Tabela 1 e Figura 3 seguintes mostram as informações gerais obtidas durante 

as quatro campanhas realizadas no reservatório UHE Balbina. Ao longo do projeto 

BLACAR – Balanço de Carbono em Hidrelétricas foram realizadas quatro campanhas 

nos meses de março/2012, junho/2012, setembro/2012 e novembro/2012.  

Na Tabela 1 apresentam-se tipos de amostragens que foram realizadas e suas 

respectivas quantidades de amostras coletadas em cada campanha. Na Figura 2 esses 

dados estão representados graficamente. 

 

http://acta.inpa.gov.br/fasciculos/38-2/img/n2a03f1.jpg
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Tabela 2. Quantidade de amostras coletadas no reservatório de Balbina. 

Quantidade de amostras coletadas 

no reservatório de Balbina 

1a. 

Campanha 

2a. 

Campanha 

3a. 

Campanha 

4a. 

Campanha 
Fonte de Dados 

Câmaras de difusão na água no 

reservatório 
28 26 26 26 COPPE/UFRJ 

Câmaras de difusão na água à 

jusante 
6 6 6 6 COPPE/UFRJ 

Funis na água 14 15 16 16 COPPE/UFRJ 

Fonte: Relatório COPPE, 2013. 

 

 

Figura 3. Quantidade de amostras coletadas no reservatório da UHE Balbina. 

Fonte: Relatório COPPE, 2013. 
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2.1.2 UHE Funil 

O reservatório da Usina Hidrelétrica de Funil é formado pelo barramento do Rio 

Paraíba do Sul em seu trecho médio-superior, e localiza-se em sua maior parte nos 

municípios de Itatiaia e Resende no estado do Rio de Janeiro, margeando pequenas áreas 

nos municípios paulistas de Queluz, Areias e São José do Barreiro, entre as coordenadas 

de 22º30’ e 22º37’ de latitude Sul e 44º32’ e 44º41’ de longitude Oeste. 

A usina foi concluída em dezembro de 1969, entrado em operação a primeira das 

três unidades geradoras. A capacidade nominal total de geração da Usina Hidrelétrica é 

de 216 MW de potência. 

O reservatório apresenta formato tentacular, com um canal principal de cerca de 

35 km entre Queluz e a barragem (25 km m linha reta), com um desnível de 70 m e 

declividade média de 2/1000, e dois canais secundários, alimentados por pequenos cursos 

com nascentes na bacia paulista. O reservatório de Funil possui uma área inundada de 

cerca de 40 km² com uma profundidade máxima de 70 metros e média de 20 metros, e 

volume total de 8,9 bilhões m³ (AGEVAP, 2007). As tomadas de água estão localizadas 

na cota de 409 m, 57,5 m abaixo do nível máximo do reservatório. 

O reservatório pode apresentar grandes variações de nível anuais, registrando-se 

a oscilação máxima de 17,5 m e mínima de 4,0 m entre 1972 – 1994. A intensidade dessas 

variações decorre do reservatório apresentar alta relação volume: área, característica de 

sistemas “encaixados” e também de restrições de descarga pelos vertedouros. 

A bacia contribuinte ao reservatório de Funil compreende uma área de 16.680 

km², englobando toda a bacia paulista do rio Paraíba do Sul, com área de 14.230 km², e a 

bacia incremental do reservatório, com 2.450 km². 

O clima da região é caracterizado por verões quentes e estação chuvosa de 

setembro a março, segundo classificação climática de Köppen, e com uma estação seca 

bem acentuada coincidindo com o inverno. A média anual de temperatura é de 21 ºC com 

temperatura média no verão de 24 ºC e média no mês de julho igual a 17 ºC. A Figura 4 

traz a localização do reservatório de Funil. 
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Figura 4 – Localização da UHE Funil. 

Fonte: Relatório COPPE, 2013. 

A Tabela 2 e Figura 5 seguintes mostram as informações gerais obtidas durante 

as quatro campanhas realizadas no reservatório UHE Funil. Ao longo do estudo foram 

realizadas quatro campanhas nos meses de julho/2011, novembro/2011 e maio/2012;  

Na Tabela 2 apresentam-se os tipos de amostragens que foi realizada e suas 

respectivas quantidades de amostras coletadas em cada campanha. Na Figura 4 esses 

dados estão representados graficamente. 

Tabela 2. Quantidade de amostras coletadas no reservatório de Funil. 

Quantidade de amostras coletadas 

no reservatório de Funil 

1a. 

Campanha 

2a. 

Campanha 

3a. 

Campanha 

4a. 

Campanha 
Fonte de Dados 

Câmaras de difusão na água no 

reservatório 
33 32 36 36 COPPE/UFRJ 

Câmaras de difusão na água à 

jusante 
4 4 4 4 COPPE/UFRJ 

Funis na água 22 14 18 18 COPPE/UFRJ 

nd – dado não disponível Fonte: Relatório COPPE, 2013. 
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Figura 5. Quantidade de amostras coletadas no reservatório da UHE Funil. 

Fonte: Relatório COPPE, 2013. 

2.1.3 UHE Itaipu 

A Usina Hidrelétrica de Itaipu, usina binacional, está localizada no Rio Paraná, na 

fronteira entre Brasil e Paraguai. Construída no período de 1975 a 1982, esta usina entrou 

em operação no ano de 1982. 

A área de drenagem total no local da usina é de 820.000 km², enquanto que sua 

bacia incremental de drenagem, formada pela área não controlada a jusante das usinas 

Porto Primavera e Rosana, tem 147.000 km². A contribuição média da incremental para 

a afluência ao reservatório é de 15%. 

A vazão afluente ao reservatório de Itaipu é composta principalmente pela 

descarga do rio Paraná em Guaíra. 

Itaipu tem instaladas 20 unidades geradoras de 700 MW cada, totalizando uma 

capacidade de 14.00 MW. Em situação normal, a vazão turbinada por unidade é de 

aproximadamente 700 m³/s. A barragem da Itaipu tem 7.919 m de extensão e altura 

máxima de 196 m. Seu vertedouro tem capacidade máxima de descarga de 63.000 m³/s e 

cota soleira 209,50 m. As tomadas d’água das turbinas de Itaipu têm 24 m de largura por 

33 m de altura, com borda inferior na cota 170,37 m e borda superior na cota 202,88 m. 
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A usina está situada em uma zona subtropical, tendo, em sua bacia montante, 

precipitação anual média de 1.400 mm e umidade relativa de 75%. A temperatura média 

é de 22 ºC, variando de -4 ºC a 40 ºC. 

Itaipu está inserida em um ecossistema rico, de grande diversidade biológica. Na 

margem brasileira, situa-se entre dois Parques Nacionais: o do Iguaçu e o de Ilha Grande. 

Localizado na região da barragem, o Parque Nacional do Iguaçu é uma das últimas 

reservas florestais de Mata Atlântica do tipo estacional semidecidual do Brasil e a maior 

reserva de floresta pluvial subtropical do mundo. Na entrada do reservatório, em Guaíra, 

está o Parque Nacional da Ilha Grande, que faz a transição entre a floresta estacional 

semidecídua, o Cerrado e o Pantanal (Figura 6). 

 

 

Figura 6 – Mapa da bacia incremental de Itaipu e sub-bacias.  

Fonte: Fadiga Jr et al., 2012. 
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 A Tabela 3 e Figura 7 seguintes mostram as informações gerais obtidas durante 

as quatro campanhas realizadas no reservatório UHE Itaipu. Ao longo do projeto foram 

realizadas quatro campanhas nos meses de janeiro/2012, maio/2012, agosto/2012 e 

outubro/2012. 

Na Tabela 3 apresentam-se os tipos de amostragens que foi realizada e suas 

respectivas quantidades de amostras coletadas em cada campanha. Já na Figura 6 esses 

dados estão representados graficamente. 

Tabela 3. Quantidade de amostras coletadas no reservatório de Itaipu. 

Quantidade de amostras coletadas 

no reservatório de Itaipú 

1a. 

Campanha 

2a. 

Campanha 

3a. 

Campanha 

4a. 

Campanha 
Fonte de Dados 

Câmaras de difusão na água no 

reservatório 
43 45 45 44 COPPE/UFRJ 

Câmaras de difusão na água à jusante 8 5 5 5 COPPE/UFRJ 

Funis na água 33 31 31 19 COPPE/UFRJ 

Fonte: Relatório COPPE, 2013. 

 

 

Figura 7. Quantidade de amostras coletadas no reservatório da UHE Itaipú. 

Fonte: Relatório COPPE, 2013. 
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2.1.4 UHE Segredo 

A UHE Governador Ney Aminthas de Barros Braga (UHE Segredo) está 

localizada no médio curso do rio Iguaçu, a montante da foz do rio Jordão, divisa entre os 

municípios de Mangueirinha e Reserva do Iguaçu, a aproximadamente 285 km de 

Curitiba, estado do Paraná, área de drenagem igual a 34.100 km². 

A usina hidrelétrica é a segunda usina da Copel em potência instalada (1260 MW) 

e foi inaugurada em 1992, tendo como marco fundamental o primeiro “Relatório de 

Impacto Ambiental (Rima)” no Brasil para um aproveitamento hidroelétrico. 

A barragem de Segredo é de enrocamento com face de concreto, com altura 

máxima de 145,00 m, comprimento de 720,00 m e coroamento na cota 610,00 m. Existe 

um vertedor com seis comportas, tipo radial, totalizando uma descarga de 16.200 m³/s, 

no nível máximo maximorum. 

A usina ficou totalmente pronta somente após a conclusão da derivação do Jordão, 

que consiste de uma barragem de concreto compactado a rolo represando no rio Jordão, 

permitindo desviar parte da vazão através de um túnel de 4.703 m de comprimento e de 

95 m de diâmetro, ocasionando um acréscimo de 10% na energia produzida pela usina 

(Figura 8). 

 

Figura 8 – Mapa de Localização do Reservatório da UHE Segredo e da Bacia Hidrográfica do Rio 

Iguaçu. Fonte: Barão, 2007. 
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A Tabela 4 e Figura 9 seguintes mostram informações gerais obtidas durante as 

quatro campanhas realizadas no reservatório UHE Segredo. Ao longo do período foram 

realizadas quatro campanhas nos meses de fevereiro/2012, maio/2012, agosto/2012 e 

outubro/2012. 

Na Tabela 4 apresentam-se os tipos de amostragens que foram realizadas e suas 

respectivas quantidades de amostras coletadas em cada campanha. Na Figura 8 esses 

dados estão representados graficamente. 

Tabela 4. Quantidade de amostras coletadas no reservatório de Segredo. 

Quantidade de amostras 

coletadas no reservatório de 

Segredo 

1a. 

Campanha 

2a. 

Campanha 

3a. 

Campanha 

4a. 

Campanha 
Fonte de Dados 

Câmaras de difusão na água no 

reservatório 
39 40 40 40 COPPE/UFRJ 

Câmaras de difusão na água à jusante 5 2 5 5 COPPE/UFRJ 

Funis na água 19 15 15 14 COPPE/UFRJ 

Fonte: Relatório COPPE, 2013. 

 

Figura 9. Quantidade de amostras coletadas no reservatório da UHE Segredo. 

Fonte: Relatório COPPE, 2013. 
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2.1.5 UHE Serra da Mesa 

A Usina Hidrelétrica (UHE) de Serra da Mesa situa-se na Região Centro Oeste do 

Brasil, ao noroeste do Estado de Goiás, próximo à divisa com o Estado de Tocantins, entre 

as coordenadas 49º30’ e 48º 00’ W e 13º00’ e 15º 00’ S. Sua barragem está situada no curso 

principal do rio Tocantins, no município de Minaçu (GO), a 1790 km de sua foz e a 640 km 

de Brasília – DF. Possui uma capacidade geradora de 1.275 MW. O reservatório de Serra da 

Mesa é o maior do Brasil em volume de água, com 54,4 bilhões de m³ e uma área de 1.784 

km² e se insere na Região Hidrográfica Tocantins-Araguaia que é a maior região localizada 

inteiramente em território brasileiro, com área de drenagem de 767.000 km². 

O reservatório de Serra da Mesa está inserido no Bioma Cerrado. O clima 

predominante na região é do tipo tropical chuvoso com período seco (Aw de Köppen). A 

temperatura máxima pode atingir 40º C no verão e, no inverno, a temperatura média atinge 

24º C. A região apresenta duas estações bem definidas: seca, no inverno e úmida no verão, 

com chuvas concentradas entre os meses de novembro a março e variação média de 1.500 a 

2.000 mm anuais. 

O rio Tocantins, o principal da bacia, é formado pela confluência dos rios Almas e 

Maranhão. A área onde está implantada a UHE de Serra da Mesa pertence ao trecho superior 

do Rio Tocantins, inserida no município de Minaçu e os principais afluentes do reservatório 

são os rios Bagagem e Tocantinzinho. (Figura 10) 

 

Figura 10 – Localização da UHE Serra da Mesa. Fonte: Relatório COPPE, 2013. 



 
 

18 
 

A Tabela 5 e Figura 11 seguintes mostram informações gerais obtidas durante as 

quatro campanhas realizadas no reservatório UHE Serra da Mesa. Ao longo do período 

foram realizadas quatro campanhas nos meses de julho/2011, outubro/2011, janeiro/2012 e 

abril/2012. 

Na Tabela 5 apresentam-se os tipos de amostragens que foram realizadas e suas 

respectivas quantidades de amostras coletadas em cada campanha. Na Figura 10 esses dados 

estão representados graficamente. 

Tabela 5. Quantidade de amostras coletadas no reservatório de Serra da Mesa. 

Quantidade de amostras coletadas 

no reservatório de Serra da Mesa 

1a. 

Campanha 

2a. 

Campanha 

3a. 

Campanha 

4a. 

Campanha 
Fonte de Dados 

Câmaras de difusão na água no 

reservatório 
46 42 37 37 COPPE/UFRJ 

Câmaras de difusão na água à jusante 6 6 6 6 COPPE/UFRJ 

Funis na água 25 26 26 17 COPPE/UFRJ 

Fonte: Relatório COPPE, 2013. 

 

Figura 11. Quantidade de amostras coletadas no reservatório da UHE Serra da Mesa. 

Fonte: Relatório COPPE, 2013. 
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2.1.6 UHE Três Marias 

O reservatório de Três Marias está localizado no Alto rio São Francisco, Minas 

Gerais entre as coordenadas 18º12’51” S e 45º15’51” W. Na região existem duas estações 

do ano bem definidas: a estação chuvosa de outubro a março e a seca entre abril e setembro. 

A pluviosidade média anual é de 1.200 a 1.300 mm e a temperatura média anual é de 21,9º 

C. O trimestre mais chuvoso (novembro, dezembro e janeiro) contribui com cerca de 55 a 

60% do total anual precipitado.  

A Usina Hidrelétrica de Três Marias foi construída no período de 1957 a 1960 com 

objetivos de regularização do rio São Francisco, navegação, controle de cheias, irrigação e 

produção de energia hidrelétrica. O barramento possui uma área aterrada de 2,7 km e altura 

máxima de 75 metros. Em cota máxima a área de inundação é de 1.040 km² e o volume útil 

15,28 km³ de água. A potência instalada é de 396 MW, com 6 turbinas do tipo Kaplan e o 

vertedouro é do tipo superfície controlada e revestida com 7 comportas (Figura 12). 

 

 

Figura 12 – Localização da UHE Três Marias. 

Fonte: Relatório COPPE, 2013. 
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A Tabela 6 e Figura 13 seguintes mostram informações gerais obtidas durante as 

quatro campanhas realizadas no reservatório UHE Três Marias. Ao longo do período foram 

realizadas quatro campanhas nos meses de maio/2011, agosto/2011, novembro/2011 e 

março/2012. 

Na Tabela 6 apresentam-se os tipos de amostragens que foram realizadas e suas 

respectivas quantidades de amostras coletadas em cada campanha. Na Figura 13 esses dados 

estão representados graficamente. 

Tabela 6. Quantidade de amostras coletadas no reservatório da UHE Três Marias. 

Quantidade de amostras coletadas 

no reservatório de Três Marias 

1a. 

Campanha 

2a. 

Campanha 

3a. 

Campanha 

4a. 

Campanha 
Fonte de Dados 

Câmaras de difusão na água no 

reservatório 
48 47 47 46 COPPE/UFRJ 

Câmaras de difusão na água à jusante 6 6 6 5 COPPE/UFRJ 

Funis na água 40 33 42 24 COPPE/UFRJ 

Fonte: Relatório COPPE, 2013. 

 

Figura 13. Quantidade de amostras coletadas no reservatório da UHE Três Marias. 

Fonte: Relatório COPPE, 2013. 
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2.1.7 UHE Tucuruí 

A Usina Hidrelétrica de Tucuruí no rio Tocantins, localizada no município de 

Tucuruí (PA), tem uma capacidade geradora instalada de 8.370 MW. A barragem de 

Tucuruí, de terra, tem 11 km de comprimento e 78 m de altura. O desnível da água varia com 

a estação entre 58 e 72 m. O reservatório tem 200 km de comprimento e 3.023 km² de área 

quando cheio. Quando o nível é mínimo (62 m), a área alagada diminui cerca de 560 km². A 

vazão média do rio ao longo do ano nesse ponto é aproximadamente 11.000 m³/s, a máxima 

observada (março de 1980) foi 68.400 m³/s. O reservatório tem volume total de 45,5 km³ 

(para cota de 72 m) e volume útil de 32,0 km³.  

O clima da região insere-se na categoria equatorial superúmido, tipo Am, da 

classificação Köppen, existindo ligeira variação para o equatorial úmido, tipo Aw. Estes 

climas apresentam uma temperatura média mensal com mínima superior a 18 ºC. A média 

anual é de 26 ºC, com média máxima em torno de 32 ºC e mínima de 23 ºC. A amplitude 

térmica geralmente não ultrapassa os 5 ºC. A precipitação pluviométrica é abundante, 

enquanto que a escassez de chuva é observada no período de julho a dezembro. No entanto, 

a estação seca é de pequena duração e a umidade é suficiente para manutenção da floresta. 

A umidade relativa é elevada, apresentando oscilações entre a estação mais chuvosa e a seca, 

respectivamente, de 100% a 60%. 

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

descarga média da bacia hidrográfica é estimada em 12.000m3/s e uma vazão máxima 

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

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

volume máximo de 50 km3e um volume útil de 35 km3, segundo ficha técnica da 

Eletronorte. 

A forma dendrítica da região marginal e as 1.800 ilhas são responsáveis por um 

perímetro de 6.400 km. Cerca de 88% da área do reservatório não foi desmatada e, 

atualmente, grande parte da região marginal está representada por árvores mortas 

(“paliteiros”) que fornecem suporte a várias espécies de macrófitas aquáticas e abrigo para 

peixes (Figura 14). 
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Figura 14 – Mapa de Localização da UHE Tucuruí. 

Fonte: Relatório COPPE, 2013. 

A Tabela 7 e Figura 15 seguintes mostram informações gerais obtidas durante as 

quatro campanhas realizadas no reservatório UHE Tucuruí. Ao longo do período foram 

realizadas quatro campanhas nos meses de Julho/2011, Novembro/2011, Janeiro/2012 e 

Abril/2012. 

Na Tabela 7 apresentam-se os tipos de amostragens que foram realizadas e suas 

respectivas quantidades de amostras coletadas em cada campanha. Na Figura 14 esses dados 

estão representados graficamente. 

Tabela 7. Quantidade de amostras coletadas no reservatório de Tucuruí. 

Quantidade de amostras coletadas 

no reservatório de Tucuruí 

1a. 

Campanha 

2a. 

Campanha 

3a. 

Campanha 

4a. 

Campanha 
Fonte de Dados 

Câmaras de difusão na água no 

reservatório 
51 45 45 49 COPPE/UFRJ 

Câmaras de difusão na água à jusante 5 4 5 5 COPPE/UFRJ 

Funis na água 36 17 18 19 COPPE/UFRJ 

Fonte: Relatório COPPE, 2013. 
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Figura 15. Quantidade de amostras coletadas no reservatório da UHE Tucuruí. 

Fonte: Relatório COPPE, 2013. 

 

2.1.8 UHE Xingó 

O reservatório da hidrelétrica de Xingó pertence à CHESF e situa-se no baixo curso 

do rio São Francisco, nas divisas dos estados de Alagoas, Sergipe e Bahia. A área de 

influência do empreendimento compreende a região jusante do complexo hidrelétrico de 

Paulo Afonso, até as cidades de Piranhas, em Alagoas, e de Canindé do São Francisco, no 

Sergipe.  

A hidrelétrica de Xingó tem uma potência total de 3.000 MW. A área de drenagem 

da bacia contribuinte de Xingó é de 608.700 km², com uma descarga média mensal de 2.980 

m³/s. A área do reservatório é de 60 km² e o comprimento atinge cerca de 60 km. Xingó está 

encravado em um grande canyon do São Francisco e opera praticamente a fio d’água. O 

enchimento de Xingó começou em 7 de julho de 1994 e já no dia 16 do mesmo mês o 

reservatório encontrava-se praticamente cheio. O reservatório inundou uma área de um 

canyon do vale do Rio São Francisco, o que conferiu a esta usina uma grande potência a 

partir de uma pequena área alagada. 
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O clima na região da hidrelétrica é quente, com temperaturas médias em torno de 25º 

C e totais pluviométricos anuais entre 413 a 907 mm/ano. O trimestre mais chuvoso é entre 

maio/julho e o mais seco entre setembro/novembro (Figura 16). 

 

 

Figura 16 – Mapa de Localização da UHE Xingó.  

Fonte: Freire et al., 2004. 

 

A Tabela 8 e Figura 17 seguintes mostram informações gerais obtidas durante as 

quatro campanhas realizadas no reservatório UHE Xingó. Ao longo do período foram 
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realizadas quatro campanhas nos meses de abril/2012, junho/2012, setembro/2012 e 

novembro/2012. 

Na Tabela 8 apresentam-se os tipos de amostragens que foram realizadas e suas 

respectivas quantidades de amostras coletadas em cada campanha. Na Figura 16 esses dados 

estão representados graficamente. 

 

Tabela 8. Quantidade de amostras coletadas no reservatório de Xingó. 

Quantidade de amostras coletadas 

no reservatório de Xingó 

1a. 

Campanha 

2a. 

Campanha 

3a. 

Campanha 

4a. 

Campanha 
Fonte de Dados 

Câmaras de difusão na água no 

reservatório 
41 41 41 41 COPPE/UFRJ 

Câmaras de difusão na água à jusante 5 5 5 5 COPPE/UFRJ 

Funis na água 18 17 25 18 COPPE/UFRJ 

Fonte: Relatório COPPE, 2013. 

 

 

Figura 17. Quantidade de amostras coletadas no reservatório da UHE Xingó. 

Fonte: Relatório COPPE, 2013. 
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2.2 Metodologia 

Nesta subseção são apresentadas uma descrição das metodologias aplicadas no 

estudo. Na subseção 2.2.1 é apresentada a emissão por difusão, a determinação dos fluxos 

dos gases, o método de captura e equipamentos usados. Na subseção 2.2.2, assim como para 

a emissão por difusão, é apresentada a emissão por ebulição.  

Na subseção 2.2.3, é apresentado o método estatístico Análise de Regressão, o tipo 

de modelagem que foi usada, suas limitações e objetivos, e da mesma forma, na subseção 

2.2.4, será apresentado o método de Análise Espacial. 

 

2.2.1 Emissão por Difusão 

O fluxo difusivo, tanto do CO2 como do CH4 e N2O, representa a troca de uma 

espécie química a partir do transporte molecular difusivo ou transporte difusivo 

turbulento entre duas fases ou na mesma fase. No caso dos reservatórios hidrelétricos, é 

determinado o fluxo entre duas fases: aquática e gasosa (quando este fluxo é metido em 

superfícies aquáticas). 

Este tipo de fluxo pode ser determinado por diversas maneiras: fluxo gradiente, 

camada limite fina, câmaras de difusão e correlação de vórtices turbulentos. 

Para este estudo, foi medido o fluxo por meio de câmaras de difusão, método com 

maior aceitação nos estudos. A câmara mantém aprisionado um volume conhecido de ar 

sobre a superfície da água que pode receber os gases que emanam da interface da água-

ar ou saem deste headspace para a água. 

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

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

determinada a massa que atravessou a área abrangida pela câmara, no período de 

amostragem, tipicamente em alguns minutos.  

Nesse estudo, a câmara utilizada possui volume de 1000 mL e área de 0,047 m² e 

as amostras são tomadas em tempos que variam do tempo zero, 2 minutos, 4 minutos e 8 

minutos após o tempo inicial. (Figura 18) 
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Figura 18: Câmara coletora de gases de difusão mostrando escudo protetor contra bolhas. 

Fonte: Relatório COPPE, 2013. 

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

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

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

criando turbulência mecânica na superfície da água, consequentemente podendo interferir 

na medida. 

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

interior vai ser retirada para análise; outro orifício é dotado de uma válvula para que a 

pressão do ar no interior da mesma seja aliviada com o seu posicionamento sobre a água, 

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

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

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

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

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

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

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

e transferida para uma ampola gasométrica de vidro, nos tempos T2, T4 e T8. A retirada 

das amostras dos gases é realizada com seringas plásticas de 60 mL e transferida para 

gasômetros próprios para o transporte e análise apresentados na Figura 19. 



 
 

28 
 

 

Figura 19: (a) Ampola gasométrica utilizada para coleta das amostras de gases; (b) ampola gasométrica 

com gás coletado; (c) tomada das amostras e transferência para ampolas gasométricas. 

Fonte: Relatório COPPE, 2013. 

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

cromatografia gasosa (CG), no mesmo dia da amostragem. As concentrações de CH4 e de 

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

respectivamente.  

Com os resultados da análise cromatográfica das amostras de câmara flutuante é 

feito um ajuste linear com as 4 concentrações, para a obtenção da taxa de crescimento 

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

câmara.  

Para aceitação ou rejeição das amostras utiliza-se o seguinte critério: 

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

de ajuste é maior que 0,85 e p<0,002, conforme recomendações do Guia 

de Medições em Reservatórios Hidrelétricos da UNESCO/IHA (2009). 

2. Os fluxos serão rejeitados quando ocorrerem a contaminação da amostra 

por bolhas provenientes do fundo e ricas em CH4. Se esse fato ocorrer na 

última medida esse ponto é descartado e o ajuste é realizado com os três 

primeiros pontos. Ocorrendo a contaminação antes da última amostra, a 

medida deste ponto será rejeitada; 
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3. Detectado algum problema no momento da análise cromatográfica 

ocasionando a perda da amostra, esta será descartada e o fluxo calculado 

com as 3 amostras restantes. 

 

Após as amostras terem passadas pelos filtros e sendo aceitas, segue-se ao cálculo 

do fluxo utilizando a fórmula: 

ATRSP

VFFPTaxa
FLUXO




 21                                                                    (1) 

onde:  

Taxa: taxa de crescimento da concentração do gás no tempo (ppm.s-1), dada pela 

inclinação da reta; 

P: pressão atmosférica no laboratório no momento da análise (Atm.) 

F1: peso molecular do gás (44 para CO2, 16 para o CH4 e 44 para o N2O); 

F2: fator de conversão de minuto para dia (1.440); 

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

SP: pressão padrão ao nível médio do mar (101,33 kPa); 

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

A: área da câmara em contato com a água (m2); 

T: temperatura do ar no laboratório no momento da análise (K). 

O resultado é representado em termos de mg (gás) m-2 d-1. 

Paralelemente às medições dos gases de efeito estufa foram monitorados 

parâmetros físicos e químicos dos pontos de cada coleta. O equipamento usado para a 

coleta de dados dos parâmetros físicos e químicos da água foi o medidor multiparâmetro 

para qualidade da água da Hydrolab (modelo Quanta) que inclui uma Sonda 

Multiparâmetro (transmissor) e um mostrador (Display). 

A Figura 20 mostra a sonda multiparâmetro e o display da sonda. O transmissor 

da sonda inclui sensores que medem temperatura da água, pH, oxigênio dissolvido (DO), 

profundidade. Este transmissor é conectado ao Display da sonda. O Display inclui bateria 
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e um visor de cristal líquido para visualização de até 5 parâmetros por vez. O Display é 

também usado para configuração e calibração dos sensores e pode estocar até 100 

estruturas de dados. 

Ao longo do trabalho de campo são medidas também rotineiramente, com o fim 

de caracterização, a temperatura do ar e a velocidade do vento. 

 

 

Figura 20: Sonda Multiparâmetro (transmissor) de Caracterização Físico-Química da Água e Display. 

Fonte: Relatório COPPE, 2013. 

 

2.2.2 Emissão Ebulitiva 

O fluxo ebulitivo ocorre devido à liberação de bolhas produzidas no sedimento do 

fundo dos sistemas aquáticos como lagos, rios, pântanos, reservatórios e etc. 

Para a captura das bolhas usam-se funis confeccionados de material impermeável 

ao ar (Figura 21). Cada funil cobre a área de 0,69 m² e seu vértice fica ligado a um frasco 

de coleta. Os funis são inicialmente instalados sem os frascos coletores para permitir que 

escapem bolhas de ar, por ventura aderida à parede interna dos funis. Os frascos coletores 

são então preenchidos com água do reservatório e fixados na extremidade superior dos 

funis. 

Em cada um dos sítios escolhidos instalam-se dezesseis funis, sendo quatro deles 

onde a profundidade é 5 m, quatro onde a profundidade é de 10 m e quatro a 20 m. Os 

funis são amarrados entre si a cada 2 m formando um “colar”. Uma ou ambas as 

extremidades deste “colar” são ligadas à poitas para assegurar a permanência dos funis 
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em profundidade correta. Os funis permanecem suspensos por bóias a cerca de 30 cm 

abaixo da superfície (Figura 21). 

A água contida no frasco coletor é gradativamente deslocada pelas bolhas 

ascendentes captadas, resultando em um acúmulo no frasco do gás liberado no período 

de amostragem que é tipicamente de 24 horas, quando o volume total é medido e levado 

uma alíquota em ampolas gasométricas para análise cromatográfica no laboratório 

(Figura 22). Após isso os funis são retirados e colocados em outros sítios. 

Os gases analisados no fluxo ebulitivo foram o CO2 e CH4. Também foram 

observadas a temperatura da água, o pH da água, a temperatura do ar e a velocidade do 

vento conforme descrito na subseção anterior. 

 

 

Fonte: Relatório COPPE, 2013. 

 

Para o cálculo do fluxo ebulitivo, utilizou-se o seguinte procedimento: 

 Metano: 

Emissão Ebulitiva (mg m-2 d-1) = (0,164541 × P[mmHg] ×  % CH4 × Vol. Col. 

[mL]) / (T [K] × ∆t [h] × Quantidade de Funis)                                                       (2) 

 Dióxido de Carbono: 

Emissão Ebulitiva (mg m-2 d-1) =  (0,452488 × P[mmHg] ×  % CO2 × Vol. Col. 

[mL]) / (T [K] × ∆t [h] × Quantidade de Funis)                                                       (3)                              
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onde:  

0,164541 = Fator para CH4; 

0,452488 = Fator para CO2; 

P[mm Hg] = Pressão atmosférica, em mm Hg, obtida no laboratório no momento 

da análise cromatográfica da amostra de gás coletado pelo funil; 

% CH4 = Resultado da análise cromatográfica do metano na amostra, expresso em 

%; 

% CO2 = Resultado da análise cromatográfica do dióxido de carbono na amostra, 

expresso em %; 

Vol. Col. [mL] = Volume em mL de gás coletado pelo funil, ou pela unificação 

das coletas de funis; 

T [K] = Temperatura, em K, no laboratório no momento da análise cromatográfica 

da amostra de gás (supondo que a temperatura da amostra está em equilíbrio com a 

temperatura do laboratório); 

Δt [h] = Tempo, em horas, de coleta, ou seja, o tempo que os funis ficaram dentro 

da água coletando gás ebulitivo; 

Quantidade de Funis = Número de funis utilizados na coleta da amostra de gás 

ebulitvo. 

 

2.2.3 Análise de Regressão 

Uma das preocupações estatísticas ao analisar dados, é a de criar modelos que 

explicitem estruturas dos fenômenos em observação, as quais frequentemente estão 

misturadas com variações acidentais ou aleatórias. A identificação dessas estruturas 

permite conhecer melhor o fenômeno, bem como fazer afirmações sobre possíveis 

comportamentos do mesmo.  

Assim, uma estratégia conveniente de análise é supor que cada observação é 

formada por duas partes: uma previsível (ou controlada) e outra aleatória (ou não 
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previsível). Desse modo, cada observação poderia ser representada, no caso de suposição 

de modelo aditivo, da seguinte forma: 

Observação = explicável + não explicável           (4) 

A primeira componente, a parte previsível, incorpora o conhecimento que o 

pesquisador tem sobre o fenômeno e é usualmente expressa por uma função matemática 

com parâmetros desconhecidos. 

Para a segunda componente, devido ao seu caráter aleatório, impõe-se que 

obedeça a algum modelo de probabilidade. 

Com essas suposições, o trabalho estatístico passa a ser aquele de produzir 

estimativas para os parâmetros desconhecidos, baseando-se em amostras observadas. Um 

problema de interesse é investigar como uma determinada variável está relacionada com 

outras. Uma das maneiras de se obter isso é encontrar uma equação que relacione as 

variáveis que caracterizam a realidade. 

A técnica estatística usada para investigação e modelagem das relações entre 

variáveis é a Análise de Regressão. Dessa forma, genericamente tem-se a seguinte 

relação: 

  ),...,,( 21 kxxxy                        (5) 

Onde: y –                  variável dependente (ou resposta) 

          x1, x2, ...., xk – variáveis independentes (ou preditoras ou regressoras ou  

                                                                            variáveis explicativas) 

          ε –                    erro aleatório 

Portanto, o objetivo da Análise de Regressão é ajustar um modelo que aproxime 

tal relação. O modelo ajustado aos dados experimentais é denominado Modelo de 

Regressão. 

Um modelo de regressão entre duas variáveis X e Y expressa duas características 

fundamentais de uma relação estatística: 

1. A dispersão dos pontos – pares (x,y) – em torno de uma relação estatística; 
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2. A tendência da variável dependente variar com a variável independente de 

uma forma sistemática. 

Estas duas características são fortemente contempladas em um modelo de 

regressão pela aceitação dos seguintes postulados: 

 Para cada nível da variável independente X existe uma distribuição de 

probabilidades de Y; 

 As médias destas distribuições variam de alguma forma sistemática com 

Y. 

Uma ferramenta muito utilizada é o Diagrama de Dispersão, esse é a representação 

gráfica dos dados através dos pares ordenados no plano, e permite que se tenha uma ideia 

do tipo de modelo que deve ser ajustado aos dados observados. 

Se y representar a variável dependente e x uma variável independente, então a 

equação de uma reta entre essas duas variáveis seria dada por: 

y = β0 + β1x                                          (6) 

onde β0 é o intercepto e β1 é a inclinação. 

Considere a diferença entre o valor observado de y e a linha reta (β0 + β1x) como 

sendo um erro ε. É conveniente pensar ε como um erro estatístico, ou seja, é a maneira de 

levar em conta o quanto o modelo de ajuste falha em tentar estimar os dados exatamente. 

O erro pode ser provocado por efeitos de outras variáveis, erros de medida, etc. Então, o 

modelo mais plausível para os dados seria dado por: 

y = β0 + β1x + ε                                      (7) 

A equação anterior é conhecida como Modelo de Regressão Linear Simples. Isto 

se deve ao fato de só envolver uma variável regressora. Em geral, a resposta (y) pode 

estar relacionada a k regressores x1, x2, ..., xk, ou seja: 

y = β0 + β1x1 + β2x2 +...+ βkxk + ε                            (8) 

onde: y                  –  variável resposta 

          β0, β1, ..., βk – β0 (intercepto) e β1, ..., βk parâmetros do modelo 

          x1, x2, ..., xk – variáveis explicativas 
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          ε                  – erro aleatório 

Este último modelo é chamado de Modelo de Regressão Linear Múltipla visto que 

mais de um regressor está envolvido na análise. O adjetivo “linear” é utilizado para 

indicar que o modelo é linear nos parâmetros (β0, β1, ..., βk), e não porque y é uma função 

linear dos regressores x’s. 

Um importante objetivo da análise de regressão é estimar os parâmetros 

desconhecidos no modelo de regressão. Este processo é chamado de ajuste do modelo aos 

dados. Uma das técnicas de ajuste de dados, que será usada neste trabalho, é o Método de 

Mínimos Quadrados. 

O método de mínimos quadrados escolhe os parâmetros estimados para β de forma 

a minimizar a soma quadrática dos erros. Não obstante, assume-se que os erros são 

normalmente distribuídos e consideram-se alguns pressupostos básicos, como a ausência 

de correlação entre eles, de forma que cor(εi, εj) = 0 para todo i ≠ j, e homocedasticidade, 

que supõe que a variância dos resíduos é constante. Para maiores detalhes acerca das 

definições desse método e estimativa dos parâmetros, bem como sua aplicação a 

regressões múltiplas, ver Weisberg (1980). 

Além disso, algumas afirmações importantes sobre algumas características dos 

modelos devem ser levadas em consideração na utilização da Análise de Regressão: 

 O modelo deverá sempre ser verificado quanto a sua adequação; 

 O modelo deverá sempre ser considerado como uma aproximação da 

verdadeira relação funcional, visto que a ele é associado um erro aleatório; 

 O fato de se encontrar um modelo que ajuste bem os dados não significa 

necessariamente que há uma relação de causa e efeito entre as variáveis 

envolvidas; 

 Os usos da técnica de Regressão costumam estar associados a uma das 

seguintes possibilidades: descrição dos dados, estimação de parâmetros, 

predição e estimação e controle. Para o modelo ser usado para fins de 

controle, é necessária a existência de uma relação de causa e efeito entra 

as variáveis. 
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2.2.4 Análise Espacial 

 

No sentido de compreender e analisar fenômenos espaciais, um conceito básico é 

a dependência espacial. Como afirma CRESSIE (1993), “a dependência (espacial) está 

presente em todas as direções e fica mais fraca à medida que aumenta a dispersão na 

localização dos dados”. De maneira geral, podemos afirmar que a maior parte das 

ocorrências, sejam elas naturais ou sociais, apresentam entre si uma relação que depende 

da sua distância relativa. 

A expressão computacional de dependência espacial é a autocorrelação espacial, 

que é derivada do conceito estatístico de correlação e utilizada para mensurar o 

relacionamento entre duas variáveis aleatórias. A preposição “auto” indica que a medida 

de correlação é realizada com a mesma variável aleatória, medida em locais distintos do 

espaço.  

Assim sendo, ao invés de considerar os dados espaciais como um conjunto de 

amostras independentes, é mais apropriado utilizá-los como uma única realização de um 

processo estocástico. Dessa forma, todas as observações são utilizadas em conjunto para 

descrever o padrão espacial do fenômeno estudado. 

A hipótese formulada é que os dados Y são uma realização de um processo 

aleatório, também dito estocástico, tal que {Y(s): s ϵ D}, onde D ϵ R2. 

Em seguida, é necessário introduzir o conceito de processo Gaussiano. A função 

Y(.), assumindo valores y(x) para x E D, segue uma distribuição gaussiana com função de 

média m(.) e função de covariância c(. , .), de tal forma que: 

Y(.) ~ PG[ m(.), c(. , .) ] ,                                                                                   (9)  

m( xj ) = E[ Y(xj) ] ,                                                                                           (10)  

c( xi , xj ) = Cov[ Y(xi), Y(xj) ] ,                                                                        (11) 

onde para qualquer x1, ..., xn ϵ D e qualquer n = 1,2,... a distribuição conjunta de Y(x1), ..., 

Y(xn) é uma normal multivariada com parâmetros dados por (10) e (11). 

Os principais conceitos estatísticos que definem a estrutura espacial dos dados 

relacionam-se aos efeitos de primeira e segunda ordem, sendo que o efeito de primeira 
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ordem é o valor esperado, isto é, a média do processo no espaço; e o efeito de segunda 

ordem é a covariância entre as áreas xi e xj. Nesse ponto, deve-se introduzir um importante 

conceito nesse tipo de estudo, que é o de estacionariedade. 

Um processo é considerado estacionário se os efeitos de primeira e segunda ordem 

são constantes em toda região estudada, o que é equivalente a dizer que não há tendência 

espacial. Portanto, podemos reescrever (11) da seguinte maneira: 

c( xi , xj ) = σ² ρ( xi , xj ) .                                                                                  (12) 

Ainda nesse contexto, um processo é isotrópico se, além de estacionário, a 

covariância ρ( xi , xj ) depende somente da distância entre os pontos e não da direção entre 

eles. 

Dessa forma, tem-se que um processo estocástico Y é dito estacionário de segunda 

ordem se a esperança de Y(s) é constante em toda região D de estudo, o que significa que 

a mesma não depende de sua posição; e a estrutura de covariância espacial depende 

unicamente do vetor relativo entre pontos h = s – s’. Assim sendo, pode-se definir: 

E(Y(s)) = μ ,                                                                                                      (13)  

Cov(Y(s) – Y(s’)) = C( s – s’) ,                                                                         (14)  

onde s, s’ ϵ D. 

Se a covariância c(h) = c(s – s’) é função somente da distância || h || = || s – s’ || e 

não das localizações, então c(.) é dito isotrópico. 

Para o caso dos dados espaciais dos fluxos dos GEEs que foi considerado, será 

utilizada a família Matern, que é definida por: 

ρ( h, ф, k ) = { 2k–1 Γ(k)}–1 (h / ф)k Kk(h / ф) ,                                               (15) 

onde (ф, k) são os parâmetros e Kk(.) denota a função modificada Bessel para o terceiro 

tipo de ordem k. 

A escolha dessa família de distribuições se deu em função do parâmetro k 

controlar a diferenciabilidade do processo fundamental Y(s) de um modo direto, com a 

parte inteira de k indicando o número de vezes que Y(s) é diferenciável. Também se levou 

em consideração sua flexibilidade, além do fato da mesma possuir apenas dois parâmetros 

em seu caso geral. 
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Agora, serão definidas mais duas funções estatísticas: 

E[ Y(s + h) – Y(s) ] = 0 ,                                                                                (16)  

Var[ Y(s + h) – Y(s) ] = 2γ(h)                                                                        (17) 

A quantidade 2γ(h) observada em (17) é conhecida como variograma, enquanto 

que γ(h) é conhecido como semivariograma. Em geoestatística, 2γ(.) é tratado como 

parâmetro do processo aleatório {Y(s): s ϵ D} porque descreve a estrutura de covariância. 

Além disso, se lim h→0 γ(h) = c0 ≠ 0, então c0 é chamado de efeito pepita, um valor 

que representa pequenas variações ou erros de medida, e pode ser estimado pelo 

variograma empírico, sendo o valor de γ(h), para h = 0. 

Para maiores detalhes acerca das definições desse método, bem como sua 

aplicação e outras famílias de funções de autocorrelação, ver CRESSIE (1993). 
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Capítulo III 

Fluxo Difusivo 

Existem dois tipos de processos de transporte difusivos: difusão molecular e a 

difusão turbulenta. Não se sabe ao certo qual dos dois modos é preponderante no fluxo 

de gases na interface água-atmosfera. Dependem de condições locais como velocidade do 

vento, velocidade da água, tipo de corrente: laminar ou turbulenta, estratificação térmica 

da coluna de água, entre outros fatores. 

A difusão molecular é a parte do transporte de um soluto em um fluido devido 

unicamente à agitação das moléculas que compõem o fluido (Golbi, 2015). Os fluxos 

difusivos dependem do gradiente da concentração entre a micro camada superficial e 

parâmetros atmosféricos e físicos tais como a velocidade do vento e a chuva (Borges et. 

al., 2004; Guérin et. al., 2007). 

O método mais popular, simples e relativamente barato para medir o fluxo 

difusivo de CO2, CH4 e outros gases na interface água-ar é através da câmara flutuante. 

Esta técnica apresenta baixo custo, robusta, de baixo consumo de energia, simplicidade e 

capacidade de realizar medições pontuais em um curto período de tempo (Mannich et. 

al., 2013). 

O fluxo é calculado a partir da diferença de concentração do gás no ar ambiente 

dentro de uma câmara flutuante na superfície da água ao longo de um intervalo de tempo 

(Abril et al. 2005). Este fluxo depende da diferença de concentração no ar ambiente e da 

concentração na camada de água junto à superfície assim como da velocidade dos ventos 

e intensidade da precipitação (IHA, 2010). 

Emissões de CO2 e CH4 foram calculadas conforme explicado na subseção 2.2.1 

do Capítulo II, assim como os parâmetros físicos e químicos. Levando em conta que o 

estudo aborda 8 reservatórios, com informações ao longo de quatro campanhas, no 

intervalo de Maio de 2011 e Novembro de 2012, torna-se interessante observar o 

comportamento das emissões de CO2 e CH4, bem como as demais variáveis presentes no 

banco. 
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Na seção 3.1 será feita uma análise estatística descritiva dos dados, enquanto que 

na seção 3.2 serão analisadas as variáveis independentes e suas correlações com as 

emissões dos gases, identificando as potencialmente mais importantes para explicar esses 

poluentes em uma modelagem de regressão. 

Na seção 3.3 será realizada uma análise exploratória espacial das informações 

disponíveis tanto para os gases quanto para as covariáveis, depois serão feitos 

variogramas para os reservatórios e será observada a possibilidade de extrair algum 

padrão dos dados existentes. 

 

3.1 Análise Estatística Descritiva 

Os dados difusivos de metano e dióxido de carbono desse estudo foram coletados 

em pontos georreferenciados dos 8 reservatórios hidrelétricos, em 4 campanhas 

diferentes. Assim, o banco de dados utilizado nesse estudo contém 12 variáveis com 1234 

observações de cada ponto nos 8 reservatórios, conforme descrito na Tabela 9. 

Tabela 9 – Descrição das Variáveis do Banco de Dados de Fluxo Difusivo 

Variável Descrição 

Reservatório 
Balbina - Funil - Itaipu - Segredo - Serra da Mesa - Três Marias - Tucuruí - 

Xingó 

Campanha 1, 2, 3 e 4 

Local Braço - Reservatório - Montante 

Data Maio 2010 - Novembro 2012 

Latitude Graus Decimais 

Longitude Graus Decimais 

Profundidade Metros 

Velocidade do Vento Metros/Segundo 

Temperatura do Ar ºC 

Temperatura da 

Água 
ºC 

Fluxo Linear de CO2 mg m-2 d-1 

Fluxo Linear de CH4 mg m-2 d-1 

Fonte: Elaboração própria. 

Inicialmente foi feita uma análise exploratória dos dados. A Tabela 10 abaixo 

apresenta as estatísticas descritivas para cada uma das variáveis. 
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Tabela 10 – Estatísticas Descritivas das Variáveis. 

Variável Média Variância 
Desvio 

Padrão 

Fluxo Linear CH4 10,56 489,40 22,12 

Fluxo Linear CO2 1.502,29 7.879.636,51 2.807,07 

Profundidade 29,32 591,66 24,32 

Velocidade do Vento 1,76 2,09 1,44 

Temperatura do Ar 28,23 21,03 4,59 

Temperatura da Água 26,92 14,43 3,80 

Fonte: Elaboração própria. 

Observando a tabela 10 acima, percebe-se que, em média, o fluxo de CO2 é muito 

maior que o fluxo de CH4, 1502,29 mg m-2 d-1 contra 10,56 mg m-2 d-1 respectivamente. 

Rosa et. al., (1994) observaram que a emissão do CO2 pelo espelho d’água das represas 

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

em geral, dado o maior GWP (Global Warming Potential) do CH4, ou seja, pelo fato de 

seu efeito por unidade de volume do gás ser maior que o do CO2. 

Analisando a coluna da variância, percebe-se que esta está muito alta para as 3 

primeiras variáveis, o que significa que estes dados estão oscilando muito e com uma alta 

variabilidade. 

Na Tabela 11 estão descritos os valores extremos de cada variável no banco, 

considerando todos os 8 reservatórios. 

Tabela 11 – Valores extemos das variáveis. 

Variável Intervalo Valor 

Fluxo Linear CH4 (mg m-2 d-1) 
Máximo 251,32 

Mínimo -72,49 

Fluxo Linear CO2 (mg m-2 d-1) 
Máximo 22.461,97 

Mínimo -10.498,69 

Profundidade (m) 
Máximo 101 

Mínimo 0,30 

Velocidade do Vento (m/s) 
Máximo 8,3 

Mínimo 0 

Temperatura do Ar (ºC) 
Máximo 44,8 

Mínimo 8,6 

Temperatura da Água (ºC) 
Máximo 35,1 

Mínimo 15,3 

Fonte: Elaboração própria. 
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O maior valor observado para o fluxo de CH4 foi de 251,32 mg m-2 d-1, esse valor 

foi encontrado no reservatório de Três Marias, na campanha 3 em novembro de 2011. Os 

valores observados para as demais variáveis nesse mesmo ponto foram de 1,8 m para a 

profundidade, 0,7 m/s para a velocidade do vento, 31,6 ºC para a temperatura do ar e 33,9 

ºC para a temperatura da água. Já o menor valor de CH4, -72,49 mg m-2 d-1, foi encontrado 

em Tucuruí, na campanha 2 em outubro de 2011, a profundidade registrada foi de 5 m, a 

temperatura do ar foi de 29,5 ºC e a da água foi de 30,7 ºC.  

Da mesma forma, o maior valor de CO2, 22.461,97, foi registrado em Balbina, na 

campanha 1 em março de 2012, a profundidade foi de 3,7 m, a velocidade do vento 3,5 

m/s, a temperatura do ar 27,2 ºC e a temperatura da água foi de 27,3 ºC. Para o menor 

valor de CO2, -1.0498,7 mg m-2 d-1, foi observado em Itaipu, na campanha 2 em maio de 

2012, com valores de 1,59 m/s para a velocidade do vento, 25,3 ºC para a temperatura do 

ar e 23,7 ºC para a temperatura da água. 

A maior profundidade, 101 m, foi registrada em Xingó nas campanhas 2 e 4 em 

junho e novembro de 2012, respectivamente, enquanto que a menor, 0,3 m, foi em 

Tucuruí na campanha 2 em novembro de 2011. 

A máxima velocidade do vento observada, 8,3 m/s, foi em Xingó, na campanha 3 

em setembro de 2012. A velocidade mínima foi de 0, e foi observada várias vezes em 

diversos reservatórios, o que é comum, pois nem sempre existe a incidência de vento. 

Para a temperatura do ar, a máxima chegou em 44,8 ºC em Funil, na campanha 3 

em fevereiro de 2012. Tal temperatura faz sentido, por Funil estar localizado no estado 

do Rio de Janeiro e fevereiro ser verão com registros de altas temperaturas. Já a mínima 

foi de 8,6 ºC em Segredo, na campanha 4 em outubro de 2010. Como Segredo está 

localizada em Curitiba e outubro ser inverno, a baixa temperatura tem coerência. 

Da mesma maneira, a maior temperatura da água registrada foi de 35,1 ºC em 

Balbina, na campanha 3 em setembro de 2012. A mínima chegou em 15,3 ºC em Segredo, 

também na campanha 3 em agosto de 2012. 

Em relação à distribuição do fluxo difusivo de CH4, observando os 8 reservatórios 

juntos (Figura 23), percebe-se que a média não varia de reservatório para reservatório 

ficando em torno de 10 mg m-2 d-1, o que corrobora com os dados descritos na Tabela 10. 
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E percebe-se também a presença de muitos outliers, valores atípicos que diferem muito 

da média, o que faz com que a variância fique muito elevada. 

Da mesma forma, foi feita uma análise na distribuição de frequência do fluxo 

difusivo do CO2 (Figura 24), e nota-se que existe uma pequena variação na média por 

reservatório, apontando uma pequena diferença entre eles. Existe também a presença de 

outliers, o que também corrobora com a grande variância nos dados descrita 

anteriormente. 

 

Figura 23 – Variabilidade do Fluxo Difusivo de Metano por Reservatório. 

Fonte: Elaboração própria. 
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Figura 24 – Variabilidade do Fluxo Difusivo de Dióxido de Carbono por Reservatório. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

A fim de uma análise mais detalhada, foi feita a distribuição de frequência do 

metano dentro de cada reservatório, separado por campanha e foi comparada com a 

distribuição de frequência das outras variáveis medidas, a fim de observar algum padrão 

entre elas.  

A Figura 25 mostra o fluxo difusivo do metano no reservatório de Balbina 

comparado com as distribuições de frequência da velocidade do vento, temperatura do ar 

e temperatura da água. 
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Figura 25: Variabilidade do Fluxo Difusivo do Metano (a), do Dióxido de Carbono (b), da Velocidade 

do Vento (c), da Temperatura do Ar (d) e da Temperatura da Água (e) no reservatório de Balbina. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Observando a Figura 25, nota-se que a distribuição de frequência do fluxo 

difusivo de metano não apresenta um comportamento similar a nenhuma outra variável. 

O fluxo de CH4 apresenta uma média um pouco maior nas campanhas 2 e 4, que 

correspondem a junho/2012 e novembro/2012. No entanto, o fluxo difusivo do CO2 

apresenta um padrão similar ao da velocidade do vento, valores maiores para as 

campanhas 1 e 2, e um pouco menores para as campanhas 3 e 4. As temperaturas do ar e 

da água não apresentam padrão similar com nenhuma outra variável, apresentando um 

comportamento crescente no decorrer das campanhas, o que faz sentido, pois os meses de 

setembro e novembro apresentam temperaturas mais altas, devido à estação do ano em 

que se encontra, que março e junho. 

Da mesma forma, essa análise foi feita para os demais reservatórios, a Figura 26 

mostram os resultados para o reservatório de Funil. 
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Figura 26: Variabilidade do Fluxo Difusivo do Metano (a), do Dióxido de Carbono (b), da Velocidade 

do Vento (c), da Temperatura do Ar (d) e da Temperatura da Água (e) no reservatório de Funil. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Olhando a Figura 26, novamente percebe-se que a distribuição de frequência do 

metano não possui comportamento similar ao de nenhuma outra variável, apresenta 

valores atípicos, um bem alto, em torno de 100 mg m-2 d-1, observado na campanha 1. A 

distribuição para o CO2 apresenta um comportamento um pouco similar ao da velocidade 

do vento, com médias mais altas para as 1ª e 4ª campanhas, e menores para as demais, já 

comparado com as temperaturas, as médias se comportam de maneira inversa, as 1ª e 4ª 

campanhas tem médias mais altas para o fluxo de dióxido de carbono, enquanto que as 

temperaturas médias da água e do ar são maiores nas campanhas 2 e 3, o que é razoável, 

tendo em vista que as campanhas 2 e 3 correspondem a novembro/2011 e fevereiro/2012, 

respectivamente, que são meses de mais calor e assim maiores temperaturas. 
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Da mesma maneira, a Figura 27 mostra agora para o reservatório de Itaipu, as 

distribuições de frequência de cada variável por campanha. 

 

 

Figura 27: Variabilidade do Fluxo Difusivo do Metano (a), do Dióxido de Carbono (b), da Velocidade 

do Vento (c), da Temperatura do Ar (d) e da Temperatura da Água (e) no reservatório de Itaipu. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Observando a Figura 27 acima, pode-se notar que a distribuição de frequência do 

fluxo difusivo do metano apresenta um comportamento padrão durante as quatro 

campanhas, apesar da presença de três outliers na campanha 4. Olhando agora para o 

fluxo difusivo do dióxido de carbono, percebe-se uma pequena oscilação nas médias 

durante as campanhas, e também a presença de alguns valores atípicos. A velocidade do 

vento também apresenta uma oscilação nas médias durante as campanhas, o que é 

razoável, pois existem períodos no ano que apresentam maiores incidências de vento que 

outros. As temperaturas, tanto do ar quanto da água, mostraram uma média maior na 

primeira campanha, que equivale a janeiro/2012 que corresponde a estação do ano verão, 

e que sempre tem temperaturas mais elevadas. No entanto, enquanto as médias da 
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temperatura do ar oscilam um pouco durante as campanhas, a média da temperatura da 

água cai bastante na segunda campanha e continua a crescer lentamente nas outras. 

Semelhantemente para o reservatório de Segredo, as distribuições de frequência 

foram feitas e encontram-se na Figura 28. 

 

 

Figura 28: Variabilidade do Fluxo Difusivo do Metano (a), do Dióxido de Carbono (b), da Velocidade 

do Vento (c), da Temperatura do Ar (d) e da Temperatura da Água (e) no reservatório de Segredo. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Examinando a Figura 28, é possível perceber que as médias do fluxo difusivo do 

metano apresentam uma pequena variação durante as campanhas, com médias mais altas 

para a primeira e quarta campanhas e menores para as demais. Esse comportamento é 

similar, mesmo que de maneira bem suave, ao das temperaturas, principalmente à 

temperatura do ar. Observa-se também a presença de um valor extremo na campanha 4. 

Agora analisando a distribuição de frequência do fluxo difusivo do CO2, nota-se que as 

médias possuem uma variação diferente as do CH4, com médias maiores na segunda e 
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terceira campanhas e menores nas outras duas. Também é possível notar uma grande 

variabilidade dos dados durante as campanhas, que pode ter sido ocasionada pela presença 

de outliers. As médias da velocidade do vento apresentam um aumento durante as 

campanhas, na campanha 4 os dados mostram uma grande variabilidade com uma 

amplitude maior que nas outras campanhas. Na segunda campanha não ocorreu a medição 

dos dados de velocidade do vento. 

De natureza igual, a Figura 29 traz as distribuições de frequência das variáveis 

medidas para o reservatório de Serra da Mesa, e olhando para as médias do fluxo difusivo 

de CH4, percebe-se um suave crescimento da campanha 1 para a 2, e um decaimento nas 

demais. A distribuição do fluxo de CO2 se comporta como uma leve senóide, com médias 

mais altas na primeira e terceira campanha. A velocidade do vento tem um leve 

crescimento nas médias até a campanha 3, e na campanha 4 não apresenta variação, a 

média está zero, o que pode indicar que não houve incidência de vento nessa fase do 

estudo. A temperatura do ar mostra uma média mais alta na campanha 4 que nas outras 

campanhas, época que corresponde a abril/2012. A temperatura da água apresenta um 

crescimento a partir da primeira campanha e uma média mais alta também na quarta 

campanha. 

 

Figura 29: Variabilidade do Fluxo Difusivo do Metano (a), do Dióxido de Carbono (b), da Velocidade 

do Vento (c), da Temperatura do Ar (d) e da Temperatura da Água (e) no reservatório de Serra da Mesa. 

Fonte: Elaboração própria. 
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Identicamente, para o reservatório de Três Marias, as distribuições de frequência 

das variáveis medidas encontram-se na Figura 30. De uma maneira geral, é possível 

perceber que nenhuma das variáveis possui um comportamento similar. O fluxo difusivo 

do metano apresenta um comportamento padrão, com médias parecidas ao longo das 

quatro campanhas. Da mesma forma, o fluxo de dióxido de carbono também apresenta 

um comportamento padrão, apesar de uma variabilidade maior dos dados na campanha 4. 

A velocidade do vento apresenta um crescimento nas médias no decorrer das campanhas 

e também uma alta variabilidade nos dados, para a campanha 4 não foram coletados dados 

de velocidade do vento. As temperaturas, do ar e da água, apresentam um comportamento 

similar, com uma média menor na campanha 2 do que nas demais. 

 

Figura 30: Variabilidade do Fluxo Difusivo do Metano (a), do Dióxido de Carbono (b), da Velocidade 

do Vento (c), da Temperatura do Ar (d) e da Temperatura da Água (e) no reservatório de Três Marias. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Tal qual, a Figura 31, traz as distribuições de frequência do reservatório de 

Tucuruí. Olhando o quadro geral, nota-se que não foram coletados dados de velocidade 

do vento para a campanha 2 e nem dados de temperatura da água na campanha 1. As 
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distribuições dos fluxos difusivos de metano e dióxido de carbono têm comportamentos 

padrões, com médias quase que constantes ao longo das campanhas e também a presença 

de vários valores atípicos. As temperaturas do ar, assim como a da água, mostram uma 

maior média na campanha 2, que corresponde a novembro/2011. 

 

Figura 31: Variabilidade do Fluxo Difusivo do Metano (a), do Dióxido de Carbono (b), da Velocidade 

do Vento (c), da Temperatura do Ar (d) e da Temperatura da Água (e) no reservatório de Tucuruí. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Por fim, a Figura 32 mostra as distribuições das variáveis medidas durante as 

quatro campanhas para o reservatório de Xingó. O fluxo de CH4 não apresenta quase 

variabilidade, apesar de um valor atípico na campanha 1, as médias parecem similares ao 

longo das campanhas. Para o fluxo de dióxido de carbono, as médias têm uma suave 

oscilação nas campanhas, com uma maior variabilidade dos dados. Para as médias da 

velocidade do vento, foi observado um comportamento de leve decaimento no passar do 

tempo, apesar das campanhas 2 e 3 apresentarem médias bem próximas. Ambas as 

temperaturas mostram uma oscilação maior nas médias, apesar da falta de dados para a 

campanha 1. 
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Figura 32: Variabilidade do Fluxo Difusivo do Metano (a), do Dióxido de Carbono (b), da Velocidade 

do Vento (c), da Temperatura do Ar (d) e da Temperatura da Água (e) no reservatório de Xingó. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Essa seção teve o intuito de mostrar o comportamento dos dados medidos no 

estudo, tanto ao longo das campanhas como dentro de cada reservatório. A partir daí, será 

feita uma análise mais detalhada a fim de tentar expressar alguma relação entre fluxos e 

parâmetros físico-químicos. 
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3.2 Modelagem Estatística 

Nessa seção serão comparadas as informações das variáveis independentes com 

as da resposta, a fim de tentar compreender se existe alguma relação entre elas. Para tal,  

serão utilizados artifícios numéricos e gráficos que serão testados separadamente para 

cada reservatório. 

 

3.2.1 Correlação de Pearson 

O primeiro procedimento foi gerar a matriz de correlação para cada um dos 

reservatórios, e observar os resultados a fim de obter parâmetros para analisar a forma 

com a qual as variáveis estão relacionadas. Como o interesse principal é a modelagem do 

fluxo difusivo dos gases de efeito estufa, CH4 e CO2, focou-se nas medições que os 

envolviam diretamente.  

O método utilizado para calcular as correlações foi o coeficiente de correlação de 

Pearson. É comum atribuir exclusivamente a Karl Pearson o desenvolvimento dessa 

estatística, no entanto, como bem lembrou Stanton (2001), a origem desse coeficiente 

remonta o trabalho conjunto de Karl Pearson e Francis Galton (Stanton, 2001: 01). Garson 

(2009) afirma que correlação “é uma medida de associação bivariada (força) do grau de 

relacionamento entre duas variáveis”. Para Moore (2007), “a correlação mensura a 

direção e o grau da relação linear entre duas variáveis quantitativas” (Moore, 2007: 

100/101).  

O coeficiente de correlação de Pearson (r) mede o grau de correlação linear entre 

duas variáveis quantitativas. É um índice adimensional, ou seja, ele é desprovido de 

unidade física que o defina, com valores situados entre -1 e 1 inclusive, que reflete a 

intensidade e a direção de uma relação linear entre dois conjuntos de dados. 

Assim, na tabela 12 estão exibidos os resultados obtidos nas matrizes de 

correlação de cada reservatório, apenas entre as variáveis independentes e o fluxo difusivo 

do metano. O intuito era constatar se algum padrão poderia ser observado no comparativo 

entre as diferentes localidades. 
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Tabela 12 – Correlação de todas as variáveis independentes com o metano por reservatório. 

  
Balbina Funil Itaipu Segredo 

Serra da 

Mesa 

Três 

Marias 
Tucuruí Xingó 

Latitude -0,047 0,067 0,156 -0,078 0,150 -0,033 -0,231 0,013 

Profundidade -0,166 -0,203 0,254 -0,236 -0,117 -0,300 -0,276 -0,117 

Velocidade do 

Vento 
0,427 0,082 -0,030 0,411 0,325 0,159 0,435 0,170 

Temperatura do 

Ar 
-0,105 -0,085 0,075 0,158 -0,172 0,082 0,064 0,281 

Temperatura da 

Água 
-0,044 -0,233 0,073 0,092 -0,312 0,101 -0,037 0,346 

Fonte: Elaboração própria. 

  Observa-se que a latitude apresenta correlação positiva significativa no caso da 

UHE Itaipu, indicativo que para latitudes mais altas tenha maior ocorrência do fluxo 

difusivo do metano, no entanto, em Tucuruí apresentou uma correlação negativa, 

sugerindo uma relação contrária.  

A correlação com a profundidade se mostrou significante nas UHEs Funil, 

Segredo, Três Marias e Tucuruí, todas uma relação negativa o que pode indicar que 

maiores profundidades há um fluxo menor de gás. Todavia, em Itaipu a profundidade teve 

uma relação positiva com o gás, o que vai de oposto ao encontrado nos outros 

reservatórios. Como uma grande quantidade de reservatórios apresentou correlação com 

a profundidade, pode-se assumir que essa variável tenha algum grau de relacionamento 

com o fluxo difusivo de metano.  

A velocidade do vento teve correlação significativa em Balbina, Segredo, Serra 

da Mesa, Tucuruí e Xingó, em todos os casos a relação foi positiva, o que indicaria que 

lugares com ventos mais intensos têm propensão a maior propagação do fluxo do gás. 

Observando as temperaturas, nota-se que a do ar teve correlação significativa nos 

reservatórios de Segredo, Serra da Mesa e Xingó, sendo que para o primeiro e o último 

apresentou uma relação positiva, enquanto que com o segundo uma relação negativa. A 

relação positiva indica que maiores temperaturas geram um aumento na emissão do gás, 

enquanto que a relação negativa indica o contrário. O mesmo é observado para a 

temperatura da água, que foi significante com relação negativa nas UHEs Funil e Serra 

da Mesa, e significante e com relação positiva em Xingó. 

Da mesma forma, foram calculadas as correlações para o fluxo difusivo do 

dióxido de carbono para cada um dos reservatórios, e analisar com quais variáveis este 
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está relacionado. Na tabela 13 estão os resultados da matriz de correlação calculada entre 

as variáveis independentes e o fluxo de CO2. 

Tabela 13 – Correlação de todas as variáveis independentes com o dióxido de carbono por 

reservatório. 

  
Balbina Funil Itaipu Segredo 

Serra da 

Mesa 

Três 

Marias 
Tucuruí Xingó 

Latitude 0,493 0,077 0,092 -0,500 -0,062 -0,135 -0,183 -0,080 

Profundidade -0,363 -0,173 -0,006 -0,177 0,073 -0,381 -0,105 -0,043 

Velocidade do 

Vento 
0,463 0,180 -0,007 -0,072 0,161 -0,072 0,351 0,026 

Temperatura do 

Ar 
-0,217 -0,472 -0,091 -0,439 0,060 0,072 -0,080 -0,180 

Temperatura da 

Água 
-0,355 -0,576 -0,001 -0,580 -0,166 0,077 -0,141 -0,173 

Fonte: Elaboração própria. 

Analisando a tabela 13, nota-se que a latitude apresentou correlação significativa 

nas UHEs Balbina, Segredo e Tucuruí. Sendo que teve relação positiva no primeiro 

reservatório, indicando que maiores latitudes tendem a ter maior fluxo de gás, e teve 

relação negativa nos outros dois, contrariando o comportamento do reservatório anterior. 

A profundidade teve correlações significativas em Balbina, Segredo e Três Marias, todas 

com relação negativa, o que pode ser interpretado que maiores profundidades têm 

menores emissões do fluxo difusivo do CO2. O mesmo resultado foi observado para o 

caso do CH4, ou seja, maiores profundidades tendem a emitir menor quantidade de gases. 

A velocidade do vento teve correlação significativa nas UHEs Balbina, Funil, 

Serra da Mesa e Tucuruí, mais uma vez indicando que maiores incidências de vento 

podem fazer com que o gás se espalhe mais pelos reservatórios.  

Ambas as temperaturas tiveram correlação significante nos mesmos reservatórios, 

Balbina, Funil, Segredo e Xingó, e todas apresentaram uma relação negativa com o fluxo 

do gás, o que indicaria que maiores temperaturas, tanto do ar quanto da água, causem 

menores emissões de gás. 
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3.2.2 Modelagem 

Após o procedimento realizado anteriormente, foi realizada uma análise utilizando 

regressões, com o intuito de verificar estatisticamente as variáveis que influem na 

ocorrência do fluxo dos gases de efeito estufa considerados nesse estudo. Para tal, foram 

feitas regressões e análises de variância em todos os 8 reservatórios. 

Dessa forma, foi proposto um modelo linear de regressão clássico, a fim de 

comparar os resultados obtidos considerando os 8 reservatórios disponíveis. Foram 

definidos na forma Y = μ + ε, onde Y é o vetor n-dimensional das medidas dos gases de 

efeito estufa, μ é a parte sistemática e ε é a parte aleatória desses modelos. Dessa forma, 

na modelagem sugerida os μ foram definidos, respectivamente, como:  

μ = β0 + X1β1 + X2β2 + X3β3 + X4β4 + X5β5,                                          (18) 

onde os índices i = 1,2, ..., 5 referem-se sequencialmente às covariáveis latitude, 

profundidade do ponto, velocidade do vento, temperatura do ar e temperatura da água, os 

βi são os coeficientes e Xi são os vetores de dimensão n x 1 relativos a cada uma delas. 

Tal modelagem foi feita separadamente para cada um dos gases, metano e dióxido de 

carbono, dentro de cada um dos reservatórios. 

Assim sendo, para avaliar os resultados foi considerada a significância padrão de 

“***” para aproximadamente zero, “**” para 0,001 ou menor, “*” para 0,01 ou menor, 

“.” Para 0,05 ou menor e “ ” para os demais valores. 

Com as análises de regressão, concluiu-se que os níveis de significância de cada 

variável variam de acordo com os reservatórios, tornando complexa a interpretação dos 

resultados. Apesar disso, fica clara a importância geral de algumas variáveis 

independentes, como a velocidade do vento. As análises de regressão e de variância feitas 

com os reservatórios, encontram-se no Anexo 1. 

Assim sendo, com o intuito de tornar a informação mais compreensível, resumiu-

se a quantidade de indicadores do nível de significância de acordo com a ocorrência dos 

mesmos para cada variável no geral dos reservatórios, e o total deles é apresentado na 

tabela 14 para as regressões feitas como o fluxo difusivo do metano e na tabela 15 com o 

fluxo difusivo do dióxido de carbono. 

 



 
 

57 
 

Tabela 14 – Total de indicadores do nível de significância das regressões para o metano. 

  Intercepto Latitude Profundidade 
Velocidade do 

Vento 

Temperatura 

do Ar 

Temperatura da 

Água 

*** 0 1 1 2 0 2 

** 1 0 1 1 1 0 

* 1 0 4 1 1 1 

. 2 2 1 1 0 0 

  4 5 1 3 6 5 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Tabela 15 – Total de indicadores do nível de significância das regressões para o dióxido de carbono. 

  
Intercepto Latitude Profundidade 

Velocidade do 

Vento 

Temperatura 

do Ar 

Temperatura da 

Água 

*** 2 2 1 1 0 3 

** 0 0 0 0 1 2 

* 0 0 0 1 1 0 

. 1 1 1 1 1 0 

  5 5 6 5 5 3 

Fonte: Elaboração própria. 

Após esse resumo, definiu-se um nível de significância para, com base nele, ter 

uma ideia da influência das covariáveis, de um modo geral, nos fluxos de metano e 

dióxido de carbono.  

Uma escolha razoável foi a de 5%, o que dividiu as quantidades acima em dois 

blocos, sendo um de aceitação da significância, equivalente aos casos avaliados como 

“***”, “**”, “*” e “.”; e um de rejeição, para os casos com a outra avaliação. Em seguida, 

calculou-se o percentual do número de vezes que cada covariável foi significativa ao nível 

de 5% dentro do total dos reservatórios, e exibiu-se os resultados na tabelas 16 e 17. 

Tabela 16 – Percentual de casos significativos para as covariáveis nas regressões para o metano ao nível 

de 5%. 

Significativo? Intercepto Latitude Profundidade 
Velocidade 

do Vento 

Temperatura 

do Ar 

Temperatura 

da Água 

Sim 4 3 7 5 2 3 

% 50 37,5 87,5 62,5 25 37,5 

Não 4 5 1 3 6 5 

% 50 62,5 12,5 37,5 75 62,5 

Fonte: Elaboração própria. 
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Tabela 17 – Percentual de casos significativos para as covariáveis nas regressões para o dióxido de 

carbono ao nível de 5%. 

Significativo? Intercepto Latitude Profundidade 
Velocidade 

do Vento 

Temperatura 

do Ar 

Temperatura 

da Água 

Sim 3 3 2 3 3 5 

% 37,5 37,5 25 37,5 37,5 62,5 

Não 5 5 6 5 5 1 

% 62,5 62,5 75 62,5 62,5 37,5 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Percebe-se que, nessa visão, as covariáveis que mais apareceram como 

significativas nas regressões feitas com o fluxo do metano foram a profundidade do ponto 

e a velocidade do vento, mostrando sua relevância de explicação do fluxo de gás. A 

latitude e as temperaturas se mostraram significantes ao nível de 5% em menos da metade 

dos casos e, portanto, são aparentemente menos importantes para explicar o 

comportamento da variável dependente.  

Da mesma forma, para o fluxo de CO2, somente a covariável temperatura da água 

se mostrou mais vezes significativa, enquanto que todas as outras foram significativas em 

menos da metade dos casos. 

Uma alternativa para confirmar tais conclusões preliminares foi a repetição do 

mesmo procedimento anterior, dessa vez realizando a análise de variância das 

covariáveis. 

Conforme mencionado acima, havia a necessidade de sintetizar os indicadores de 

significância, tanto para o fluxo difusivo do metano quanto para o do dióxido de carbono, 

para que fosse possível interpretá-los de maneira prática. Assim sendo, novamente foi 

resumido o total de cada um dos seus níveis para o total de reservatórios, e os resultados 

estão resumidos nas tabelas 18 e 19. 
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Tabela 18 – Total de indicadores das ANOVA do fluxo de metano para todos os reservatórios. 

  Latitude Profundidade 
Velocidade do 

Vento 

Temperatura do 

Ar 

Temperatura da 

Água 

*** 0 2 3 1 2 

** 1 0 1 0 0 

* 1 4 0 1 1 

. 0 1 0 1 0 

  6 1 4 5 5 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Tabela 19 – Total de indicadores das ANOVA do fluxo de dióxido de carbono para todos os 

reservatórios. 

  Latitude Profundidade 
Velocidade do 

Vento 

Temperatura do 

Ar 

Temperatura da 

Água 

*** 2 1 1 1 3 

** 0 0 2 2 2 

* 1 1 1 1 0 

. 0 0 1 0 0 

  5 6 3 4 3 

Fonte: Elaboração própria. 

Utilizando o mesmo nível de significância de 5% definido anteriormente, dividiu-

se os resultados em dois blocos e calculou-se os respectivos percentuais, apresentando os 

resultados para cada covariável, na tabela 20 para o fluxo de metano e na tabela 21 para 

o fluxo de dióxido de carbono. 

 

Tabela 20 – Percentual de casos significativos para as covariáveis nas ANOVA para o fluxo de metano 

ao nível de 5%. 

Significativo? Latitude Profundidade 
Velocidade do 

Vento 

Temperatura do 

Ar 

Temperatura da 

Água 

Sim 2 7 4 3 3 

% 25 87,5 50 37,5 37,5 

Não 6 1 4 5 5 

% 75 12,5 50 62,5 62,5 

Fonte: Elaboração própria. 
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Tabela 21 – Percentual de casos significativos para as covariáveis nas ANOVA para o fluxo de dióxido 

de carbono ao nível de 5%. 

Significativo? Latitude Profundidade 
Velocidade do 

Vento 

Temperatura do 

Ar 

Temperatura da 

Água 

Sim 3 2 5 4 5 

% 37,5 25 62,5 50 62,5 

Não 5 6 3 4 3 

% 62,5 75 37,5 50 37,5 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Como se pode observar, para as análises feitas com o fluxo de metano, a 

profundidade do ponto foi significativa nas regressões feitas ao nível de 5%, em um 

número relevante de vezes. Por sua vez, a velocidade do vento foi significante nas 

regressões feitas, exatamente para a metade dos reservatórios. A latitude e as temperaturas 

do ar e da água, foram significantes em menos da metade dos casos.  

Quando se compara os resultados da regressão e da análise de variância, percebe-

se que a profundidade e a velocidade do vento ainda se mantiveram as mais significantes 

na maioria dos reservatórios, mesmo que a velocidade do vento tenha reduzido o 

percentual de 62,5% para 50%, o que corresponde dizer que ela deixou de ser significante 

em um dos reservatórios. A temperatura do ar teve um aumento no percentual, de 25% 

para 37,5% equivalendo a se tornar significante em mais um reservatório. 

Semelhantemente, analisando a análise de variância feita com o fluxo difusivo do 

CO2, percebe-se que as covariáveis velocidade do vento e temperatura da água foram 

significantes ao nível de 5% um número razoável de vezes. Já a temperatura do ar foi 

significante em metade dos casos e a latitude e profundidade foram significantes em 

menos da metade dos reservatórios. 

Comparando os resultados da regressão com os da análise de variância, é possível 

notar que a velocidade do vento se tornou significante na maioria dos reservatórios, ou 

seja, teve um aumento no percentual de 25% o que equivale a dizer que se tornou 

significante em mais dois reservatórios. A temperatura do ar também teve um aumento 

no percentual de 12,5%, ou seja, se tornou significante em mais um reservatório, 

totalizando 50% dos casos. A temperatura da água se manteve significante em 5 dos 8 

reservatórios, com seu percentual de 62,5%. 
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Assim sendo, em uma segunda tentativa de avaliar os resultados, criou-se pesos 

relativos a cada nível de aceitação e calculou-se um escore para melhor comparar a 

significância das covariáveis em ambos os casos. Tais pesos foram feitos em função da 

grandeza dos intervalos de significância, deixando-os mais próximos de uma proporção 

aceitável.  

Para tal, multiplicou-se respectivamente por 100 (cem), 10 (dez), 2 (dois) e 1 (um) 

a quantidade de ocorrência dos indicadores “***”, “**”, “*” e “.” e o somatório desses 

valores gerou um total para cada covariável, de tal forma que quanto maior ele fosse, mais 

globalmente significativa seria a mesma. Os resultados obtidos, tanto para as regressões 

quanto para a análise de variância, estão resumidos na tabela 22 para o fluxo difusivo do 

metano e na tabela 23 para o fluxo de dióxido de carbono. 

Tabela 22 – Ordem de significância das covariáveis nos dois métodos pelo critério dos pesos para o fluxo 

difusivo do metano. 

  Latitude Profundidade 
Velocidade do 

Vento 

Temperatura do 

Ar 

Temperatura da 

Água 

Regressão 102 119 213 12 202 

Ranking 4º 3º 1º 5º 2ª 

ANOVA 12 209 310 103 202 

Ranking 5º 3º 1º 4º 2º 

 Fonte: Elaboração própria. 

 

Tabela 23 – Ordem de significância das covariáveis nos dois métodos pelo critério dos pesos para o fluxo 

difusivo do dióxido de carbono. 

  Latitude Profundidade 
Velocidade do 

Vento 

Temperatura do 

Ar 

Temperatura da 

Água 

Regressão 201 201 101 103 13 

Ranking 1º 1º 3º 2º 4º 

ANOVA 202 102 123 122 320 

Ranking 2º 5º 3º 4º 1º 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Com relação às análises feitas com o fluxo difusivo de CH4, apresentados na tabela 

22, percebe-se que a velocidade do vento se torna a mais relevante covariável tanto para 

a regressão quanto para a análise de variância, posição que antes pertencia à profundidade 

do ponto. A profundidade também perde posição para a temperatura da água, que se torna 



 
 

62 
 

mais significante em ambos os casos. De um modo geral, a profundidade e a velocidade 

do vento continuam como sendo mais significativas nas análises, a única diferença é que 

a temperatura da água também se tornou importante para a explicação do fluxo do gás 

metano. 

Da mesma maneira, para o fluxo difusivo do CO2, é possível notar que a latitude 

e a profundidade se toraram mais significantes no caso da regressão, posição que antes 

pertencia à temperatura da água. Esta por sua vez caiu para 4º lugar na regressão, 

tornando-se a covariável menos significante, entretanto, olhando para a análise de 

variância, a mesma está em 1º lugar em como sendo a mais explicativa, tal fato pode ser 

explicado pela essência desse tipo de análise, pois a variação dentro dos grupos é 

confrontada contra a variação entre os grupos. 

Após criar ordenações e verificar quais as covariáveis eram efetivamente mais 

explicativas na modelagem dos fluxos difusivos do metano e do dióxido de carbono, será 

verificado em seguida o quanto elas podiam explicar das variáveis de interesse. Para tal, 

observou-se os R2 múltiplos e os graus de liberdade para todos os reservatórios, uma vez 

que tais medidas são usualmente utilizadas para avaliar a informação desejada. 

Nas tabelas 24 e 25 apresentam-se os resultados, por reservatório, para cada uma 

dessas medições, ordenadas pelo R2 múltiplo mensurado nos bancos, para as regressões 

feitas com o fluxo difusivo do metano e do dióxido de carbono, respectivamente. 

Tabela 24 – Valores de R2 múltiplo, graus de liberdade e dados faltantes para as regressões feitas com o 

fluxo difusivo do metano. 

  Reservatórios 
R² 

Múltiplo 
Graus de 
Liberdade 

Dados 
Faltantes 

1º Balbina 0,441 95 4 

2º Segredo 0,3343 101 52 

3º 
Serra da 

Mesa 
0,2013 125 25 

4º Xingó 0,1854 157 1 

5º Funil 0,1523 119 1 

6º Tucuruí 0,1138 75 84 

7º Itaipu 0,08329 118 47 

8º Três Marias 0,08178 107 65 

Fonte: Elaboração própria. 
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Nesse contexto, para o fluxo de metano, as análises não foram muito satisfatórias, 

pois todos em todos os casos menos de 50% do comportamento do fluxo do gás puderam 

ser explicados pelas covariáveis. Para os reservatórios de Itaipu e Três Marias as 

regressões não foram significantes ao nível de 5%, apresentando um p-valor de 0,065 e 

0,099 respectivamente. 

Considerando os graus de liberdade, apenas três reservatórios não apresentaram 

problemas que pudessem comprometer a análise, no entanto os outros cinco apresentaram 

uma grande quantidade de dados faltantes, Tucuruí teve quase 51% do total dos dados 

como dados faltantes e Três Marias 36%, fatos que podem ter comprometido as análises 

apresentadas. 

Tabela 25 – Valores de R2 múltiplo, graus de liberdade e dados faltantes para as regressões feitas com o 

fluxo difusivo do dióxido de carbono. 

  Reservatórios 
R² 

Múltiplo 

Graus de 

Liberdade 

Dados 

Faltantes 

1º Segredo 0,5037 101 52 

2º Balbina 0,4273 95 4 

3º Funil 0,361 119 1 

4º Três Marias 0,2471 107 65 

5º Tucuruí 0,2126 75 84 

6º 
Serra da 

Mesa 
0,08495 125 25 

7º Itaipu 0,07161 118 47 

8º Xingó 0,05746 157 1 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Tal qual para o fluxo de CO2, as análises não foram muito satisfatórias, apenas 

para o reservatório de Segredo, 50% do comportamento do fluxo do gás pôde ser 

explicado pelas covariáveis envolvidas. Serra da Mesa, Itaipu e Xingó tiveram regressões 

que não foram significantes ao nível de 5%, isto é, as covariáveis não poderiam explicar 

o comportamento do fluxo difusivo de dióxido de carbono nesses reservatórios. Da 

mesma forma, as análises podem ter sido comprometidas por causa do alto número de 

dados faltantes na maioria dos reservatórios.  

As análises contidas nesse capítulo sugeriram como propor uma modelagem para 

os fluxos difusivos dos gases de efeito estufa medidos nos oito reservatórios. No entanto, 
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percebeu-se que em nenhum dos reservatórios as covariáveis conseguiram explicar mais 

de 50% do comportamento das variáveis independentes envolvidas.  

A grande quantidade de dados faltantes presente nos reservatórios podem ter sido 

um dos fatores que prejudicaram as análises, tornando os modelos pouco ou nada 

satisfatórios para os dados envolvidos nesse estudo. 

 

3.3 Análise Espacial 

Viu-se no capítulo anterior que ao observar um determinado reservatório, é 

possível criar um modelo que incorpore algumas de suas covariáveis e com isso ajuste a 

variação temporal dos GEEs. Nessa seção, será abordada outra vertente de análises, quem 

tem como lógica pensar num tempo fixo e, a partir da localização geográfica das diversas 

estações medidas, observar se existe algum padrão que possa permitir propor um modelo 

que explique a variabilidade local dos gases em estudo. 

Na subseção 3.3.1 será realizada a análise exploratória espacial das informações 

disponíveis tanto para o fluxo difusivo dos gases metano e dióxido de carbono, quanto 

para as suas covariáveis. Na subseção 3.3.2 será feita a análise dos variogramas para os 

diversos reservatórios e será observada a possibilidade de extrair algum padrão dos dados 

existentes. 

 

3.3.1 Análise Exploratória dos Dados 

A análise exploratória na visão espacial visa uma melhor compreensão das 

covariáveis, identificando o comportamento e as variações em cada caso, o que pode 

facilitar a modelagem das informações disponíveis a diferentes níveis de agregação. 

 Nessa subseção, foram obtidas médias para todas as variáveis em cada um dos 8 

reservatórios e comparou-se com os extremos encontrados, observando inicialmente a 

distribuição ao longo do território para a resposta e as preditivas. Em seguida, primeiro 

para todos os reservatórios e depois focando em cada um, serão destacados 

comportamentos semelhantes ao avaliados previamente, tanto na literatura quanto nesse 

trabalho. 
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Depois, a mesma análise será repetida, dessa vez observando os desvios 

observados para cada reservatório, e os resultados mais importantes serão destacados, 

primeiro no contexto geral e depois especificamente para cada reservatório. 

Sendo assim, iniciou-se a análise das médias dos reservatórios, para verificar os 

padrões de cada variável. Tais médias foram feitas no banco de dados considerando todas 

as campanhas para cada reservatório. As figuras 33 a 37 mostram as estações ao longo do 

Brasil, com tamanho dos pontos proporcional às médias locais e a cor relaciona cada 

reservatório. Para fins de georreferenciamento, para cada reservatório foi considerada a 

coordenada das barragens. 

A figura 33 contém o comportamento espacial do fluxo difusivo do metano, aonde 

é possível ver que as concentrações não apresentam um padrão certo. No entanto, nota-

se que as latitudes mais baixas têm menores concentrações de fluxo de gás, enquanto que 

na latitude mais alta encontra-se o reservatório com a maior concentração do fluxo de gás. 

 

 

Figura 33 – Distribuição das médias do fluxo difusivo do metano, por reservatório. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

A figura 34 expõe o comportamento das médias do fluxo difusivo do dióxido de 

carbono, que têm valores elevados nas latitudes mais altas e valores mais baixos na costa 
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leste, mas ainda assim, as médias estão bem espaçadas sendo difícil perceber qualquer 

influência relacionada às coordenadas geográficas de cada reservatório. 

 

Figura 34 – Distribuição das médias do fluxo difusivo do dióxido de carbono, por reservatório. 

Fonte: Elaboração própria. 

A figura 35 traz o comportamento das médias da velocidade do vento, que têm 

menores valores na região central do território. 

 

Figura 35 – Distribuição das médias da velocidade do vento, por reservatório. 

Fonte: Elaboração própria. 
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Da mesma forma, a figura 36 mostra o comportamento das temperaturas nos 

reservatórios e olhando para a figura nota-se que a maior média está concentrada na 

latitude mais alta e as menores estão nas latitudes mais baixas. 

 

Figura 36 – Distribuição das médias da temperatura do ar, por reservatório. 

Fonte: Elaboração própria. 

Por fim, a figura 37 traz o comportamento das médias da temperatura da água, e 

percebe-se que as maiores temperaturas estão concentradas nas latitudes mais altas, e as 

menores nas latitudes mais baixas. 

 

Figura 37 – Distribuição das médias da temperatura da água, por reservatório. 

Fonte: Elaboração própria. 
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A seguir, é apresentado na tabela 26 um ordenamento de cada uma das 

covariáveis, a fim de verificar se é possível quantificar as diferenças observadas 

graficamente. 

Tabela 26 – Comparativo dos ordenamentos das médias, por reservatório. 

 

Fluxo 

Linear CH4 

(mg m-2 d-1) 

Fluxo Linear 

CO2 (mg m-2 d-1) 

Velocidade 

do Vento 

(m/s) 

Temperatura 

do Ar (ºC) 

Temperatura 

da Água (ºC) 
Profundidade (m) 

1º 
Balbina Tucuruí Xingó Balbina Balbina Segredo 

23,01 3.724,75 2,81 32,00 31,78 54,57 

2º 
Três Marias Balbina Itaipu Xingó Tucuruí Xingó 

17,71 2.932,42 2,20 30,36 30,18 48,68 

3º 
Tucuruí Serra da Mesa Segredo Serra da Mesa Serra da Mesa Serra da Mesa 

16,58 2.104,21 1,79 29,56 28,47 38,76 

4º 

Serra da 

Mesa 
Segredo Balbina Tucuruí Três Marias Itaipu 

8,77 1.211,95 1,75 29,54 27,47 19,88 

5º 
Funil Itaipu 

Três 

Marias 
Funil Xingó Funil 

7,09 1.024,63 1,45 28,77 27,03 19,29 

6º 
Xingó Três Marias Funil Três Marias Funil Três Marias 

7,07 735,66 1,25 28,17 26,28 18,71 

7º 
Itaipu Funil 

Serra da 

Mesa 
Itaipu Itaipu Tucuruí 

3,92 723,17 1,24 25,59 25,14 18,11 

8º 
Segredo Xingó Tucuruí Segredo Segredo Balbina 

3,18 -33,17 1,24 23,32 21,64 8,40 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Analisando esses dados, pode-se destacar diversos pontos, como a grande variação 

da emissão do fluxo difusivo de metano, que vai de 23,01 mg m-2 d-1 no reservatório de 

Balbina no Amazonas, até 3,18 mg m-2 d-1 no reservatório de Segredo no Paraná. Da 

mesma forma, percebe-se uma grande variação da concentração do fluxo difusivo do 

dióxido de carbono, varia de 3.724,75 mg m-2 d-1 no reservatório de Tucuruí no Pará, até 

-33,17 mg m-2 d-1 em Xingó entre Alagoas e Sergipe. Percebe-se também que todas as 

covariáveis apresentavam diferenças relevantes entre seus extremos. 

Nota-se ainda que o reservatório de Balbina, em média, é o que mais emite gás de 

efeito estufa, sendo o primeiro em emissão de metano e o segundo em emissão de dióxido 

de carbono. Esse reservatório também possui as maiores médias de temperatura do ar e 

da água, o que é razoável por estar na região norte do país, e também a menor 
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profundidade média. O reservatório de Xingó apresentou a menor emissão média de 

dióxido de carbono e a maior velocidade média de vento, Tucuruí por sua vez teve a maior 

emissão média de CO2 e a menor velocidade média de vento. Já Segredo, obteve a menor 

emissão média de CH4 e a maior profundidade média, e também as menores temperaturas 

médias para o ar e água, o que é válido por estar situado no estado do Paraná. 

Seguindo a mesma lógica anterior, foram ordenados os desvios-padrão de cada 

variável. Assim sendo, foi considerado outra vez o banco de dados que continha todas as 

campanhas e as coordenadas de barragem foram o ponto que georreferenciou cada 

reservatório. Nas figuras 38 a 42, têm-se os reservatórios espalhados pelo território 

brasileiro, com os desvios das variáveis em escala com o tamanho do ponto e a cor 

relacionada a cada reservatório. 

A figura 38 traz os desvios para o fluxo difusivo do metano, e percebe-se que os 

maiores desvios estão concentrados onde estão as maiores médias e os menores onde 

estão as menores médias, ou seja, os locais com maiores médias tendem a apresentar uma 

maior variabilidade dos dados. 

 

Figura 38 – Distribuição dos desvios do fluxo difusivo do metano, por reservatório. 

Fonte: Elaboração própria. 

A figura 39 mostra os desvios do fluxo difusivo do dióxido de carbono, que são 

menos estáveis nas latitudes mais altas, sugerindo maiores variações das emissões de CO2 

nos locais mais quentes. 
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Figura 39 – Distribuição dos desvios do fluxo difusivo do dióxido de carbono, por reservatório. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

A figura 40 é composta pelos desvios das medições da velocidade do vento e 

percebe-se que os desvios parecem maiores nas latitudes mais baixas, onde apresentam 

maiores variações de vento. 

 

Figura 40 – Distribuição dos desvios da velocidade do vento, por reservatório. 

Fonte: Elaboração própria. 

A figura 41 contém o comportamento da variabilidade da temperatura do ar, e 

percebe-se que são mais estáveis nas regiões mais ao norte, enquanto que nos 
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reservatórios sem muita altitude parecem aumentar as oscilações, sugerindo maiores 

variações em locais mais frios.  

 

Figura 41 – Distribuição dos desvios da temperatura do ar, por reservatório. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Finalmente, a figura 42 apresenta a distribuição dos desvios para a covariável 

temperatura da água e da mesma forma que a do ar, esta tem uma maior variabilidade nas 

menores latitudes. 

 

Figura 42 – Distribuição dos desvios da temperatura da água, por reservatório. 

Fonte: Elaboração própria. 
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Na tabela 27 resumiu-se os resultados obtidos para o ordenamento dos desvios das 

covariáveis, com o intuito de observar numericamente as variações existentes. 

Novamente os valores foram expostos do maior para o menor. No entanto, é importante 

destacar que existe uma grande dificuldade implícita à interpretação dos desvios, fato que 

impede a obtenção de resultados conclusivos como os gerados anteriormente com a 

análise das médias das variáveis. 

Dessa forma, para não incorrer em nenhum erro interpretativo, a variabilidade 

média é apenas avaliada globalmente, visando verificar sua coerência com os resultados 

obtidos anteriormente, e depois destacar os extremos dos desvios para a amostra dos 

reservatórios, primeiro dentro de cada um e depois entre eles. 

 

Tabela 27 – Comparativo dos ordenamentos dos desvios-padrão, por reservatório. 

 

Fluxo 

Linear CH4 

(mg m-2 d-1) 

Fluxo Linear CO2 

(mg m-2 d-1) 

Velocidade 

do Vento 

(m/s) 

Temperatura 

do Ar (ºC) 

Temperatura 

da Água (ºC) 

Profundidade 

(m) 

1º 
Tucuruí Balbina Itaipu Funil Funil Xingó 

34,36 3793,26 1,58 6,58 4,33 27,88 

2º 
Três Marias Tucuruí Segredo Segredo Itaipu Segredo 

32,57 3241,54 1,58 4,45 3,02 24,29 

3º 
Balbina Segredo Xingó Serra da Mesa Segredo Itaipu 

29,66 2536,13 1,48 3,85 2,93 19,41 

4º 
Xingó Três Marias 

Serra da 

Mesa 
Itaipu Três Marias Serra da Mesa 

13,26 2525,45 1,29 3,78 2,41 18,73 

5º 
Funil Funil Balbina Balbina Tucuruí Tucuruí 

12,42 2423,44 1,27 3,39 1,68 14,81 

6º 

Serra da 

Mesa 
Serra da Mesa Funil Três Marias Serra da Mesa Funil 

10,20 2378,60 1,09 2,93 1,65 14,23 

7º 
Itaipu Itaipu Tucuruí Tucuruí Balbina Três Marias 

5,89 2051,72 1,09 2,22 1,63 13,43 

8º 
Segredo Xingó Três Marias Xingó Xingó Balbina 

3,23 1172,45 1,04 2,20 1,23 4,92 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Os fluxos difusivos tanto do metano quanto do dióxido de carbono apresentam 

grande oscilações nos dados, o que foi ocasionado pela presença de outliers. A 

profundidade do ponto também apresenta uma grande amplitude relativa nos desvios, que 
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pode ter sido causada pela grande quantidade de valores faltantes nos dados. As 

temperaturas do ar e da água são bem mais comportadas, apesar de ter uma maior variação 

no reservatório de Funil. 

Observando os dados dos reservatórios da amostra e focando nas variações dentro 

de cada um deles, as UHEs Tucuruí e Balbina apresentam os maiores valores para os 

desvios de fluxo do CH4 e de CO2, respectivamente. Balbina apresenta também o menor 

desvio para a profundidade do ponto, e o segundo menor desvio para a temperatura da 

água. Xingó mostra os menores desvios para o fluxo de CO2, para a temperatura do ar e 

da água e também, o maior desvio para a profundidade do ponto. 

Segredo mostra a menor variabilidade no fluxo de CH4 e a segunda maior para a 

velocidade do vento, temperatura do ar e profundidade do ponto. A maior medição de 

desvio para a velocidade do vento foi em Itaipu, que apresentou o segundo menor desvio 

dos fluxos de CH4 e CO2. Tucuruí mostra o segundo maior desvio para o fluxo de CO2 e 

os segundo menores para a velocidade do vento e a temperatura do ar. 

 

3.3.2 Modelagem Espacial dos Resíduos 

Na seção 3.2 apresentou-se modelagens para a variabilidade das medições dos 

fluxos difusivos do metano e do dióxido de carbono durante 4 campanhas. Nessa 

subseção, a análise é voltada para os resíduos dos modelos, e dessa forma será analisada 

a existência ou não de correlação espacial entre eles. 

Como na análise espacial as coordenadas geográficas não podem ser duplicadas, 

os dados utilizados nessa subseção foram os da campanha 3, e tal campanha foi escolhida 

devido ao menor número de dados faltantes em relação as outras.  

Os dados considerados nesse trabalho são oriundos de superfícies contínuas, o que 

significa que foram coletados a partir de um conjunto de amostras de campo, que podem 

estar regular ou irregularmente distribuídos na área contemplada. Assim, a análise 

espacial será composta por um conjunto de processos encadeados, cuja finalidade é 

escolher um modelo inferencial que considere explicitamente os relacionamentos 

espaciais existentes. 
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Tal processo de modelagem é precedido por uma fase de análise exploratória, que 

consiste na apresentação visual dos dados sob forma de gráficos, conforme visto na seção 

3.2 e na subseção anterior, e a identificação de padrões de dependência espacial no 

fenômeno em estudo. 

Tendo em vista todas as definições e premissas apresentadas na revisão de 

literatura no capítulo 2, será realizada uma análise espacial dos resíduos para o banco de 

dados, considerando apenas a campanha 3, por ser a campanha que apresentou o menor 

número de missings, de todos os 8 reservatórios e uma tentativa de identificar a 

possibilidade de observar neles algum comportamento espacial. 

Na figura 43 apresenta-se a distribuição espacial dos resíduos da regressão feita 

com o fluxo de CH4, onde não é possível encontrar quaisquer evidências de correlação 

espacial. 

 

Figura 43 – Distribuição dos resíduos da regressão feita com o fluxo difusivo de CH4 para a campanha 3. 

Fonte: Elaboração própria. 
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Da mesma forma, a figura 44, traz a distribuição espacial dos resíduos da regressão 

feita com o fluxo difusivo do CO2, que também não apresenta indicação de um padrão 

espacial. 

 

Figura 44 – Distribuição dos resíduos da regressão feita com o fluxo difusivo de CO2 para a campanha 3. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Na figura 45 estão os gráficos da análise exploratória espacial para a campanha 3, 

contemplando todos os 8 reservatórios. 
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Figura 45 – Gráfico dos resíduos pelas coordenadas, gráficos de dispersão dos resíduos contra cada 

coordenada e o histograma dos resíduos, para o fluxo difusivo do CH4, para a campanha 3. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

O primeiro gráfico apresenta a distribuição espacial dos resíduos, discriminando 

seus valores por símbolos, que são iguais quando as medições são próximas ou similares. 

É possível perceber que o gráfico não está muito claro devido ao grande número de 

observações, mas mesmo assim consegue-se notar que nenhum dos símbolos apresenta 

qualquer padrão espacial, estando bem misturados. O segundo e o terceiro gráfico 

apresentam a dispersão dos resíduos por cada coordenada, onde também não é possível 

identificar qualquer correlação entre os resíduos. Por fim, o último gráfico apresenta a 

densidade da distribuição dos resíduos, que se apresenta aproximadamente simétrica em 

torno de zero, mas contém distorções em uma das caudas. 
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De igual modo, a mesma análise exploratória foi feita para os resíduos da 

regressão do fluxo de CO2 e está apresentada na figura 46. 

 

Figura 46 – Gráfico dos resíduos pelas coordenadas, gráficos de dispersão dos resíduos contra cada 

coordenada e o histograma dos resíduos, para o fluxo difusivo do CO2, para a campanha 3. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Como na análise feita para os resíduos do fluxo de CH4, o primeiro gráfico não é 

um bom visualizador dos resultados, mas ainda assim é possível notar que não apresenta 

padrão espacial. O segundo e terceiro gráficos também não indicam qualquer correlação 

espacial. E finalmente, o último gráfico aparenta uma simetria dos dados em torno de 

zero, mas com algumas pequenas distorções em ambas as caudas. 

Na figura 47 estão os resíduos da regressão feita com o fluxo de metano para a 

campanha 3 em suas respectivas localizações, sendo que no primeiro gráfico os valores 
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estão nivelados pela intensidade da cor e no segundo pela cor e tamanho dos mesmos. 

Através desses gráficos, percebe-se que não há uma visão muito clara dos dados por conta 

do grande número da amostra, todavia, é possível notar que não é perceptível uma 

tendência definida para a distribuição dos valores ao longo do Brasil, fato que reforça a 

inexistência de correlação espacial. 

 

Figura 47 – Localização espacial e proporção dos resíduos da regressão feita com o fluxo difusivo de 

metano, em relação à campanha 3. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Semelhantemente para os resíduos da regressão feita com o fluxo de CO2, a figura 

48 traz os mesmos gráficos acima, onde não se nota qualquer tendência para a distribuição 

dos valores, as cores parecem bem misturadas, assim como os tamanhos. 

 

Figura 48 – Localização espacial e proporção dos resíduos da regressão feita com o fluxo difusivo do 

dióxido de carbono, em relação à campanha 3. 

Fonte: Elaboração própria. 
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Na figura 49 estão os variogramas empíricos exibidos como boxplots em cada 

intervalo de distância, para a campanha 3. Um foi estimado pelo método clássico e o outro 

pelo módulo, que é um método mais robusto. Nesses gráficos, espera-se que os valores 

com distâncias mais próximas variem menos do que os com maiores distâncias, mas é 

importante atentar para o fato de cada intervalo de distância ter um número diferente de 

observações. Esses intervalos, também conhecido como “bins”, são adaptados a cada 

grupo de dados. Para o caso da campanha 3, através do estimador clássico, não se percebe 

diferenças nas variações dos resíduos em relação à distância, mas têm-se vários valores 

discrepantes em cada uma delas. Da mesma maneira, observando o estimador módulo vê-

se que há uma tendência de estabilidade para todas as distâncias consideradas, indicando 

que pode não haver correlação espacial para as estações. 

 

 

Figura 49 – Variogramas clássico e módulo dos resíduos da regressão feita com o fluxo difusivo do 

metano, para a campanha 3, utilizando boxplots. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

A figura 50 traz as mesmas análises para os resíduos da regressão utilizando o 

fluxo de dióxido de carbono como variável resposta, e também é possível notar a presença 

de valores discrepantes no variograma clássico e em ambos não se nota nenhuma 

tendência de correlação espacial para os dados. 

 



 
 

80 
 

 

Figura 50 – Variogramas clássico e módulo dos resíduos da regressão feita com o fluxo difusivo do 

dióxido de carbono, para a campanha 3, utilizando boxplots. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Após a análise exploratória espacial nos resíduos, passa-se para a etapa de 

verificação da função de correlação que melhor se ajusta ao variograma empírico. A 

figura 51 traz o variograma empírico estimado pelo método dos momentos, para os 

resíduos da regressão com o fluxo de CH4, para a campanha 3, e a linha com o variograma 

estimado pelo método dos mínimos quadrados não-lineares. O variograma empírico 

apresenta um padrão de nuvem, enquanto que o variograma estimado pelo método dos 

mínimos quadrados têm um comportamento crescente começando em torno de 80, o que 

confirma todos os resultados anteriores e indica não haver evidências de correlação 

espacial. 

Por fim, a figura 52 mostra a mesma estimação, agora para os resíduos da 

regressão feita com o fluxo de CO2, que mostra um comportamento aproximadamente 

ondular para o variograma empírico, e o variograma estimado pelo método dos momentos 

dos mínimos quadrados é praticamente uma linha reta estável em torno de 4,5x106, o que 

não indica correlação espacial.  
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Figura 51 – Variograma empírico dos resíduos da regressão feita com o fluxo difusivo do metano, para a 

campanha 3, estimado pelo método dos momentos e a linha representando o variograma estimado pelo 

método de mínimos quadrados não-lineares. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 

Figura 52 – Variograma empírico dos resíduos da regressão feita com o fluxo difusivo do CO2, para a 

campanha 3, estimado pelo método dos momentos e a linha representando o variograma estimado pelo 

método de mínimos quadrados não-lineares. 

Fonte: Elaboração própria. 
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Utilizando os variogramas empíricos da campanha 3, apresentados nas figuras 51 

e 52, foram estimados os parâmetros para uma função de correlação Matern, sendo 

considerado o efeito pepita. A estimação foi feita utilizando o método de mínimos 

quadrados não-lineares, as os valores ficaram distorcidos, inclusive gerando um valor 

zero para ϕ. Tais parâmetros encontram-se na tabela 28 abaixo. 

 

Tabela 28 - Estimativas dos parâmetros pela técnica de mínimos quadrados não lineares. 

  ϕ σ2
 κ Efeito Pepita 

CH4 1,82 218,55 81,45 79,71 

CO2 0 1133939 1 3401817 

Fonte: Elaboração própria. 
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Capítulo IV 

Fluxo Ebulitivo 

O fluxo ebulitivo ocorre quando a emissão de gás se dá através de bolhas, que 

logo após formadas no sedimento atingem quase que instantaneamente a atmosfera, 

caracterizando-se como um fluxo episódico. 

O CO2 e o CH4 são formados durante a decomposição de matéria orgânica por via 

aeróbica (respiração) e anaeróbica (metanogênese).  Em reservatórios, a fonte de matéria 

orgânica pode ser a biomassa inundada pré-existente, o carbono orgânico dissolvido e 

particulado trazido da área terrestre circunvizinha (escoamento superficial, agua 

subterrânea, chuva) e a biomassa gerada dentro do reservatório (produção primária). Na 

camada óxica de água, o CO2 é produzido por decomposição aeróbica de carbono 

orgânico dissolvido e particulado e da oxidação biológica do CH4 gerado nas mais baixas 

camadas de água. Nas camadas anóxicas da coluna d’água ou do sedimento ocorre a 

decomposição anaeróbica da matéria orgânica que pode resultar em CH4 e CO2 através 

da metanogênese (SANTOS et al., 2008). 

ABE et al., 2005 avaliaram no reservatório de Lobo-Broa, em São Paulo, e 

concluíram que a maior parte do metano foi produzida via metanogênese no sedimento 

anóxico, e que o caminho principal de transporte de CH4 do sedimento depositado no 

fundo para a atmosfera foi provavelmente por ebulição, que parece ocorrer somente em 

água superficiais onde a baixa pressão hidrostática permite a formação de bolhas no 

sedimento do fundo. 

Da mesma forma que no capítulo anterior, emissões de CO2 e CH4 foram 

calculadas conforme explicado na subseção 2.2.1 do Capítulo II, assim como os 

parâmetros físicos e químicos. Levando em conta que o estudo aborda 8 reservatórios, 

com informações ao longo de quatro campanhas, no intervalo de Maio de 2011 e 

Novembro de 2012, e mais uma vez torna-se interessante observar o comportamento das 

emissões de CO2 e CH4, bem como as demais variáveis presentes no banco. 

O mesmo roteiro feito no capítulo do fluxo difusivo será feito agora para o fluxo 

ebulitivo. Na seção 4.1 será feita uma análise estatística descritiva dos dados, enquanto 

que na seção 4.2 serão analisadas as variáveis independentes e suas correlações com as 
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emissões dos gases, identificando as potencialmente mais importantes para explicar esses 

poluentes em uma modelagem de regressão. 

Na seção 4.3 será realizada uma análise exploratória espacial das informações 

disponíveis tanto para os gases quanto para as covariáveis, depois serão feitos 

variogramas para os reservatórios e será observada a possibilidade de extrair algum 

padrão dos dados existentes. 

 

4.1 Análise Estatística Descritiva 

Os dados ebulitivos de metano e dióxido de carbono desse estudo foram coletados 

em pontos georreferenciados dos 8 reservatórios hidrelétricos, em 4 campanhas 

diferentes. Assim, o banco de dados utilizado nesse estudo contém 12 variáveis com 694 

observações de cada ponto nos 8 reservatórios, conforme descrito na Tabela 29. 

 

Tabela 29 – Descrição das Variáveis do Banco Ebulitivo 

Variável Descrição 

Reservatório 
Balbina - Funil - Itaipu - Segredo - Serra da Mesa - Três Marias - Tucuruí - 

Xingó 

Campanha 1, 2, 3 e 4 

Local Braço - Reservatório - Montante 

Data Maio 2010 - Novembro 2012 

Latitude Graus Decimais 

Longitude Graus Decimais 

Profundidade Metros 

Velocidade do Vento Metros/Segundo 

Temperatura do Ar ºC 

Temperatura da 

Água 
ºC 

Fluxo Linear de CO2 mg m-2 d-1 

Fluxo Linear de CH4 mg m-2 d-1 

Fonte: Elaboração própria. 

A primeira coisa a ser feita foi uma análise exploratória dos dados. A Tabela 30 

abaixo mostra as estatísticas descritivas para cada uma das variáveis. 
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Tabela 30 – Estatísticas descritivas das variáveis do banco ebulitivo. 

Variável Média Variância Desvio Padrão 

Fluxo Linear CH4 14,09 1203,45 34,69 

Fluxo Linear CO2 0,39 0,70 0,84 

Profundidade 6,89 13,45 3,67 

Velocidade do Vento 1,43 3,36 1,83 

Temperatura do Ar 28,20 16,56 4,07 

Temperatura da Água 27,66 11,86 3,44 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Observando a tabela 30 acima, nota-se que em média o fluxo linear de CH4 é maior 

que o fluxo de CO2, 14,09 mg m-2 d-1 contra 0,39 mg m-2 d-1 respectivamente, resultado 

contrário ao apresentado no capítulo 4 para o fluxo difusivo. 

Analisando agora a coluna da variância, é possível notar que o fluxo linear de CH4 

apresenta uma variância bem alta, 1.203,45 mg m-2 d-1, muito maior que sua média, 

significando que os dados estão oscilando muito e com uma variabilidade alta. 

Na Tabela 31 estão descritos os valores extremos de cada variável no banco, 

considerando todos os 8 reservatórios. 

 

Tabela 31 – Valores extemos das variáveis do banco ebulitivo. 

Variável Intervalo Valor 

Fluxo Linear CH4 (mg m-2 d-1) 
Máximo 245,75 

Mínimo 0 

Fluxo Linear CO2 (mg m-2 d-1) 
Máximo 7,47 

Mínimo 0 

Profundidade (m) 
Máximo 25 

Mínimo 0,9 

Velocidade do Vento (m/s) 
Máximo 16,2 

Mínimo 0 

Temperatura do Ar (ºC) 
Máximo 42 

Mínimo 26,8 

Temperatura da Água (ºC) 
Máximo 34,7 

Mínimo 16,4 

Fonte: Elaboração própria. 
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O maior valor observado para o fluxo de CH4 foi de 245,75 mg m-2 d-1, esse valor 

foi encontrado no reservatório de Serra da Mesa, na campanha 2 em outubro de 2011.  

Os valores observados para as demais variáveis nesse mesmo ponto foram de 14 

m para a profundidade, 3 m/s para a velocidade do vento, 25,3 ºC para a temperatura do 

ar e 29,3 ºC para a temperatura da água. Já o menor valor de CH4, 0 mg m-2 d-1, foi 

encontrado em 6 dos 8 reservatórios em diversas campanhas, somente Balbina e Funil 

não apresentaram tal valor para o fluxo de CH4. 

Da mesma forma, o maior valor de CO2, 7,47 mg m-2 d-1, foi registrado em 

Tucuruí, na campanha 4 em abril de 2012, a profundidade foi de 6 m, a velocidade do 

vento não foi registrada, a temperatura do ar 30,5 ºC e a temperatura da água foi de 30,6 

ºC. Igualmente, o menor valor de CO2, 0 mg m-2 d-1, foi observado em quase todos os 

reservatórios e todas as campanhas, com exceção de Funil. 

A maior profundidade, 25 m, foi registrada em Tucuruí na campanha 4 em abril 

de 2012, enquanto que a menor, 0,9 m, foi em Xingó na campanha 1 em abril de 2012. 

A máxima velocidade do vento observada, 16,2 m/s, foi em Itaipu, na campanha 

3 em agosto de 2012. A velocidade mínima foi de 0, e foi observada várias vezes em 

diversos reservatórios, o que é comum, pois nem sempre existe a incidência de vento. 

Para a temperatura do ar, a máxima chegou em 42 ºC em Serra da Mesa, na 

campanha 4 em abril de 2012. Tal temperatura faz sentido, por Serra da Mesa estar 

localizado no estado do Tocantins. O mês de abril, apesar de ser outono ainda ocorrem 

registros de altas temperaturas na região. Já a mínima foi de 15,2 ºC em Segredo, na 

campanha 2 em maio de 2012. Como Segredo está localizada em Curitiba e maio ser 

outono e começo de inverno, a baixa temperatura tem coerência. 

Da mesma maneira, a maior temperatura da água registrada foi de 34,7 ºC em 

Balbina, na campanha 4 em novembro de 2011. A mínima chegou em 16,4 ºC em Funil 

e Itaipu, na campanha 4 em maio de 2012 e outubro de 2012, respectivamente. 

 Em relação à distribuição do fluxo ebulitivo de CH4, observando os 8 

reservatórios juntos (Figura 53), percebe-se que a média não varia de reservatório para 

reservatório ficando em torno de 14 mg m-2 d-1, o que corrobora com os dados descritos 

na Tabela 30. E percebe-se também a presença de muitos outliers, valores atípicos que 

diferem muito da média, o que confirma a variância muito elevada. 
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Da mesma forma, foi feita uma análise na distribuição de frequência do fluxo 

ebulitivo do CO2 (Figura 54), e nota-se que existe uma variação mínima na média por 

reservatório, apontando uma pequena diferença entre eles. Existe também a presença de 

outliers, o que indica uma grande variabilidade dos dados. 

 

  

Figura 53 – Variabilidade do Fluxo Ebulitivo de Metano por Reservatório. 

Fonte: Elaboração própria. 
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Figura 54 – Variabilidade do Fluxo Ebulitivo de Dióxido de Carbono por Reservatório.                             

Fonte: Elaboração própria. 

 

A fim de estabilizar as variâncias, foram feitas transformações nas variáveis do 

fluxo ebulitivo do metano e do dióxido de carbono.  

Estudos que descrevem a variabilidade de populações utilizam frequentemente a 

transformação logarítmica para alcançar a homocedasticidade ou a estabilidade da 

variância. Em algum destes trabalhos, se os dados contêm zero, é comum o acréscimo de 

uma constante a cada um dos dados ou apenas para o zero, tradicionalmente é adicionado 

o valor 1. 

Nesse estudo foi feita a transformação do fluxo ebulitivo do CH4 usando o 

logaritmo natural e adicionando o valor 1. Para o fluxo ebulitivo do CO2, foi feita a 

transformação utilizando a raiz cúbica e assim foram refeitas as análises anteriores para 

ambas as variáveis. 

A Tabela 32 mostra as estatísticas descritivas e os extremos dos fluxos após as 

transformações. 
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Tabela 32 – Estatísticas descritivas e extremos do logaritmo natural do fluxo de metano e da raiz 

cúbica do fluxo do dióxido de carbono. 

Variável Média Variância 
Desvio 

Padrão 

Erro 

Padrão 
Máximo Mínimo 

Fluxo Linear CH4 (mg m-2 d-1) 1,25 2,36 1,54 0,06 5,51 0,00 

Fluxo Linear CO2 (mg m-2 d-1) 0,52 0,13 0,36 0,01 1,96 0,00 

Fonte: Elaboração própria. 

Observando a tabela 32 acima, é possível notar que a variância do fluxo linear de 

CH4 ficou bem menor em comparação com a feita anteriormente, 1.203,45 mg m-2 d-1 

contra 2,36 mg m-2 d-1. A variância do fluxo linear de CO2 também diminuiu, 0,13 mg m-

2 d-1 contra 0,7 mg m-2 d-1. 

A Figura 55 mostra a distribuição do fluxo ebulitivo de CH4 após a transformação 

logarítmica, e nota-se que a média passou a variar de reservatório para reservatório, onde 

Balbina, Funil, Tucuruí e Xingó apresentam as maiores médias. É possível notar também 

que houve uma diminuição significativa da presença de outliers, com exceção de Três 

Marias. 

 

 

Figura 55 – Variabilidade do fluxo ebulitivo do metano após a transformação, por reservatório.       

Fonte: Elaboração própria. 
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Da mesma forma, foi refeita a análise na distribuição de frequência do fluxo 

ebulitivo do CO2 (Figura 56) após a transformação pela raiz cúbica, e é possível ver com 

mais clareza a variação na média por reservatório, reforçando indícios de diferença entre 

eles. A diminuição dos outliers também foi bem significativa, evidenciando a 

estabilização da variância após a transformação. 

 

 

Figura 56 – Variabilidade do fluxo ebulitivo de dióxido de carbono após a transformação, por 

reservatório. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Como as transformações foram satisfatórias, a partir desse momento, as análises 

serão feitas com os fluxos de CH4 e de CO2 transformados.  

A fim de uma análise mais detalhada, foi feita a distribuição de frequência do 

metano dentro de cada reservatório, separado por campanha e foi comparada com a 

distribuição de frequência das outras variáveis medidas a fim de observar algum padrão 

entres elas.  
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A Figura 57 mostra o fluxo difusivo do metano no reservatório de Balbina 

comparado com as distribuições de frequência da velocidade do vento, temperatura do ar 

e temperatura da água. 

 

 

Figura 57: Variabilidade do Fluxo Ebulitivo do Metano (a), do Dióxido de Carbono (b), da Velocidade 

do Vento (c), da Temperatura do Ar (d) e da Temperatura da Água (e) no reservatório de Balbina.  

Fonte: Elaboração própria. 

 

Observando a Figura 57 acima, nota-se que a distribuição de frequência do fluxo 

ebulitivo de metano não apresenta um comportamento similar a nenhuma outra variável. 

O fluxo de CH4 apresenta uma média menor na campanha 1, que corresponde a 

março/2012. No entanto, o fluxo ebulitivo do CO2 apresenta um padrão similar ao da 

temperatura do ar, as médias mostram um crescimento a partir da campanha 1, com 

médias próximas nas campanhas 2 e 3, comportamento esse parecido com o da 

temperatura da água. A velocidade do vento mostra um comportamento senoidal, 

diferente de todas as outras variáveis. 

Da mesma forma, essa análise foi feita para os demais reservatórios, a Figura 58 

mostram os resultados para o reservatório de Funil. 
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Figura 58: Variabilidade do Fluxo Ebulitivo do Metano (a), do Dióxido de Carbono (b), da Velocidade 

do Vento (c), da Temperatura do Ar (d) e da Temperatura da Água (e) no reservatório de Funil. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Olhando a figura 58, novamente percebe-se que a distribuição de frequência do 

metano não possui comportamento similar ao de nenhuma outra variável, as médias 

parecem estáveis ao longo das campanhas e apresenta valores atípicos, um bem alto, 

observado na campanha 3. A distribuição para o CO2 apresenta um comportamento um 

pouco similar ao da temperatura da água, com médias mais altas para as 1ª e 2ª 

campanhas, e menores para as outras duas. A maior média de temperatura do ar foi na 

campanha 3, o que faz sentido pois equivale ao mês de fevereiro que é verão em todo o 

país.  Não foram observados valores de velocidade do vento nas campanhas 1 e 2. 

A Figura 59 mostra agora as distribuições de frequência de cada variável por 

campanha para o reservatório de Itaipu.  

Observando a figura 59, pode-se notar que a distribuição de frequência do fluxo 

ebulitivo do metano apresenta uma média mais alta na primeira campanha, nas outras três 

a média parece se comportar de uma forma padrão, perto de zero, apesar da presença de 

alguns outliers.  
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Olhando agora para o fluxo ebulitivo do dióxido de carbono, percebe-se uma 

pequena oscilação nas médias durante as campanhas, com maiores médias nas campanhas 

1 e 3, e também a presença de dois valores atípicos. A velocidade do vento também 

apresenta uma oscilação nas médias durante as campanhas, o que é razoável, pois existem 

períodos no ano que apresentam maiores incidências de vento que outros, e novamente, 

não foram observados valores na campanha 1. A temperatura do ar mostra médias maiores 

nas campanhas 1 e 3, que equivale a janeiro/2012 e agosto/2012. No entanto, enquanto as 

médias da temperatura do ar oscilam um pouco durante as campanhas, a média da 

temperatura da água cai bastante na segunda campanha e continua a crescer lentamente 

nas outras. 

 

 

Figura 59: Variabilidade do Fluxo Ebulitivo do Metano (a), do Dióxido de Carbono (b), da Velocidade 

do Vento (c), da Temperatura do Ar (d) e da Temperatura da Água (e) no reservatório de Itaipu.                 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Semelhantemente para o reservatório de Segredo, as distribuições de frequência 

foram feitas e encontram-se na Figura 60. 

Examinando a figura 60, é possível perceber que as médias do fluxo ebulitivo do 

metano não apresentam variação durante as campanhas, com uma amplitude maior na 
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segunda campanha e com valores atípicos para as campanhas 1, 3 e 4. Agora analisando 

a distribuição de frequência do fluxo ebulitivo do CO2, nota-se que as médias possuem 

uma variação diferente das do CH4, com um pequeno decaimento nas médias a partir da 

primeira campanha. As médias da velocidade do vento apresentam um comportamento 

similar ao de uma senóide, aumento da primeira para a segunda campanha, caindo na 

terceira e voltando a aumentar na quarta. As temperaturas, tanto do ar quanto da água 

apresentam um comportamento bem diferente. As médias da temperatura do ar caem a 

partir da primeira campanha, que equivale a fevereiro/2012, e voltam a aumentar a partir 

da segunda campanha, já para a temperatura da água, as médias caem a partir da primeira 

campanha e voltam a crescer somente a partir da terceira. 

 

 

Figura 60: Variabilidade do Fluxo Ebulitivo do Metano (a), do Dióxido de Carbono (b), da Velocidade 

do Vento (c), da Temperatura do Ar (d) e da Temperatura da Água (e) no reservatório de Segredo.  

Fonte: Elaboração própria. 

 

De natureza igual, a Figura 61 traz as distribuições de frequência das variáveis 

medidas para o reservatório de Serra da Mesa, e olhando para as médias do fluxo ebulitivo 

de CH4, percebe-se um suave crescimento da campanha 1 para a 2, e um decaimento para 

a terceira e novamente um crescimento da 3 para a 4. A distribuição do fluxo de CO2 se 
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comporta de maneira parecida, mas de forma mais suave. A velocidade do vento tem 

médias maiores nas duas primeiras campanhas e médias menores nas duas últimas com a 

presença de alguns valores atípicos. A temperatura do ar mostra uma média mais alta na 

campanha 4 que nas outras campanhas, época que corresponde a abril/2012. A 

temperatura da água apresenta um decaimento a partir da primeira campanha e uma média 

mais alta também na quarta campanha. 

 

Figura 61: Variabilidade do Fluxo Ebulitivo do Metano (a), do Dióxido de Carbono (b), da Velocidade 

do Vento (c), da Temperatura do Ar (d) e da Temperatura da Água (e) no reservatório de Serra da Mesa. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Identicamente, para o reservatório de Três Marias, as distribuições de frequência 

das variáveis medidas encontram-se na Figura 62. De uma maneira geral, é possível 

perceber que nenhuma das variáveis possui um comportamento similar, com exceção das 

temperaturas do ar e da água. O fluxo ebulitivo do metano apresenta um comportamento 

padrão, com médias parecidas ao longo das quatro campanhas. Da mesma forma, o fluxo 

de dióxido de carbono também apresenta um comportamento padrão, apesar de uma 

variabilidade maior dos dados nas campanhas 2 e 3. A velocidade do vento não apresenta 

dados para as campanhas 2 e 3. As temperaturas, do ar e da água, apresentam um 

comportamento semelhante, também sem dados observados na campanha 2. 
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Figura 62: Variabilidade do Fluxo Ebulitivo do Metano (a), do Dióxido de Carbono (b), da Velocidade 

do Vento (c), da Temperatura do Ar (d) e da Temperatura da Água (e) no reservatório de Três Marias. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Tal qual, a Figura 63, traz as distribuições de frequência do reservatório de 

Tucuruí. Olhando o quadro geral, nota-se que não foram coletados dados de velocidade 

do vento para a campanha 4 e nem dados de temperatura do ar na campanha 1. A 

distribuição do fluxo ebulitivo de metano tem um comportamento similar ao de uma 

senóide, com média próximo a zero na campanha 3. Já as médias do fluxo ebulitivo de 

dióxido de carbono apresentam um decaimento a partir da campanha 1, mas com um leve 

crescimento a partir da campanha 3. A velocidade do vento mostra um comportamento 

padrão, apesar de não terem sidos observados dados na campanha 4, com médias quase 

que constantes ao longo das campanhas e também a presença de um valore atípico. As 

temperaturas do ar, assim como a da água, mostram uma maior média na campanha 4, 

que corresponde a abril/2012. 
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Figura 63: Variabilidade do Fluxo Ebulitivo do Metano (a), do Dióxido de Carbono (b), da Velocidade 

do Vento (c), da Temperatura do Ar (d) e da Temperatura da Água (e) no reservatório de Tucuruí.   

Fonte: Elaboração própria. 

 

Por fim, a Figura 64 mostra as distribuições das variáveis medidas durante as 

quatro campanhas para o reservatório de Xingó. Os fluxos de CH4 e de CO2 apresentam 

um comportamento similar, com uma ampla amplitude na segunda campanha e valores 

atípicos na campanha 3, as médias têm uma suave oscilação, com uma maior variabilidade 

dos dados. Para as médias da velocidade do vento, a campanha 2 mostra a maior média, 

que corresponde a junho/2012. A temperatura do ar mostra um decaimento brusco de 

média da campanha 1 para a 2, e a partir daí as médias voltam a crescer no decorrer do 

tempo, atingindo o maior valor na campanha 4, em novembro/2012. A temperatura da 

água mostra as maiores médias nas campanhas 1 e 4, que correspondem aos meses de 

março/2012 e novembro/2012. 
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Figura 64: Variabilidade do Fluxo Ebulitivo do Metano (a), do Dióxido de Carbono (b), da Velocidade 

do Vento (c), da Temperatura do Ar (d) e da Temperatura da Água (e) no reservatório de Xingó.     

Fonte: Elaboração própria. 

 

Essa seção teve como objetivo mostrar como os dados se comportam, tanto ao 

longo das campanhas como dentro de cada reservatório. Na próxima seção, será feita uma 

análise mais minuciosa com o intuito de identificar relações entre os fluxos ebulitivos dos 

gases e os parâmetros físico-químicos. 
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4.2 Modelagem Estatística 

Nessa seção será estudada a associação das variáveis independentes com as 

respostas, isto é, se existe alguma possível relação entre elas. Para isso, serão utilizados 

artifícios numéricos e modelagens que serão testados separadamente para cada 

reservatório. 

 

4.2.1 Correlação de Pearson 

O primeiro procedimento a ser feito foi a matriz de correlação para cada um dos 

reservatórios, e observar os resultados a fim de obter parâmetros para analisar a forma 

com a qual as variáveis estão relacionadas. Para isso, foi feito o teste de correlação de 

Pearson para avaliar a correlação entre os fluxos dos gases e os parâmetros físico-

químicos, conforme explicado na subseção 3.2.1 do capítulo 3. Como o interesse principal 

é a modelagem do fluxo ebulitivo dos gases de efeito estufa, CH4 e CO2, focou-se nas 

medições que os envolviam diretamente. 

Assim, na tabela 33 estão exibidos os resultados obtidos nas matrizes de 

correlação de cada reservatório, apenas entre as variáveis independentes e o fluxo 

ebulitivo do metano. O intuito era constatar se algum padrão poderia ser observado no 

comparativo entre as diferentes localidades. 

 

Tabela 33 – Correlação de todas as variáveis independentes com o metano por reservatório. 

  
Balbina Funil Itaipu Segredo 

Serra da 

Mesa 

Três 

Marias 
Tucuruí Xingó 

Latitude 0,037 0,136 0,207 -0,106 -0,050 -0,276 -0,284 -0,263 

Velocidade 

do Vento 
0,117 0,111 -0,078 0,102 0,134 0,539 0,036 -0,128 

Profundidade -0,147 0,384 -0,024 -0,058 -0,167 0,003 -0,350 -0,496 

Temperatura 

do Ar 
0,257 0,016 0,379 -0,140 0,418 -0,045 0,327 0,136 

Temperatura 

da Água 
0,365 0,054 0,303 -0,030 0,338 0,109 0,255 0,246 

Fonte: Elaboração própria. 
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Observa-se que a latitude apresenta correlação positiva significativa em Itaipu, no 

entanto, nas UHEs Três Marias, Tucuruí e Xingó apresentaram uma correlação negativa, 

sugerindo uma relação contrária. A velocidade do vento teve correlação significativa 

somente em Três Marias, e essa relação foi positiva, o que indicaria que nesse reservatório 

ventos mais intensos têm propensão a maior propagação do fluxo do gás por bolhas. 

A correlação com a profundidade se mostrou significante e negativa em Tucuruí 

e Xingó, o que pode indicar que maiores profundidades têm menor fluxo de gás. Todavia, 

em Funil a profundidade teve uma relação positiva com o gás, o que vai de oposto ao 

encontrado nos outros reservatórios. 

Observando as temperaturas, nota-se que tanto a do ar como a da água tiveram 

correlações significativas nos reservatórios. A temperatura do ar teve mostrou relação 

com o fluxo ebulitivo de metano nos reservatórios de Itaipu, Serra da Mesa e Tucuruí. A 

relação positiva indica que maiores temperaturas geram um aumento na emissão do gás. 

O mesmo é observado para a temperatura da água, que mostrou relação com o fluxo do 

gás em Balbina, Itaipu, Serra da Mesa, Tucuruí e Xingó. Como a maioria dos 

reservatórios apresentaram correlação do fluxo de metano com a temperatura da água, 5 

dos 8, é possível assumir que estas variáveis tenham algum grau de relacionamento. 

Da mesma forma, foram calculadas as correlações para o fluxo ebulitivo do 

dióxido de carbono para cada um dos oito reservatórios, e analisou-se com quais variáveis 

este está relacionado. Na tabela 34 estão os resultados da matriz de correlação calculada 

entre as variáveis independentes e o fluxo de CO2. 

Tabela 34 – Correlação de todas as variáveis independentes com o dióxido de carbono por 

reservatório. 

  
Balbina Funil Itaipu Segredo 

Serra da 

Mesa 

Três 

Marias 
Tucuruí Xingó 

Latitude -0,032 -0,127 0,101 0,029 -0,021 -0,310 -0,414 -0,054 

Velocidade 

do Vento 
0,156 -0,218 0,049 -0,094 0,005 0,180 -0,032 -0,275 

Profundidade -0,069 -0,145 -0,036 -0,104 -0,203 -0,198 -0,394 -0,298 

Temperatura 

do Ar 
0,142 0,168 0,527 -0,053 0,398 0,219 0,210 0,269 

Temperatura 

da Água 
0,318 0,092 0,489 0,107 0,331 0,297 0,129 0,239 

Fonte: Elaboração própria. 
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Analisando a tabela 34, nota-se que a latitude apresentou correlação significativa 

em Tucuruí e Xingó, sendo as duas relações negativas, resultado semelhante ao do fluxo 

ebulitivo de CH4. A velocidade do vento teve correlação significativa somente em Xingó, 

mostrando uma relação negativa com o fluxo de dióxido de carbono. 

A profundidade teve correlações significativas nas UHEs Três Marias, Tucuruí e 

Xingó, todas com relação negativa, o que pode ser interpretado que quanto mais profundo 

menos emissões do fluxo ebulitivo do CO2 ocorrem, o mesmo acontoceu com o fluxo 

ebulitivo de metano para os reservatórios de Tucuruí e Xingó. 

Ambas as temperaturas tiveram correlação significante com uma relação positiva 

com o fluxo de CO2 nos reservatórios, e nota-se que o mesmo ocorreu com o fluxo 

ebulitvo de metano. A correlação com a temperatura do ar foi significante em 4 dos 8 

reservatórios, já a temperatura da água novamente foi significante em 5 dos 8 

reservatórios. 

 

4.2.2 Modelagem 

Após as correlações feitas na subseção anterior, é apresentado agora uma análise 

com regressões, a fim de verificar estatisticamente quais são as variáveis que realmente 

influenciam nas emissões dos fluxos ebulitivos de CH4 e CO2. 

Foram feitas regressões e análises de variância nos 8 reservatórios, o modelo 

proposto foi um modelo linear de regressão clássico conforme explicado na subseção 

3.2.2 do capítulo 3, no entanto, o vetor Y n-dimensional representa agora as medidas dos 

fluxos ebulitivos dos gases metano e dióxido de carbono. As análises de regressão e de 

variância feitas com os reservatórios, encontram-se no Anexo 2. 

Os mesmos níveis de significância foram feitos conforme a subseção 3.2.2 do 

capítulo 3, e os resultados estão apresentados na tabela 35 para as regressões feitas com 

o fluxo ebulitivo do CH4 e na tabela 36 com o fluxo ebulitivo de CO2. 
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Tabela 35 – Total de indicadores do nível de significância das regressões para o metano. 

  Intercepto Latitude 
Velocidade do 

Vento 
Profundidade 

Temperatura 

do Ar 
Temperatura da Água 

*** 0 0 1 1 0 0 

** 2 0 0 0 0 0 

* 2 4 0 2 2 0 

. 0 0 0 1 1 2 

  4 4 7 4 5 6 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Tabela 36 – Total de indicadores do nível de significância das regressões para o dióxido de carbono. 

  
Intercepto Latitude 

Velocidade do 

Vento 
Profundidade 

Temperatura 

do Ar 
Temperatura da Água 

*** 1 1 0 1 0 0 

** 0 0 0 0 0 0 

* 0 2 0 3 0 0 

. 3 1 1 0 1 1 

  4 4 7 4 7 7 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Após esse resumo, definiu-se um nível de significância para, com base nele, ter 

uma ideia da influência das covariáveis, de um modo geral, nos fluxos ebulitivos de 

metano e dióxido de carbono. Uma escolha razoável foi a de 5%, o que dividiu as 

quantidades acima em dois blocos, sendo um de aceitação da significância, equivalente 

aos casos avaliados como “***”, “**”, “*” e “.”; e um de rejeição, para os casos com a 

outra avaliação. Em seguida, calculou-se o percentual do número de vezes que cada 

covariável foi significativa ao nível de 5% dentro do total dos reservatórios, e exibiu-se 

os resultados nas tabelas 37 e 37. 

Tabela 37 – Percentual de casos significativos para as covariáveis nas regressões para o metano ao nível 

de 5%. 

Significativo? Intercepto Latitude 
Velocidade 

do Vento 
Profundidade 

Temperatura 

do Ar 

Temperatura 

da Água 

Sim 4 4 1 4 3 2 

% 50 50 12,5 50 37,5 25 

Não 4 4 7 4 5 6 

% 50 50 87,5 50 62,5 75 

Fonte: Elaboração própria. 
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Tabela 38 – Percentual de casos significativos para as covariáveis nas regressões para o dióxido de 

carbono ao nível de 5%. 

Significativo? Intercepto Latitude 
Velocidade 

do Vento 
Profundidade 

Temperatura 

do Ar 

Temperatura da 

Água 

Sim 4 4 1 4 1 1 

% 50 50 12,5 50 12,5 12,5 

Não 4 4 7 4 7 7 

% 50 50 87,5 50 87,5 87,5 

Fonte: Elaboração própria. 

 

É possível perceber que, nessa visão, a latitude e a profundidade do ponto foram 

significativas ao nível escolhido em exatamente metade das vezes. Nenhuma das 

covariáveis foram significantes em mais da metade dos casos, o que aparentemente indica 

que a maioria das covariáveis não são tão importantes para explicar o comportamento do 

fluxo ebulitivo do metano. 

O mesmo resultado é visto para o fluxo de CO2, onde somente as covariáveis 

latitude e profundidade do ponto foram significantes exatamente na metade dos 

reservatórios, enquanto que as demais foram significantes em menos da metade, 

reforçando a ideia de que as variáveis não são relevantes para explicar o fluxo do CO2. 

Uma alternativa para confirmar tais conclusões preliminares e tentar entender 

melhor as covariáveis ambíguas, foi a repetição do mesmo procedimento anterior, dessa 

vez realizando a análise de variância das covariáveis. 

Conforme mencionado acima, havia a necessidade de sintetizar os indicadores de 

significância, tanto para o fluxo ebulitivo do metano quanto para o do dióxido de carbono, 

para que fosse possível interpretá-los de maneira prática. Assim sendo, novamente foi 

resumido o total de cada um dos seus níveis para o total de reservatórios, e os resultados 

estão resumidos nas tabelas 39 e 40. 
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Tabela 39 – Total de indicadores das ANOVA do fluxo de metano para todos os reservatórios. 

  Latitude 
Velocidade do 

Vento 
Profundidade 

Temperatura do 

Ar 

Temperatura da 

Água 

*** 0 1 1 0 0 

** 2 0 0 1 0 

* 1 0 1 1 0 

. 0 0 0 3 2 

  5 7 6 3 6 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Tabela 40 – Total de indicadores das ANOVA do fluxo de dióxido de carbono para todos os 

reservatórios. 

  Latitude 
Velocidade do 

Vento 
Profundidade 

Temperatura do 

Ar 

Temperatura da 

Água 

*** 2 0 1 0 0 

** 0 0 0 1 0 

* 0 1 2 1 0 

. 0 0 1 1 1 

  6 7 4 5 7 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Utilizando o mesmo nível de significância de 5% definido anteriormente, dividiu-

se os resultados em dois blocos e calculou-se os respectivos percentuais, apresentando os 

resultados para cada covariável, na tabela 41 para o fluxo de metano e na tabela 42 para 

o fluxo de dióxido de carbono. 

 

Tabela 41 – Percentual de casos significativos para as covariáveis nas ANOVA para o fluxo de metano 

ao nível de 5%. 

Significativo? Latitude 
Velocidade do 

Vento 
Profundidade 

Temperatura do 

Ar 

Temperatura 

da Água 

Sim 3 1 2 5 2 

% 37,5 12,5 25 62,5 25 

Não 5 7 6 3 6 

% 62,5 87,5 75 37,5 75 

Fonte: Elaboração própria. 
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Tabela 42 – Percentual de casos significativos para as covariáveis nas ANOVA para o fluxo de dióxido 

de carbono ao nível de 5%. 

Significativo? Latitude 
Velocidade do 

Vento 
Profundidade 

Temperatura do 

Ar 

Temperatura 

da Água 

Sim 2 1 4 3 1 

% 25 12,5 50 37,5 12,5 

Não 6 7 4 5 7 

% 75 87,5 50 62,5 87,5 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Como é possível observar, para as análises feitas com o fluxo de metano, a 

temperatura do ar foi significativa ao nível de 5% em um número relevante de vezes. No 

entanto, as demais covariáveis foram significantes em menos da metade dos casos.  

Quando se compara os resultados da regressão e da análise de variância, percebe-

a temperatura do ar passa a ser a covariável mais significativa na maioria dos 

reservatórios, 5 dos 8 contra 3 dos 8 na regressão. A profundidade e a latitude perderam 

significância em 1 e 2 reservatórios, respectivamente. 

Semelhantemente, analisando a análise de variância feita com o fluxo ebulitivo do 

CO2, percebe-se que a covariável profundidade ainda continua significante em metade 

dos reservatórios, enquanto que todas as outras covariáveis foram significantes em menos 

da metade dos reservatórios. 

Comparando os resultados da regressão com os da análise de variância a 

profundidade do ponto continua com a mesma significância, no entanto a latitude perdeu 

a significância em dois reservatórios, ficando significante em menos da metade dos casos. 

As demais continuam significantes em menos da metade dos reservatórios 

Assim sendo, em uma segunda tentativa de avaliar os resultados, conforme feito 

no capítulo 3, criou-se pesos relativos a cada nível de aceitação e calculou-se um escore 

para melhor comparar a significância das covariáveis em ambos os casos. Tais pesos 

foram feitos em função da grandeza dos intervalos de significância, deixando-os mais 

próximos de uma proporção aceitável. Para tal, multiplicou-se respectivamente por 100 

(cem), 10 (dez), 2 (dois) e 1 (um) a quantidade de ocorrência dos indicadores “***”, “**”, 

“*” e “.” e o somatório desses valores gerou um total para cada covariável, de tal forma 

que quanto maior ele fosse, mais globalmente significativa seria a mesma. Os resultados 
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obtidos, tanto para as regressões quanto para a análise de variância, estão resumidos na 

tabela 43 para o fluxo ebulitivo do metano e na tabela 44 para o fluxo de dióxido de 

carbono. 

 

Tabela 43 – Ordem de significância das covariáveis nos dois métodos pelo critério dos pesos para o fluxo 

ebulitivo do metano. 

  Latitude 
Velocidade do 

Vento 
Profundidade 

Temperatura do 

Ar 

Temperatura da 

Água 

Regressão 8 100 105 5 2 

Ranking 3º 2º 1º 4º 5º 

ANOVA 22 100 102 15 2 

Ranking 3º 2º 1º 4º 5º 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Tabela 44 – Ordem de significância das covariáveis nos dois métodos pelo critério dos pesos para o fluxo 

difusivo do dióxido de carbono. 

  Latitude 
Velocidade do 

Vento 
Profundidade 

Temperatura do 

Ar 

Temperatura da 

Água 

Regressão 103 105 1 106 1 

Ranking 3º 2º 4º 1º 4º 

ANOVA 200 2 105 13 1 

Ranking 1º 4º 2º 3º 5º 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Com relação às análises feitas com o fluxo ebulitivo de CH4, apresentados na 

tabela 43, percebe-se que a profundidade se torna a mais relevante covariável em ambos 

os casos. A velocidade do vento se torna a segunda covariável mais significante nos 

reservatórios, resultado não visto nas análises anteriores. A latitude cai para terceiro lugar 

em significância nos reservatórios, e as temperaturas do ar e da água continuam sendo 

menos relevantes ao comportamento do fluxo de metano. 

Da mesma maneira, para o fluxo ebulitivo do CO2, é possível notar que a latitude 

e a profundidade perdem a significância observada antes para o caso da regressão, agora 

as covariáveis mais significantes foram a temperatura do ar e a velocidade do vento. 

Observando o caso da análise de variância, a latitude e a profundidade do ponto 
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continuam sendo as covariáveis com maiores relevâncias em relação ao comportamento 

do fluxo ebulitivo do CO2, enquanto que a velocidade do vento e a temperatura da água 

não aparentam ter muita influência sobre a variável resposta. 

Após criar ordenações e verificar quais as covariáveis eram efetivamente mais 

explicativas na modelagem dos fluxos ebulitivos do metano e do dióxido de carbono, será 

verificado em seguida o quanto elas podiam explicar das variáveis de interesse. Para tal, 

observou-se os R2 múltiplos e os graus de liberdade para todos os reservatórios, uma vez 

que tais medidas são usualmente utilizadas para avaliar a informação desejada. 

Nas tabelas 45 e 46 apresentam-se os resultados, por reservatório, para cada uma 

dessas medições, ordenadas pelo R2 múltiplo mensurado nos bancos, para as regressões 

feitas com o fluxo ebulitivo do metano e do dióxido de carbono, respectivamente. 

 

Tabela 45 – Valores de R2 múltiplo, graus de liberdade e dados faltantes para as regressões feitas com o 

fluxo ebulitivo do metano. 

  Reservatórios 
R² 

Múltiplo 

Graus de 

Liberdade 

Dados 

Faltantes 

1º Três Marias 0,4256 40 92 

2º Tucuruí 0,4241 33 69 

3º Xingó 0,3469 62 10 

4º Balbina 0,2057 40 15 

5º 
Serra da 

Mesa 
0,1743 71 9 

6º Itaipu 0,1612 68 32 

7º Funil 0,0696 19 30 

8º Segredo 0,04943 55 0 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Assim sendo, para o fluxo de metano, as análises não foram muito satisfatórias, 

pois em todos os casos menos de 50% do comportamento do fluxo do gás pôde ser 

explicado pelas covariáveis. Para os reservatórios de Funil e Segredo as regressões não 

foram significantes ao nível de 5%, apresentando um p-valor de 0,9159 e 0,7211 

respectivamente. 

Considerando os graus de liberdade, apenas três reservatórios não apresentaram 

problemas que pudessem comprometer a análise, no entanto os outros cinco apresentaram 

uma grande quantidade de dados faltantes. Apesar de apresentarem os valores para o R2 
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mais altos, Três Marias teve quase 66% do total dos dados como dados faltantes e Tucuruí 

63%, fatos que podem ter comprometido as análises apresentadas. 

Tal qual para o fluxo de CO2, observando a tabela 46, as análises não foram muito 

satisfatórias, novamente nenhum dos reservatórios foram capazes de explicar mais de 

50% das emissões de CO2. Segredo, Itaipu e Funil, tiveram regressões que não foram 

significantes ao nível de 5%, isto é, as covariáveis não poderiam explicar o 

comportamento do fluxo ebulitivo de dióxido de carbono nesses reservatórios, mesmo 

Funil tendo o R2 maior que Serra da Mesa. Da mesma forma, as análises podem ter sido 

comprometidas por causa do alto número de dados faltantes na maioria dos reservatórios.  

 

Tabela 46 – Valores de R2 múltiplo, graus de liberdade e dados faltantes para as regressões feitas com o 

fluxo ebulitivo do dióxido de carbono. 

  Reservatórios 
R² 

Múltiplo 

Graus de 

Liberdade 

Dados 

Faltantes 

1º Tucuruí 0,4395 33 69 

2º Três Marias 0,4149 38 94 

3º Xingó 0,3264 62 10 

4º Balbina 0,207 40 15 

5º Funil 0,2053 19 30 

6º 
Serra da 

Mesa 
0,1579 71 9 

7º Itaipu 0,09668 68 32 

8º Segredo 0,04527 52 3 

Fonte: Elaboração própria. 

 

As análises contidas nesse capítulo sugeriram como propor uma modelagem para 

os fluxos ebulitivos dos gases de efeito estufa medidos nos oito reservatórios. Mais uma 

vez, foi possível notar que em nenhum dos reservatórios as covariáveis conseguiram 

explicar mais de 50% do comportamento das variáveis independentes envolvidas. A 

grande quantidade de dados faltantes presente nos reservatórios podem ter sido um dos 

fatores que prejudicaram as análises, tornando os modelos pouco ou nada satisfatórios 

para os dados envolvidos nesse estudo. 
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4.3 Análise Espacial 

O capítulo anterior mostrou que ao observar um determinado reservatório, é 

possível criar um modelo que incorpore algumas de suas covariáveis e com isso ajuste a 

variação temporal dos GEEs. Mais uma vez, nessa seção, será abordada outra vertente de 

análises, quem tem como lógica pensar num tempo fixo e, a partir da localização 

geográfica das diversas estações medidas, observar se existe algum padrão que possa 

permitir propor um modelo que explique a variabilidade local dos gases em estudo, agora 

para os fluxos ebulitivos. 

Na subseção 4.3.1 será realizada a análise exploratória espacial das informações 

disponíveis tanto para o fluxo ebulitivo dos gases metano e dióxido de carbono, quanto 

para as suas covariáveis. Na subseção 4.3.2 será feita a análise dos variogramas para os 

diversos reservatórios e será observado a possibilidade de extrair algum padrão dos dados 

existentes. 

 

4.3.1 Análise Exploratória dos Dados 

De forma igual feita no capítulo 3, nessa subseção foram obtidas médias para todas 

as variáveis em cada um dos 8 reservatórios e comparou-se com os extremos encontrados, 

observando inicialmente a distribuição ao longo do território para a resposta e as 

preditivas. Em seguida, primeiro para todos os reservatórios e depois focando em cada 

um, serão destacados comportamentos semelhantes ao avaliados previamente, tanto na 

literatura quanto nesse trabalho. 

Depois, a mesma análise será repetida, dessa vez observando os desvios 

observados para cada reservatório, e os resultados mais importantes serão destacados, 

primeiro no contexto geral e depois especificamente para cada reservatório. 

Sendo assim, iniciou-se a análise das médias dos reservatórios, para verificar os 

padrões de cada variável. Tais médias foram feitas no banco de dados considerando todas 

as campanhas para cada reservatório. As figuras 65 a 69 mostram as estações ao longo do 

território brasileiro, com tamanho dos pontos proporcional às médias locais e a cor 

relaciona cada reservatório. Para fins de georreferenciamento, para cada reservatório foi 

considerada a coordenada das barragens. 
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A figura 65 contém o comportamento espacial do fluxo ebulitivo do metano, 

aonde é possível ver que as concentrações não apresentam um padrão certo. No entanto, 

nota-se que as latitudes mais baixas têm menos emissões do gás, enquanto que na latitude 

mais alta encontra-se o reservatório com a maior concentração do fluxo de gás. 

 

 

Figura 65 – Distribuição das médias do fluxo ebulitivo do metano, por reservatório.                                        

Fonte: Elaboração própria. 

 

 

A figura 66 expõe o comportamento das médias do fluxo ebulitivo do dióxido de 

carbono, que têm os maiores valores nas latitudes mais altas e os menores valores nas 

latitudes mais baixas. Na parte central as médias estão mais espaçadas, sendo difícil 

perceber qualquer padrão. 
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Figura 66 – Distribuição das médias do fluxo ebulitivo do dióxido de carbono, por reservatório.      

Fonte: Elaboração própria. 

 

A figura 67 traz o comportamento das médias da velocidade do vento, que têm 

menores valores na parte central do território . 

 

Figura 67 – Distribuição das médias da velocidade do vento, por reservatório.                                    

Fonte: Elaboração própria. 
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Da mesma forma, a figura 68 mostra o comportamento das temperaturas nos 

reservatórios e olhando para a figura nota-se que as maiores médias estão concentradas 

nas latitudes mais altas, o que faz sentido por se tratar do norte e nordeste brasileiro onde 

as temperaturas tendem a ser mais elevadas. 

 

 

Figura 68 – Distribuição das médias da temperatura do ar, por reservatório.                                      

Fonte: Elaboração própria. 

 

Por fim, a figura 69 traz o comportamento das médias da temperatura da água, e 

percebe-se que as maiores temperaturas estão concentradas nas latitudes mais altas, e as 

menores nas latitudes mais baixas. 
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Figura 69 – Distribuição das médias da temperatura da água, por reservatório.                                  

Fonte: Elaboração própria. 

 

A seguir, é apresentado na tabela 47 um ordenamento de cada uma das 

covariáveis, a fim de verificar se é possível quantificar as diferenças observadas 

graficamente. 

Tabela 47 – Comparativo dos ordenamentos das médias, por reservatório. 

 
Fluxo Linear 

CH4 

Fluxo Linear 

CO2 

Velocidade 

do Vento 

Temperatura do 

Ar 

Temperatura da 

Água 

1º 
Balbina Balbina Xingó Balbina Balbina 

31,21 31,99 2,50 31,21 31,99 

2º 
Xingó Tucuruí Xingó Tucuruí Tucuruí 

29,79 30,48 2,11 29,79 30,48 

3º 
Tucuruí 

Serra da 

Mesa 

Serra da 

Mesa 
Tucuruí Serra da Mesa 

29,75 28,88 1,38 29,75 28,87 

4º 
Funil Três Marias Segredo Funil Três Marias 

28,78 27,86 1,23 28,96 27,86 

5º 
Serra da Mesa Xingó Balbina Serra da Mesa Xingó 

28,39 27,81 1,17 28,40 27,81 

6º 
Três Marias Funil Três Marias Três Marias Funil 

28,27 26,88 0,96 28,27 26,93 

7º 
Itaipu Itaipu Tucuruí Itaipu Itaipu 

26,17 25,72 0,76 26,17 25,72 

8º 
Segredo Segredo Funil Segredo Segredo 

24,23 22,38 0,58 24,23 22,38 

Fonte: Elaboração própria. 
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Analisando os dados da tabela 47, pode-se destacar que as médias dos fluxos 

ebulitivos do metano e do dióxido de carbono não apresentam uma grande variabilidade. 

A maior média para o fluxo ebulitivo de CH4 é de 31,21 mg m-2 d-1 em Balbina, e a menor 

é de 24,23 mg m-2 d-1 em Segredo. Já para o fluxo ebulitivo de CO2, a maior média 

também foi encontrada em Balbina, 31,99 mg m-2 d-1, e a menor também em Segredo com 

22,38 mg m-2 d-1. 

Nota-se ainda que o reservatório de Balbina, em média, é o que mais emite gás de 

efeito estufa, sendo o primeiro em emissão de metano e de dióxido de carbono. Esse 

reservatório também possui as maiores médias de temperatura do ar e da água, o que é 

razoável por estar na região norte do país. O reservatório de Segredo apresentou a menor 

emissão média de dióxido de carbono e a maior velocidade média de vento, e também as 

menores temperaturas médias para o ar e água, o que é válido por estar situado no estado 

do Paraná. Xingó teve a maior velocidade média de vento e foi o segundo em emissão de 

CH4, Tucuruí foi o segundo em emissão de CO2 e também teve as segundas maiores 

temperaturas médias. 

Seguindo o mesmo raciocínio anterior, foram ordenados os desvios-padrão de 

cada variável. Assim sendo, foi considerado outra vez o banco de dados que continha 

todas as campanhas e as coordenadas de barragem foram os pontos que georreferenciaram 

cada reservatório. Nas figuras 70 a 74, têm-se os reservatórios espalhados pelo território 

brasileiro, com os desvios das variáveis em escala com o tamanho do ponto e a cor 

relacionada a cada reservatório. 

A figura 70 traz os desvios para o fluxo ebulitivo do metano, e percebe-se que os 

maiores desvios estão bem espaçados, não apresentando um padrão de acordo com as 

coordenadas. 
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Figura 70 – Distribuição dos desvios do fluxo ebulitivo do metano, por reservatório.                                   

Fonte: Elaboração própria. 

 

A figura 71 mostra os desvios do fluxo ebulitivo do dióxido de carbono, que são 

menos estáveis nas latitudes mais baixas, sugerindo maiores variações nos locais mais 

frios. 

 

Figura 71 – Distribuição dos desvios do fluxo ebulitivo do dióxido de carbono, por reservatório.       

Fonte: Elaboração própria. 
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A figura 72 é composta pelos desvios das medições da velocidade do vento e 

percebe-se que os desvios parecem maiores nas latitudes mais baixas, onde apresentam 

maiores variações de vento, e menores variações na parte central do território. 

 

  

Figura 72 – Distribuição dos desvios da velocidade do vento, por reservatório.                                     

Fonte: Elaboração própria. 

 

 

A figura 73 contém o comportamento da variabilidade da temperatura do ar, e 

percebe-se que são mais estáveis nas regiões mais ao norte, enquanto que nos 

reservatórios na parte central e mais ao sul do país, parecem aumentar as oscilações, 

sugerindo maiores variações.  
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Figura 73 – Distribuição dos desvios da temperatura do ar, por reservatório.                                      

Fonte: Elaboração própria. 

 

Finalmente, a figura 74 apresenta a distribuição dos desvios para a covariável 

temperatura da água e da mesma forma que a do ar, esta tem uma maior variabilidade nas 

menores latitudes. 

 

Figura 74 – Distribuição dos desvios da temperatura da água, por reservatório.                                  

Fonte: Elaboração própria. 
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Na tabela 48 resumiu-se os resultados obtidos para o ordenamento dos desvios das 

covariáveis, com o intuito de observar numericamente as variações existentes. 

Novamente os valores foram expostos do maior para o menor. No entanto, é importante 

destacar que existe uma grande dificuldade implícita à interpretação dos desvios, fato que 

impede a obtenção de resultados conclusivos como os gerados anteriormente com a 

análise das médias das variáveis. 

Dessa forma, para não incorrer em nenhum erro interpretativo, as variabilidades 

medias serão apenas avaliadas globalmente, visando verificar sua coerência com os 

resultados obtidos anteriormente, e depois destacar os extremos dos desvios para a 

amostra dos reservatórios, primeiro dentro de cada um e depois entre eles. 

 

Tabela 48 – Comparativo dos ordenamentos dos desvios-padrão, por reservatório. 

 
Fluxo Linear 

CH4 

Fluxo Linear 

CO2 

Velocidade do 

Vento 

Temperatura 

do Ar 

Temperatura da 

Água 

1º 
Serra da Mesa Itaipu Itaipu Serra da Mesa Itaipu 

4,60 3,64 3,12 4,62 3,64 

2º 
Itaipu Segredo Xingó Itaipu Segredo 

4,43 2,92 2,33 4,43 2,92 

3º 
Funil Funil Segredo Segredo Funil 

3,94 2,74 1,17 3,89 2,75 

4º 
Segredo 

Serra da 

Mesa 
Serra da Mesa Funil Serra da Mesa 

3,89 1,68 1,13 3,77 1,69 

5º 
Xingó Balbina Balbina Xingó Balbina 

3,53 1,64 1,05 3,53 1,64 

6º 
Três Marias Três Marias Funil Três Marias Três Marias 

2,51 1,46 0,90 2,51 1,46 

7º 
Balbina Xingó Três Marias Balbina Xingó 

2,31 1,46 0,85 2,31 1,46 

8º 
Tucuruí Tucuruí Tucuruí Tucuruí Tucuruí 

1,68 1,27 0,81 1,68 1,27 

Fonte: Elaboração própria. 

Os fluxos ebulitivos tanto do metano quanto do dióxido de carbono não 

apresentam grandes oscilações nos dados, apesar da grande presença de outliers. As 

temperaturas do ar e da água são bem mais comportadas, apesar de ter uma maior variação 

no reservatório de Serra da Mesa e Itaipu. 
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Serra da Mesa apresenta maior variabilidade nas emissões de CH4 e na 

temperatura do ar, no entanto, o reservatório que aparenta ser o com maior variabilidade 

nos dados é Itaipu, com as maiores variações nas emissões de CO2, na velocidade do 

vento e temperatura da água, e as segundas maiores variações nas emissões de CH4 e na 

temperatura do ar. 

As variações do reservatório de Tucuruí indicam que este seja o mais estável entre 

os reservatórios, pois suas variações foram as menores para todas as variáveis. 

 

4.3.2 Modelagem Espacial dos Resíduos 

Na seção 4.2 apresentou-se modelagens para a variabilidade das medições dos 

fluxos ebulitivos do metano e do dióxido de carbono durante 4 campanhas. Nessa seção, 

a análise será voltada para os resíduos dos modelos, e dessa forma será analisada a 

existência ou não de correlação espacial entre eles. 

Tal processo de modelagem é precedido por uma fase de análise exploratória, que 

consiste na apresentação visual dos dados sob forma de gráficos, conforme visto na seção 

4.2 e na subseção anterior, e a identificação de padrões de dependência espacial no 

fenômeno em estudo. 

Tendo em vista todas as definições e premissas apresentadas na revisão de 

literatura no capítulo 2, será realizada uma análise espacial dos resíduos para o banco de 

dados, considerando apenas a campanha 4, por ser a campanha que apresentou o menor 

número de missings, de todos os 8 reservatórios e uma tentativa de identificar a 

possibilidade de observar neles algum comportamento espacial. 

Na figura 75 apresenta-se a distribuição espacial dos resíduos da regressão feita 

com o fluxo de CH4, onde não se encontra quaisquer evidências de correlação espacial. 
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Figura 75 – Distribuição dos resíduos da regressão feita com o fluxo ebulitivo de CH4 para a campanha 

4.                                                                                                                                                             

Fonte: Elaboração própria. 

 

Da mesma forma, a figura 76, traz a distribuição espacial dos resíduos da regressão 

feita com o fluxo ebulitivo do CO2, que também não apresenta um padrão espacial. 
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Figura 76 – Distribuição dos resíduos da regressão feita com o fluxo ebulitivo de CO2 para a campanha 

4.                                                                                                                                                                 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Na figura 77 estão os gráficos da análise exploratória espacial para a campanha 4, 

contemplando todos os 8 reservatórios. 

O primeiro gráfico apresenta a distribuição espacial dos resíduos, discriminando 

seus valores por símbolos, que são iguais quando as medições são próximas ou similares. 

É possível perceber que o gráfico não está muito claro devido ao grande número de 

observações, mas mesmo assim consegue-se notar que nenhum dos símbolos apresenta 

qualquer padrão espacial, estando bem misturados. O segundo e o terceiro gráfico 

apresentam a dispersão dos resíduos por cada coordenada, onde também não é possível 

identificar qualquer correlação entre os resíduos. Por fim, o último gráfico apresenta a 

densidade da distribuição dos resíduos, que se apresenta aproximadamente simétrica em 

torno de zero, mas contém distorções em uma das caudas. 
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Figura 77 – Gráfico dos resíduos pelas coordenadas, gráficos de dispersão dos resíduos contra cada 

coordenada e o histograma dos resíduos, para o fluxo ebulitivo do CH4, para a campanha 4.               

Fonte: Elaboração própria. 

 

De igual modo, a mesma análise exploratória foi feita para os resíduos da 

regressão do fluxo de CO2 e está apresentada na figura 78. 

Como na análise feita para os resíduos do fluxo de CH4, o primeiro gráfico não é 

um bom visualizador dos resultados, mas ainda assim é possível notar que não apresenta 

padrão espacial. O segundo e terceiro gráficos também não indicam qualquer correlação 

espacial. E finalmente, o último gráfico aparenta uma simetria dos dados em torno de 

zero, mas com algumas pequenas distorções em uma das caudas. 
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Figura 78 – Gráfico dos resíduos pelas coordenadas, gráficos de dispersão dos resíduos contra cada 

coordenada e o histograma dos resíduos, para o fluxo ebulitivo do CO2, para a campanha 4.              

Fonte: Elaboração própria. 

 

Na figura 79 estão os resíduos da regressão feita com o fluxo de metano para a 

campanha 4 em suas respectivas localizações, sendo que no primeiro gráfico os valores 

estão nivelados pela intensidade da cor e no segundo pela cor e tamanho dos mesmos. 

Através desses gráficos, percebe-se que não há uma visão muito clara dos dados por conta 

do grande número da amostra, todavia, é possível notar que não é perceptível uma 

tendência definida para a distribuição dos valores ao longo do Brasil, fato que reforça a 

inexistência de correlação espacial. 
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Figura 79 – Localização espacial e proporção dos resíduos da regressão feita com o fluxo ebulitivo de 

metano, em relação à campanha 4.                                                                                                           

Fonte: Elaboração própria. 

 

Semelhantemente para os resíduos da regressão feita com o fluxo de CO2, a figura 

80 traz os mesmos gráficos acima, onde não se nota qualquer tendência para a distribuição 

dos valores, as cores parecem bem misturadas, assim como os tamanhos. 

 

 

Figura 80 – Localização espacial e proporção dos resíduos da regressão feita com o fluxo ebulitivo do 

dióxido de carbono, em relação à campanha 4.                                                                                        

Fonte: Elaboração própria. 
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Na figura 81 estão os variogramas empíricos exibidos como boxplots em cada 

intervalo de distância, para a campanha 4. Um foi estimado pelo método clássico e o outro 

pelo módulo, que é um método mais robusto. Nesses gráficos, espera-se que os valores 

com distâncias mais próximas variem menos do que os com maiores distâncias, mas é 

importante atentar para o fato de cada intervalo de distância ter um número diferente de 

observações. Esses intervalos, também conhecido como “bins”, são adaptados a cada 

grupo de dados. Para o caso da campanha 4, através do estimador clássico, não se percebe 

diferenças nas variações dos resíduos em relação à distância, mas têm-se vários valores 

discrepantes em cada uma delas. Da mesma maneira, observando o estimador módulo vê-

se que há uma pequena oscilação para todas as distâncias consideradas, indicando que 

pode não haver correlação espacial para as estações. 

 

 

Figura 81 – Variogramas clássico e módulo dos resíduos da regressão feita com o fluxo ebulitivo do 

metano, para a campanha 4, utilizando boxplots.                                                                                        

Fonte: Elaboração própria. 

 

A figura 82 traz as mesmas análises para os resíduos da regressão utilizando o 

fluxo de dióxido de carbono como variável resposta, e também é possível notar a presença 

de valores discrepantes no variograma clássico e em ambos não se nota nenhuma 

tendência de correlação espacial para os dados. 
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Figura 82 – Variogramas clássico e módulo dos resíduos da regressão feita com o fluxo ebulitivo do 

dióxido de carbono, para a campanha 4, utilizando boxplots.                                                                     

Fonte: Elaboração própria. 

 

Após a análise exploratória espacial nos resíduos, passa-se para a etapa de 

verificação da função de correlação que melhor se ajusta ao variograma empírico. A 

figura 83 traz o variograma empírico estimado pelo método dos momentos, para os 

resíduos da regressão com o fluxo de CH4, para a campanha 4, e a linha com o variograma 

estimado pelo método dos mínimos quadrados não-lineares. O variograma empírico 

apresenta um padrão de nuvem, enquanto que o variograma estimado pelo método dos 

mínimos quadrados têm um comportamento crescente começando em torno de 1,7, o que 

confirma todos os resultados anteriores e indica não haver evidências de correlação 

espacial. 

Por fim, a figura 84 mostra a mesma estimação, agora para os resíduos da 

regressão feita com o fluxo de CO2, que mostra um comportamento aproximadamente 

ondular que vai decrescendo para o variograma empírico, e o variograma estimado pelo 

método dos momentos dos mínimos quadrados é praticamente uma linha reta estável em 

torno de 0,10, o que não indica correlação espacial.  
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Figura 83 – Variograma empírico dos resíduos da regressão feita com o fluxo ebulitivo do metano, para a 

campanha 4, estimado pelo método dos momentos e a linha representando o variograma estimado pelo 

método de mínimos quadrados não-lineares.                                                                                           

Fonte: Elaboração própria. 

 

 

Figura 84 – Variograma empírico dos resíduos da regressão feita com o fluxo ebulitivo do CO2, para a 

campanha 4, estimado pelo método dos momentos e a linha representando o variograma estimado pelo 

método de mínimos quadrados não-lineares.                                                                                                 

Fonte: Elaboração própria. 
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Utilizando os variogramas empíricos da campanha 3, apresentados nas figuras 83 

e 84, foram estimados os parâmetros para uma função de correlação Matern, sendo 

considerado o efeito pepita. A estimação foi feita utilizando o método de mínimos 

quadrados não-lineares, as os valores ficaram distorcidos, inclusive gerando um valor 

zero para σ2. Tais parâmetros encontram-se na tabela 49 abaixo. 

 

Tabela 49 - Estimativas dos parâmetros pela técnica de mínimos quadrados não lineares. 

  ϕ σ2
 κ Efeito Pepita 

CH4 11,72 0 1,99 1,77 

CO2 1,37 0 5 0,1 

Fonte: Elaboração própria. 
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Capítulo IV 

Conclusão 

Apresentou-se ao longo desse trabalho um estudo sobre os gases de efeito estufa 

metano e dióxido de carbono e possíveis modelagens ao longo das campanhas. Para tal, 

foram obtidas medições de algumas variáveis em diversos reservatórios espalhados ao 

longo do território brasileiro e, através de uma detalhada análise exploratória de suas 

informações, padronizaram-se os bancos de dados, criando filtros de qualidade e usando 

os já existentes para reduzir ao máximo as informações discrepantes observadas. 

O tratamento das variáveis possibilitou um maior conhecimento acerca de cada 

uma delas, bem como produziu bancos que podiam ser mais facilmente manipulados e 

estudados dentro dos contextos que foram propostos. 

 

5.1 Modelagem da Análise de Regressão 

 

Na análise dos fluxos dos gases nos reservatórios, percebeu-se que uma 

modelagem utilizando todas as covariáveis que eram dispostas não ajustou de maneira 

eficaz as variáveis de interesse.  

Foi possível perceber também que os fluxos de metano e de dióxido de carbono 

não se comportaram de maneira diferente ao longo das campanhas e dentro dos 

reservatórios, tanto para as emissões difusivas quanto para as ebulitivas.  

Os dados de emissão difusiva apresentaram uma grande variabilidade, e devido a 

presença de valores negativos, não foi possível encontrar uma transformação adequada 

que pudesse estabilizar a variância. Já para os dados das medições feitas com o fluxo 

ebulitivo, foi possível adequar uma transformação aos dados que estabilizou a variância, 

no entanto, os modelos ainda assim não explicaram o suficiente dos fluxos de gases nos 

reservatórios. 
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Como em muitos casos deseja-se fazer previsões para o futuro, viu-se que os 

modelos propostos na maioria dos reservatórios não resultaram na maneira esperada, fato 

que pode ter sido ocasionado pela grande quantidade de dados faltantes e pela necessidade 

de um banco de dados mais completo, com um número maior de observações.  

 

5.2 Análise Espacial 

Com relação à análise espacial, viu-se que utilizar as ferramentas disponíveis sem 

qualquer tipo de cuidado com a seleção do banco pode comprometer os resultados.  

A análise espacial serviu para identificar se é possível propor uma modelagem 

para os fluxos dos gases utilizando a distribuição de seus valores ao longo do espaço 

como fonte de informação. Em outras palavras, o objetivo era modelar a variação espacial 

de uma série de dados dos poluentes de interesse. 

Novamente, não se percebeu uma diferença significativa de comportamento nas 

emissões tanto de metano quanto de dióxido de carbono de reservatório para reservatório, 

tanto para as emissões difusivas quanto para as ebulitivas.  

Não foi possível concluir alguma influência espacial, no entanto, foi percebível 

que em alguns casos, maiores latitudes apresentavam uma maior concentração de fluxo 

de gás, e latitudes mais baixas mostraram menos emissões de gases. 

Mais uma vez as análises podem ter sido influenciadas pela presença de missings, 

o que pode aumentar o viés e assim danificar os resultados. 

 

5.3 Sugestões para estudos futuros 

Sabe-se que, com frequência, os procedimentos de estatística conhecidos 

atualmente não são suficientes para descrever os processos espaço-temporais, pois não 

consideram a interação entre o espaço e o tempo, o que significa que estes procedimentos 

não conseguem captar a variabilidade nas dimensões espaço e tempo conjuntamente. As 

ferramentas para analisar os dados temporalmente ou espacialmente são amplamente 
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conhecidas, mas os métodos que consideram a dependência espaço-temporal ainda são 

relativamente recentes. 

Modelos dinâmicos para dados espaço-temporais foram propostos por vários 

autores como, por exemplo, Huang e Cressie (1995), utilizando uma abordagem não-

Bayesiana; e Gelfand, Banerjee e Gamerman (2005), sob o enfoque Bayesiano. 

No entanto, no caso da modelagem dos fluxos de gases de efeito estufa em 

reservatórios de hidrelétricas, que é o interesse nesse trabalho, sugere-se a utilização de 

um modelo proposto por Paez (2004), onde a variável resposta Y é descrita por um modelo 

de regressão, com coeficientes que variam de forma estruturada no tempo e espaço. Tal 

modelo é flexível, facilmente interpretável, computacionalmente operacional e permite 

uma estrutura de evolução não-estacionária.  

A definição do mesmo será apresentada abaixo no sentido de fornecer uma prévia 

de sua estruturação para o leitor interessado em aplicá-lo. 

Considere um conjunto de períodos de tempo discreto, t = 1, ..., T , onde para cada 

t observa-se a variável aleatória Yt(.) em um conjunto de locais no espaço S = {s1, ..., sN}. 

Seja Xt(s) um vetor de covariáveis observadas no tempo t e local s, de dimensão p. Paez 

(2004) propõe a seguinte modelagem para Yt(s): 

Yt(s) = Xt’(s) θ1t(s) + ε1t(s) , onde ε1t(s) ~ N(0,σ²)                                                       (18)  

θ1t(s) = θ2t + ε2t(s) , onde ε2t(.) ~ f ε2t (λ)                                                                    (19)  

θ2t = θ2,t – 1 + wt, , onde wt ~ N(0,W)                                                                          (20)  

e ainda t = 1, ..., T e s = s1, ..., sN. 

Os vetores θ1t(s) e θ2t têm dimensão p e são independentes, respectivamente, de 

ε1t(s) e ε2t(s) por hipótese, assim como θ2,t – 1 e wt são independentes e f ε2t (λ) é a 

distribuição dos erros ε2t que depende de parâmetros λ. 

Suponha que essa distribuição define uma estrutura de correlação espacial para 

esses erros e, consequentemente, para θ1t(s). Dessa forma, a correlação espacial presente 

na variável resposta se dá exclusivamente através dos parâmetros da regressão θ1t. Para 

maiores detalhes do modelo aqui exposto ver Paez e Gamerman (2005). 
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Para este estudo, seria necessário fazer regressões no tempo e tentar encontrar uma 

correlação espacial para os coeficientes dessas regressões e assim, os tornar as opções 

para compor o vetor Xt(s) de variáveis independentes observadas, o que possivelmente 

melhoraria a qualidade de ajuste do modelo proposto. 

Para tal, é necessário um registro contínuo, melhor qualidade dos dados e também 

um aumento da série temporal com coletas mensais em todos os reservatórios a fim de 

ser possível a comparação dos mesmos através do tempo. 

Uma questão importante seria também, estudar a influência de outras variáveis, 

como a quantidade de matéria orgânica presente na água e no sedimento, e incorporá-la 

às análises feitas nesse estudo. 
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ANEXO 1 

Regressões e análises de variância feitas para os 8 reservatórios juntos e separados, com 

os dados do banco de fluxo difusivo. 

Tabela A.1 – Análise de regressão do metano feita com todos os 8 reservatórios juntos. 

  Coeficiente 
Erro 

Padrão 

t-

valor 
Pr (>|t|) Significância 

Intercepto 15,22801645 7,871855 1,934 0,053353 . 

Latitude 0,325286412 0,10033 3,242 0,001228 ** 

Profundidade 
-

0,158775528 
0,028724 

-

5,528 
4,21E-08 *** 

Vel. Vento 1,765394585 0,467388 3,777 0,000169 *** 

Temp. Ar 0,028497108 0,227517 0,125 0,90035   

Temp. Água 0,007556271 0,337792 0,022 0,982158   

R² = 0,05918      

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

 

Tabela A.2 – Análise de variância do metano, com todos os 8 reservatórios juntos. 

  g.l. 
Dif. Soma 

Qd. 

Média 

Qd. 
F-valor Pr (>F) Significância 

Latitude 1 9391 9391,3 22,5457 2,37E-06 *** 

Profundidade 1 11391 11391,2 27,3468 2,10E-07 *** 

Vel. Vento 1 6018 6018,2 14,4479 0,0001534 *** 

Temp. Ar 1 17 16,8 0,0404 0,8408192  

Temp. Água 1 0 0,2 0,0005 0,9821579   

Resíduos 939 391135 391135 416,5     

 

Tabela A.3 – Análise de regressão do dióxido de carbono feita com todos os 8 

reservatórios juntos. 

  Coeficiente 
Erro 

Padrão 

t-

valor 
Pr (>|t|) Significância 

Intercepto 7219,21 860,51 8,389 < 2e-16 *** 

Latitude 83,61 10,97 7,623 6,05E-14 *** 

Profundidade -15,23 3,14 
-

4,851 
1,44E-06 *** 

Vel. Vento -15,22 51,09 
-

0,298 
0,766  

Temp. Ar -127,5 24,87 
-

5,127 
3,58E-07 *** 

Temp. Água -23,86 36,93 
-

0,646 
0,518   

R² = 0,1128      
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Tabela A.4 – Análise de variância do dióxido de carbono, com todos os 8 reservatórios 

juntos. 

  g.l. 
Dif. Soma 

Qd. 

Média 

Qd. 
F-valor Pr (>F) Significância 

Latitude 1 200688124 200688124 40,3183 3,36E-10 *** 

Profundidade 1 102016320 102016320 20,4951 6,75E-06 *** 

Vel. Vento 1 2974156 2974156 0,5975 0,4397   

Temp. Ar 1 314603905 314603905 63,2041 5,33E-15 *** 

Temp. Água 1 2079053 2079053 0,4177 0,5183   

Resíduos 939 4673956419 4977589       

 

Tabela A.5 – Análise de regressão do metano, para o reservatório de Balbina. 

  Coeficiente 
Erro 

Padrão 

t-

valor 
Pr (>|t|) Significância 

Intercepto -165,8046 48,86 
-

3,393 
0,001008 ** 

Latitude -59,9045 10,892 -5,5 3,20E-07 *** 

Profundidade -2,0532 0,5591 
-

3,673 
3,97E-04 *** 

Vel. Vento 10,4277 1,615 6,457 4,51E-09 *** 

Temp. Ar 0,3268 0,8133 0,402 0,688714   

Temp. Água 2,7139 1,7696 1,534 0,12846   

R² = 0,4411      

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

 

Tabela A.6 – Análise de regressão do metano, para o reservatório de Funil. 

  Coeficiente 
Erro 

Padrão 

t-

valor 

Pr 

(>|t|) 
Significância 

Intercepto 366,92901 813,582 0,451 0,65281   

Latitude 15,09158 36,07072 0,418 0,67642  

Profundidade -0,16215 0,07561 
-

2,145 

3,40E-

02 
* 

Vel. Vento 1,85695 1,11289 1,669 0,09783 . 

Temp. Ar 0,94243 0,33146 2,843 0,00526 ** 

Temp. Água -1,74068 0,46659 
-

3,731 
0,00029 *** 

R² = 0,1167       

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 
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Tabela A.7 – Análise de regressão do metano, para o reservatório de Itaipu. 

  Coeficiente 
Erro 

Padrão 

t-

valor 

Pr 

(>|t|) 
Significância 

Intercepto 53,67617 35,79206 1,5 0,1364   

Latitude 2,02124 1,44055 1,403 0,1632  

Profundidade 0,07916 0,03203 2,471 
1,49E-

02 
* 

Vel. Vento -0,14872 0,38517 
-

0,386 
0,7001  

Temp. Ar -0,04897 0,22102 
-

0,222 
0,825   

Temp. Água 0,04666 0,27836 0,168 0,8672   

R² = 0,08329      

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

 

Tabela A.8 – Análise de regressão do metano, para o reservatório de Segredo. 

  Coeficiente 
Erro 

Padrão 

t-

valor 

Pr 

(>|t|) 
Significância 

Intercepto -202,52823 116,74515 
-

1,735 
0,08583 . 

Latitude -7,79323 4,47758 -1,74 0,08482 . 

Profundidade -0,04271 0,01318 
-

3,241 
1,61E-

03 
** 

Vel. Vento 1,19724 0,20073 5,965 
3,64E-

08 
*** 

Temp. Ar 0,13881 0,09866 1,407 0,16253   

Temp. Água 0,05183 0,14731 0,352 0,72566   

R² = 0,3343      

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

 

Tabela A.9 – Análise de regressão do metano, para o reservatório de Serra da Mesa. 

  Coeficiente 
Erro 

Padrão 

t-

valor 

Pr 

(>|t|) 
Significância 

Intercepto 140,31127 56,05415 2,503 0,0136 * 

Latitude 6,23144 3,60886 1,727 0,0867 . 

Profundidade -0,05154 0,03719 
-

1,386 

1,68E-

01 
  

Vel. Vento 1,35696 0,657 2,065 0,041 * 

Temp. Ar 0,33528 0,27846 1,204 0,2308   

Temp. Água -1,89969 0,80165 -2,37 0,0193 * 

R² = 0,2013      

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 
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Tabela A.10 – Análise de regressão do metano, para o reservatório de Três Marias. 

  Coeficiente 
Erro 

Padrão 

t-

valor 

Pr 

(>|t|) 
Significância 

Intercepto -177,2682 403,8974 
-

0,439 
0,6616   

Latitude -9,9673 21,4919 
-

0,464 
0,6438  

Profundidade -0,832 0,3544 
-

2,347 

2,07E-

02 
* 

Vel. Vento 7,1077 4,6627 1,524 0,1304  

Temp. Ar -1,6805 1,9061 
-

0,882 
0,38   

Temp. Água 2,2503 2,2777 0,988 0,3254   

R² = 0,08178      

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

 

Tabela A.11 – Análise de regressão do metano, para o reservatório de Tucuruí. 

  Coeficiente 
Erro 

Padrão 

t-

valor 

Pr 

(>|t|) 
Significância 

Intercepto 127,7777 69,4756 1,839 0,0698 . 

Latitude -1,9363 5,3836 -0,36 0,7201  

Profundidade -0,3999 0,2002 
-

1,997 
4,94E-

02 
* 

Vel. Vento -0,6552 4,7343 
-

0,138 
0,8903  

Temp. Ar -0,6962 2,71 
-

0,257 
0,7979   

Temp. Água -3,3005 3,17 
-

1,041 
0,3011   

R² = 0,1138      

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

 

Tabela A.12 – Análise de regressão do metano, para o reservatório de Xingó. 

  Coeficiente 
Erro 

Padrão 

t-

valor 

Pr 

(>|t|) 
Significância 

Intercepto -71,3979 169,96481 -0,42 0,67501   

Latitude 2,9028 17,65156 0,164 0,86959  

Profundidade -0,06625 0,03483 
-

1,902 

5,90E-

02 
. 

Vel. Vento 2,008 0,66013 3,042 0,00276 ** 

Temp. Ar 0,43084 0,53887 0,8 0,42519   

Temp. Água 3,34798 0,95443 3,508 0,00059 *** 

R² = 0,1854      

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 
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Tabela A.13 – Análise de variância do metano, para o reservatório de Balbina. 

  g.l. 
Dif. Soma 

Qd. 

Média 

Qd. 

F-

valor 
Pr (>F) Significância 

Latitude 1 3725 3724,9 9,591 2,57E-03 ** 

Profundidade 1 7764 7763,8 19,991 2,15E-05 *** 

Vel. Vento 1 15435 15435,4 39,744 9,06E-09 *** 

Temp. Ar 1 1287 1287 3,3139 0,07184 . 

Temp. Água 1 913 913,4 2,3518 0,12846   

Resíduos 95 36895 388,4       

 

Tabela A.14 – Análise de variância do metano, para o reservatório de Funil. 

  g.l. 
Dif. Soma 

Qd. 

Média 

Qd. 

F-

valor 
Pr (>F) Significância 

Latitude 1 82,1 82,09 0,5983 4,41E-01   

Profundidade 1 757,5 757,53 5,5209 2,04E-02 * 

Vel. Vento 1 135,9 135,87 0,9902 0,32171   

Temp. Ar 1 48,1 48,12 0,3507 0,55482  

Temp. Água 1 1909,7 1909,68 13,918 0,00029 *** 

Resíduos 119 16328,2 137,21       

 

Tabela A.15 – Análise de variância do metano, para o reservatório de Itaipu. 

  g.l. 
Dif. Soma 

Qd. 

Média 

Qd. 

F-

valor 
Pr (>F) Significância 

Latitude 1 201,2 201,185 4,4685 3,66E-02 * 

Profundidade 1 272,4 272,441 6,0511 1,54E-02 * 

Vel. Vento 1 6,9 6,858 0,1523 0,69702   

Temp. Ar 1 1 0,979 0,0217 0,88302  

Temp. Água 1 1,3 1,265 0,0281 0,86717   

Resíduos 118 5312,7 45,023       

 

Tabela A.16 – Análise de variância do metano, para o reservatório de Segredo. 

  g.l. 
Dif. Soma 

Qd. 

Média 

Qd. 

F-

valor 
Pr (>F) Significância 

Latitude 1 7,65 7,653 0,8141 3,69E-01   

Profundidade 1 112,37 112,369 11,953 8,00E-04 *** 

Vel. Vento 1 301,31 301,307 32,05 1,42E-07 *** 

Temp. Ar 1 54,43 54,427 5,7895 0,01794 * 

Temp. Água 1 1,16 1,164 0,1238 0,72566   

Resíduos 101 949,51 9,401       
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Tabela A.17 – Análise de variância do metano, para o reservatório de Serra da Mesa. 

  g.l. 
Dif. Soma 

Qd. 

Média 

Qd. 

F-

valor 
Pr (>F) Significância 

Latitude 1 89,5 89,49 1,4325 2,34E-01   

Profundidade 1 186,7 186,67 2,9882 8,63E-02 . 

Vel. Vento 1 1296,9 1296,93 20,762 1,22E-05 *** 

Temp. Ar 1 43,9 43,87 0,7023 0,40361  

Temp. Água 1 350,8 350,79 5,6156 0,01933 * 

Resíduos 125 7808,4 62,47       

 

Tabela A.18 – Análise de variância do metano, para o reservatório de Três Marias. 

  g.l. 
Dif. Soma 

Qd. 

Média 

Qd. 

F-

valor 
Pr (>F) Significância 

Latitude 1 371 371 0,2192 6,41E-01   

Profundidade 1 10420 10419,5 6,1554 1,47E-02 * 

Vel. Vento 1 3591 3590,8 2,1213 0,14819   

Temp. Ar 1 98 98,4 0,0582 0,8099  

Temp. Água 1 1652 1652,3 0,9761 0,32539   

Resíduos 107 181124 1692,7       

 

Tabela A.19 – Análise de variância do metano, para o reservatório de Tucuruí. 

  g.l. 
Dif. Soma 

Qd. 

Média 

Qd. 

F-

valor 
Pr (>F) Significância 

Latitude 1 823 822,8 1,1813 2,81E-01   

Profundidade 1 3372 3372,2 4,8416 3,09E-02 * 

Vel. Vento 1 0 0,5 0,0007 0,97899   

Temp. Ar 1 1756 1755,7 2,5208 0,11656  

Temp. Água 1 755 755 1,084 0,30114   

Resíduos 75 52238 696,5       

 

Tabela A.20 – Análise de variância do metano, para o reservatório de Xingó. 

  g.l. 
Dif. Soma 

Qd. 

Média 

Qd. 

F-

valor 
Pr (>F) Significância 

Latitude 1 20,8 20,82 0,1435 7,05E-01   

Profundidade 1 314,1 314,07 2,1638 1,43E-01  

Vel. Vento 1 1201,2 1201,21 8,2758 0,00458 ** 

Temp. Ar 1 1865 1864,98 12,849 0,00045 *** 

Temp. Água 1 1786 1786,03 12,305 0,00059 *** 

Resíduos 157 22788,1 145,15       
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Tabela A.21 – Análise de regressão do dióxido de carbono, para o reservatório de 

Balbina. 

  Coeficiente 
Erro 

Padrão 
t-valor Pr (>|t|) Significância 

Intercepto 22492,764 5692,471 3,951 0,000149 *** 

Latitude 4917,919 1268,98 3,875 1,96E-04 *** 

Profundidade 1,575 65,134 0,024 9,81E-01   

Vel. Vento 1051,074 188,158 5,586 2,21E-07 *** 

Temp. Ar 126,438 94,76 1,334 1,85E-01   

Temp. Água -579,466 206,174 -2,811 0,006006 ** 

R² = 0,4273      

 

Tabela A.22 – Análise de regressão do dióxido de carbono, para o reservatório de Funil. 

  Coeficiente 
Erro 

Padrão 
t-valor Pr (>|t|) Significância 

Intercepto 125566,71 137512,13 0,913 0,363   

Latitude 5159,25 6096,7 0,846 3,99E-01  

Profundidade -22,62 12,78 -1,77 7,92E-02 . 

Vel. Vento 187,9 188,1 0,999 0,3199  

Temp. Ar 39,09 56,02 0,698 4,87E-01   

Temp. Água -357,7 78,86 -4,536 1,38E-05 *** 

R² = 0,3342      

 

Tabela A.23 – Análise de regressão do dióxido de carbono, para o reservatório de Itaipu. 

  Coeficiente 
Erro 

Padrão 
t-valor Pr (>|t|) Significância 

Intercepto 7609,288 9733,761 0,782 0,43593   

Latitude 408,548 391,763 1,043 2,99E-01  

Profundidade -2,09 8,711 -0,24 8,11E-01   

Vel. Vento 78,489 104,749 0,749 0,45517  

Temp. Ar -86,923 60,107 -1,446 1,51E-01   

Temp. Água 210,853 75,702 2,785 0,00623 ** 

R² = 0,07161      
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Tabela A.24 – Análise de regressão do dióxido de carbono, para o reservatório de 

Segredo. 

  Coeficiente 
Erro 

Padrão 
t-valor Pr (>|t|) Significância 

Intercepto -389400 74400 -5,234 9,04E-07 *** 

Latitude -15490 2854 -5,428 3,93E-07 *** 

Profundidade -3,45 8,4 -0,411 6,82E-01   

Vel. Vento -233,8 127,9 -1,828 0,07049 . 

Temp. Ar 172,4 62,87 2,742 7,23E-03 ** 

Temp. Água -657 93,88 -6,999 2,90E-10 *** 

R² = 0,5037      

 

Tabela A.25 – Análise de regressão do dióxido de carbono, para o reservatório de Serra 

da Mesa. 

  Coeficiente 
Erro 

Padrão 
t-valor Pr (>|t|) Significância 

Intercepto 7037,9 13188,11 0,534 0,595   

Latitude 50,76 849,07 0,06 9,52E-01  

Profundidade 11,8 8,75 1,349 1,80E-01   

Vel. Vento 237,88 154,58 1,539 0,126  

Temp. Ar 107,92 65,52 1,647 1,02E-01   

Temp. Água -302,76 188,61 -1,605 0,111   

R² = 0,08495      

 

Tabela A.26 – Análise de regressão do dióxido de carbono, para o reservatório de Três 

Marias. 

  Coeficiente 
Erro 

Padrão 
t-valor Pr (>|t|) Significância 

Intercepto 21340,92 13183,66 1,619 0,10845   

Latitude 1204,99 701,52 1,718 8,87E-02 . 

Profundidade -51,63 11,57 -4,463 2,01E-05 *** 

Vel. Vento -224,06 152,2 -1,472 0,1439  

Temp. Ar -151,84 62,22 -2,44 1,63E-02 * 

Temp. Água 268,52 74,35 3,612 0,00047 *** 

R² = 0,2471      

 

 

 



 
 

145 
 

Tabela A.27 – Análise de regressão do dióxido de carbono, para o reservatório de 

Tucuruí. 

  Coeficiente 
Erro 

Padrão 
t-valor Pr (>|t|) Significância 

Intercepto 13665,47 6981,25 1,957 0,054 . 

Latitude -482,49 540,97 -0,892 3,75E-01  

Profundidade -20,04 20,12 -0,996 3,22E-01   

Vel. Vento 1206,99 475,73 2,537 0,0133 * 

Temp. Ar -173,33 272,32 -0,637 5,26E-01   

Temp. Água -284,01 318,54 -0,892 0,3755   

R² = 0,2126      

 

Tabela A.28 – Análise de regressão do dióxido de carbono, para o reservatório de Xingó. 

  Coeficiente 
Erro 

Padrão 
t-valor Pr (>|t|) Significância 

Intercepto -8546,475 15989,14 -0,535 0,5937   

Latitude -1348,734 1660,539 -0,812 4,18E-01  

Profundidade -1,058 3,277 -0,323 7,47E-01   

Vel. Vento 53,576 62,101 0,863 0,3896  

Temp. Ar -92,962 50,694 -1,834 6,86E-02 . 

Temp. Água -61,498 89,786 -0,685 0,4944   

R² = 0,05746      

 

Tabela A.29 – Análise de variância do dióxido de carbono, para o reservatório de 

Balbina. 

  g.l. 
Dif. Soma 

Qd. 

Média 

Qd. 

F-

valor 
Pr (>F) Significância 

Latitude 1 151388388 151388388 28,718 5,84E-07 *** 

Profundidade 1 2702918 2702918 0,5127 4,76E-01  

Vel. Vento 1 175820048 175820048 33,352 9,67E-08 *** 

Temp. Ar 1 2068381 2068381 0,3924 5,33E-01  

Temp. Água 1 41641770 41641770 7,8993 0,00601 ** 

Resíduos 95 500800179 5271581       
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Tabela A.30 – Análise de variância do dióxido de carbono, para o reservatório de Funil. 

  g.l. 
Dif. Soma 

Qd. 

Média 

Qd. 

F-

valor 
Pr (>F) Significância 

Latitude 1 4110399 4110399 1,0486 3,08E-01   

Profundidade 1 18459009 18459009 4,7091 3,20E-02 * 

Vel. Vento 1 23704281 23704281 6,0472 0,01537 * 

Temp. Ar 1 136655783 136655783 34,862 3,43E-08 *** 

Temp. Água 1 80641097 80641097 20,572 1,38E-05 *** 

Resíduos 119 466464056 3919866       

 

Tabela A.31 – Análise de variância do dióxido de carbono, para o reservatório de Itaipu. 

  g.l. 
Dif. Soma 

Qd. 

Média 

Qd. 

F-

valor 
Pr (>F) Significância 

Latitude 1 925848 925848 0,278 5,99E-01   

Profundidade 1 154266 154266 0,0463 8,30E-01  

Vel. Vento 1 2419910 2419910 0,7267 0,39567   

Temp. Ar 1 974925 974925 0,2928 5,89E-01  

Temp. Água 1 25832768 25832768 7,7579 0,00623 ** 

Resíduos 118 392922928 3329855       

 

Tabela A.32 – Análise de variância do dióxido de carbono, para o reservatório de 

Segredo. 

  g.l. 
Dif. Soma 

Qd. 

Média 

Qd. 

F-

valor 
Pr (>F) Significância 

Latitude 1 160757225 160757225 42,104 3,26E-09 *** 

Profundidade 1 12283 12283 0,0032 9,55E-01  

Vel. Vento 1 435699 435699 0,1141 0,73621   

Temp. Ar 1 43131493 43131493 11,297 1,10E-03 ** 

Temp. Água 1 187010076 187010076 48,98 2,90E-10 *** 

Resíduos 101 385630499 3818124       
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Tabela A.33 – Análise de variância do dióxido de carbono, para o reservatório de Serra 

da Mesa. 

  g.l. 
Dif. Soma 

Qd. 

Média 

Qd. 

F-

valor 
Pr (>F) Significância 

Latitude 1 4951 4951 0,001 
9,70E-

01 
  

Profundidade 1 4885861 4885861 1,413 
2,37E-

01 
 

Vel. Vento 1 24740072 24740072 7,1548 0,00848 ** 

Temp. Ar 1 1586886 1586886 0,4589 
4,99E-

01 
 

Temp. Água 1 8910000 8910000 2,5768 0,11097   

Resíduos 125 432227816 3457823       

 

Tabela A.34 – Análise de variância do dióxido de carbono, para o reservatório de Três 

Marias. 

  g.l. 
Dif. Soma 

Qd. 

Média 

Qd. 

F-

valor 
Pr (>F) Significância 

Latitude 1 757851 757851 0,4202 5,18E-01   

Profundidade 1 33108311 33108311 18,358 4,01E-05 *** 

Vel. Vento 1 5834165 5834165 3,2349 0,07491 . 

Temp. Ar 1 115175 115175 0,0639 8,01E-01  

Temp. Água 1 23525570 23525570 13,044 0,00046 *** 

Resíduos 107 192976586 1803519       

 

Tabela A.35 – Análise de variância do dióxido de carbono, para o reservatório de 

Tucuruí. 

  g.l. 
Dif. Soma 

Qd. 

Média 

Qd. 

F-

valor 
Pr (>F) Significância 

Latitude 1 40037687 40037687 5,693 1,96E-02 * 

Profundidade 1 17315075 17315075 2,4621 1,21E-01  

Vel. Vento 1 51482585 51482585 7,3204 0,00844 ** 

Temp. Ar 1 27964317 27964317 3,9763 4,98E-02 * 

Temp. Água 1 5590703 5590703 0,795 0,37546   

Resíduos 75 527455162 7032735       
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Tabela A.36 – Análise de variância do dióxido de carbono, para o reservatório de Xingó. 

  g.l. 
Dif. Soma 

Qd. 

Média 

Qd. 

F-

valor 
Pr (>F) Significância 

Latitude 1 819004 819004 0,6376 4,26E-01   

Profundidade 1 72732 72732 0,0566 8,12E-01  

Vel. Vento 1 833405 833405 0,6488 0,42176   

Temp. Ar 1 9966772 9966772 7,7591 6,00E-03 ** 

Temp. Água 1 602621 602621 0,4691 0,49439   

Resíduos 157 201669933 1284522       

 

 

ANEXO 2 

Regressões e análises de variância feitas para os 8 reservatórios juntos e separados, com 

os dados do banco de fluxo ebulitivo. 

Tabela A.37 – Análise de regressão do metano feita com todos os 8 reservatórios juntos. 

  Coeficiente 
Erro 

Padrão 

t-

valor 
Pr (>|t|) Significância 

Intercepto 15,22801645 7,871855 1,934 0,053353 . 

Latitude 0,325286412 0,10033 3,242 0,001228 ** 

Profundidade 
-

0,158775528 
0,028724 

-

5,528 
4,21E-08 *** 

Vel. Vento 1,765394585 0,467388 3,777 0,000169 *** 

Temp. Ar 0,028497108 0,227517 0,125 0,90035   

Temp. Água 0,007556271 0,337792 0,022 0,982158   

R² = 0,05918      

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

 

Tabela A.38 – Análise de variância do metano feita com todos os 8 reservatórios juntos. 

  g.l. 
Dif. Soma 

Qd. 

Média 

Qd. 
F-valor Pr (>F) Significância 

Latitude 1 9391 9391,3 22,5457 2,37E-06 *** 

Profundidade 1 11391 11391,2 27,3468 2,10E-07 *** 

Vel. Vento 1 6018 6018,2 14,4479 0,0001534 *** 

Temp. Ar 1 17 16,8 0,0404 0,8408192  

Temp. Água 1 0 0,2 0,0005 0,9821579   

Resíduos 939 391135 391135 416,5     
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Tabela A.39 – Análise de regressão do dióxido de carbono feita com todos os 8 

reservatórios juntos. 

  Coeficiente 
Erro 

Padrão 
t-valor Pr (>|t|) Significância 

Intercepto 7219,21 860,51 8,389 < 2e-16 *** 

Latitude 83,61 10,97 7,623 6,05E-14 *** 

Profundidade -15,23 3,14 -4,851 1,44E-06 *** 

Vel. Vento -15,22 51,09 -0,298 0,766  

Temp. Ar -127,5 24,87 -5,127 3,58E-07 *** 

Temp. Água -23,86 36,93 -0,646 0,518   

R² = 0,1128      

 

Tabela A.40 – Análise de variância do dióxido de carbono feita com todos os 8 

reservatórios juntos. 

  g.l. 
Dif. Soma 

Qd. 

Média 

Qd. 
F-valor Pr (>F) Significância 

Latitude 1 200688124 200688124 40,3183 3,36E-10 *** 

Profundidade 1 102016320 102016320 20,4951 6,75E-06 *** 

Vel. Vento 1 2974156 2974156 0,5975 0,4397   

Temp. Ar 1 314603905 314603905 63,2041 5,33E-15 *** 

Temp. Água 1 2079053 2079053 0,4177 0,5183   

Resíduos 939 4673956419 4977589       

 

Tabela A.41 – Análise de regressão do metano, para o reservatório de Balbina. 

  Coeficiente 
Erro 

Padrão 

t-

valor 
Pr (>|t|) Significância 

Intercepto -165,8046 48,86 
-

3,393 
0,001008 ** 

Latitude -59,9045 10,892 -5,5 3,20E-07 *** 

Profundidade -2,0532 0,5591 
-

3,673 
3,97E-04 *** 

Vel. Vento 10,4277 1,615 6,457 4,51E-09 *** 

Temp. Ar 0,3268 0,8133 0,402 0,688714   

Temp. Água 2,7139 1,7696 1,534 0,12846   

R² = 0,4411      

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 
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Tabela A.42 – Análise de regressão do metano, para o reservatório de Funil. 

  Coeficiente 
Erro 

Padrão 
t-valor Pr (>|t|) Significância 

Intercepto 366,92901 813,582 0,451 0,65281   

Latitude 15,09158 36,07072 0,418 0,67642  

Profundidade -0,16215 0,07561 -2,145 3,40E-02 * 

Vel. Vento 1,85695 1,11289 1,669 0,09783 . 

Temp. Ar 0,94243 0,33146 2,843 0,00526 ** 

Temp. Água -1,74068 0,46659 -3,731 0,00029 *** 

R² = 0,1167       

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

 

Tabela A.43 – Análise de regressão do metano, para o reservatório de Itaipu. 

  Coeficiente 
Erro 

Padrão 
t-valor Pr (>|t|) Significância 

Intercepto 53,67617 35,79206 1,5 0,1364   

Latitude 2,02124 1,44055 1,403 0,1632  

Profundidade 0,07916 0,03203 2,471 1,49E-02 * 

Vel. Vento -0,14872 0,38517 -0,386 0,7001  

Temp. Ar -0,04897 0,22102 -0,222 0,825   

Temp. Água 0,04666 0,27836 0,168 0,8672   

R² = 0,08329      

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

 

Tabela A.44 – Análise de regressão do metano, para o reservatório de Segredo. 

  Coeficiente 
Erro 

Padrão 
t-valor Pr (>|t|) Significância 

Intercepto -202,52823 116,74515 -1,735 0,08583 . 

Latitude -7,79323 4,47758 -1,74 0,08482 . 

Profundidade -0,04271 0,01318 -3,241 1,61E-03 ** 

Vel. Vento 1,19724 0,20073 5,965 3,64E-08 *** 

Temp. Ar 0,13881 0,09866 1,407 0,16253   

Temp. Água 0,05183 0,14731 0,352 0,72566   

R² = 0,3343      

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 
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Tabela A.45 – Análise de regressão do metano, para o reservatório de Serra da Mesa. 

  Coeficiente 
Erro 

Padrão 
t-valor 

Pr 

(>|t|) 
Significância 

Intercepto 140,31127 56,05415 2,503 0,0136 * 

Latitude 6,23144 3,60886 1,727 0,0867 . 

Profundidade -0,05154 0,03719 -1,386 
1,68E-

01 
  

Vel. Vento 1,35696 0,657 2,065 0,041 * 

Temp. Ar 0,33528 0,27846 1,204 0,2308   

Temp. Água -1,89969 0,80165 -2,37 0,0193 * 

R² = 0,2013      

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

 

Tabela A.46 – Análise de regressão do metano, para o reservatório de Três Marias. 

  Coeficiente 
Erro 

Padrão 
t-valor Pr (>|t|) Significância 

Intercepto -177,2682 403,8974 -0,439 0,6616   

Latitude -9,9673 21,4919 -0,464 0,6438  

Profundidade -0,832 0,3544 -2,347 2,07E-02 * 

Vel. Vento 7,1077 4,6627 1,524 0,1304  

Temp. Ar -1,6805 1,9061 -0,882 0,38   

Temp. Água 2,2503 2,2777 0,988 0,3254   

R² = 0,08178      

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

 

Tabela A.47 – Análise de regressão do metano, para o reservatório de Tucuruí. 

  Coeficiente 
Erro 

Padrão 
t-valor Pr (>|t|) Significância 

Intercepto 127,7777 69,4756 1,839 0,0698 . 

Latitude -1,9363 5,3836 -0,36 0,7201  

Profundidade -0,3999 0,2002 -1,997 4,94E-02 * 

Vel. Vento -0,6552 4,7343 -0,138 0,8903  

Temp. Ar -0,6962 2,71 -0,257 0,7979   

Temp. Água -3,3005 3,17 -1,041 0,3011   

R² = 0,1138      

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

 

 

 

 



 
 

152 
 

Tabela A.48 – Análise de regressão do metano, para o reservatório de Xingó. 

  Coeficiente 
Erro 

Padrão 
t-valor Pr (>|t|) Significância 

Intercepto -71,3979 169,96481 -0,42 0,67501   

Latitude 2,9028 17,65156 0,164 0,86959  

Profundidade -0,06625 0,03483 -1,902 5,90E-02 . 

Vel. Vento 2,008 0,66013 3,042 0,00276 ** 

Temp. Ar 0,43084 0,53887 0,8 0,42519   

Temp. Água 3,34798 0,95443 3,508 0,00059 *** 

R² = 0,1854      

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

 

Tabela A.49 – Análise de variância do metano, para o reservatório de Balbina. 

  g.l. 
Dif. Soma 

Qd. 

Média 

Qd. 

F-

valor 
Pr (>F) Significância 

Latitude 1 3725 3724,9 9,591 2,57E-03 ** 

Profundidade 1 7764 7763,8 19,991 2,15E-05 *** 

Vel. Vento 1 15435 15435,4 39,744 9,06E-09 *** 

Temp. Ar 1 1287 1287 3,3139 0,07184 . 

Temp. Água 1 913 913,4 2,3518 0,12846   

Resíduos 95 36895 388,4       

 

Tabela A.50 – Análise de variância do metano, para o reservatório de Funil. 

  g.l. 
Dif. Soma 

Qd. 

Média 

Qd. 

F-

valor 
Pr (>F) Significância 

Latitude 1 82,1 82,09 0,5983 4,41E-01   

Profundidade 1 757,5 757,53 5,5209 2,04E-02 * 

Vel. Vento 1 135,9 135,87 0,9902 0,32171   

Temp. Ar 1 48,1 48,12 0,3507 0,55482  

Temp. Água 1 1909,7 1909,68 13,918 0,00029 *** 

Resíduos 119 16328,2 137,21       

 

Tabela A.51 – Análise de variância do metano, para o reservatório de Itaipu. 

  g.l. 
Dif. Soma 

Qd. 

Média 

Qd. 

F-

valor 
Pr (>F) Significância 

Latitude 1 201,2 201,185 4,4685 3,66E-02 * 

Profundidade 1 272,4 272,441 6,0511 1,54E-02 * 

Vel. Vento 1 6,9 6,858 0,1523 0,69702   

Temp. Ar 1 1 0,979 0,0217 0,88302  

Temp. Água 1 1,3 1,265 0,0281 0,86717   

Resíduos 118 5312,7 45,023       
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Tabela A.52 – Análise de variância do metano, para o reservatório de Segredo. 

  g.l. 
Dif. Soma 

Qd. 

Média 

Qd. 

F-

valor 
Pr (>F) Significância 

Latitude 1 7,65 7,653 0,8141 3,69E-01   

Profundidade 1 112,37 112,369 11,953 8,00E-04 *** 

Vel. Vento 1 301,31 301,307 32,05 1,42E-07 *** 

Temp. Ar 1 54,43 54,427 5,7895 0,01794 * 

Temp. Água 1 1,16 1,164 0,1238 0,72566   

Resíduos 101 949,51 9,401       

 

Tabela A.53 – Análise de variância do metano, para o reservatório de Serra da Mesa. 

  g.l. 
Dif. Soma 

Qd. 

Média 

Qd. 

F-

valor 
Pr (>F) Significância 

Latitude 1 89,5 89,49 1,4325 2,34E-01   

Profundidade 1 186,7 186,67 2,9882 8,63E-02 . 

Vel. Vento 1 1296,9 1296,93 20,762 1,22E-05 *** 

Temp. Ar 1 43,9 43,87 0,7023 0,40361  

Temp. Água 1 350,8 350,79 5,6156 0,01933 * 

Resíduos 125 7808,4 62,47       

 

Tabela A.54 – Análise de variância do metano, para o reservatório de Três Marias. 

  g.l. 
Dif. Soma 

Qd. 

Média 

Qd. 

F-

valor 
Pr (>F) Significância 

Latitude 1 371 371 0,2192 6,41E-01   

Profundidade 1 10420 10419,5 6,1554 1,47E-02 * 

Vel. Vento 1 3591 3590,8 2,1213 0,14819   

Temp. Ar 1 98 98,4 0,0582 0,8099  

Temp. Água 1 1652 1652,3 0,9761 0,32539   

Resíduos 107 181124 1692,7       

 

Tabela A.55 – Análise de variância do metano, para o reservatório de Tucuruí. 

  g.l. 
Dif. Soma 

Qd. 

Média 

Qd. 

F-

valor 
Pr (>F) Significância 

Latitude 1 823 822,8 1,1813 2,81E-01   

Profundidade 1 3372 3372,2 4,8416 3,09E-02 * 

Vel. Vento 1 0 0,5 0,0007 0,97899   

Temp. Ar 1 1756 1755,7 2,5208 0,11656  

Temp. Água 1 755 755 1,084 0,30114   

Resíduos 75 52238 696,5       
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Tabela A.56 – Análise de variância do metano, para o reservatório de Xingó. 

  g.l. 
Dif. Soma 

Qd. 

Média 

Qd. 

F-

valor 
Pr (>F) Significância 

Latitude 1 20,8 20,82 0,1435 7,05E-01   

Profundidade 1 314,1 314,07 2,1638 1,43E-01  

Vel. Vento 1 1201,2 1201,21 8,2758 0,00458 ** 

Temp. Ar 1 1865 1864,98 12,849 0,00045 *** 

Temp. Água 1 1786 1786,03 12,305 0,00059 *** 

Resíduos 157 22788,1 145,15       

 

Tabela A.57 – Análise de regressão do dióxido de carbono, para o reservatório de 

Balbina. 

  Coeficiente 
Erro 

Padrão 

t-

valor 
Pr (>|t|) Significância 

Intercepto 22492,764 5692,471 3,951 0,000149 *** 

Latitude 4917,919 1268,98 3,875 1,96E-04 *** 

Profundidade 1,575 65,134 0,024 9,81E-01   

Vel. Vento 1051,074 188,158 5,586 2,21E-07 *** 

Temp. Ar 126,438 94,76 1,334 1,85E-01   

Temp. Água -579,466 206,174 
-

2,811 
0,006006 ** 

R² = 0,4273      

 

Tabela A.58 – Análise de regressão do dióxido de carbono, para o reservatório de Funil. 

  Coeficiente 
Erro 

Padrão 

t-

valor 
Pr (>|t|) Significância 

Intercepto 125566,71 137512,13 0,913 0,363   

Latitude 5159,25 6096,7 0,846 3,99E-01  

Profundidade -22,62 12,78 -1,77 7,92E-02 . 

Vel. Vento 187,9 188,1 0,999 0,3199  

Temp. Ar 39,09 56,02 0,698 4,87E-01   

Temp. Água -357,7 78,86 
-

4,536 
1,38E-05 *** 

R² = 0,3342      
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Tabela A.59 – Análise de regressão do dióxido de carbono, para o reservatório de Itaipu. 

  Coeficiente 
Erro 

Padrão 
t-valor Pr (>|t|) Significância 

Intercepto 7609,288 9733,761 0,782 0,43593   

Latitude 408,548 391,763 1,043 2,99E-01  

Profundidade -2,09 8,711 -0,24 8,11E-01   

Vel. Vento 78,489 104,749 0,749 0,45517  

Temp. Ar -86,923 60,107 -1,446 1,51E-01   

Temp. Água 210,853 75,702 2,785 0,00623 ** 

R² = 0,07161      

 

Tabela A.60 – Análise de regressão do dióxido de carbono, para o reservatório de 

Segredo. 

  Coeficiente 
Erro 

Padrão 
t-valor Pr (>|t|) Significância 

Intercepto -389400 74400 -5,234 9,04E-07 *** 

Latitude -15490 2854 -5,428 3,93E-07 *** 

Profundidade -3,45 8,4 -0,411 6,82E-01   

Vel. Vento -233,8 127,9 -1,828 0,07049 . 

Temp. Ar 172,4 62,87 2,742 7,23E-03 ** 

Temp. Água -657 93,88 -6,999 2,90E-10 *** 

R² = 0,5037      

 

Tabela A.61 – Análise de regressão do dióxido de carbono, para o reservatório de Serra 

da Mesa. 

  Coeficiente 
Erro 

Padrão 
t-valor Pr (>|t|) Significância 

Intercepto 7037,9 13188,11 0,534 0,595   

Latitude 50,76 849,07 0,06 9,52E-01  

Profundidade 11,8 8,75 1,349 1,80E-01   

Vel. Vento 237,88 154,58 1,539 0,126  

Temp. Ar 107,92 65,52 1,647 1,02E-01   

Temp. Água -302,76 188,61 -1,605 0,111   

R² = 0,08495      
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Tabela A.62 – Análise de regressão do dióxido de carbono, para o reservatório de Três 

Marias. 

  Coeficiente 
Erro 

Padrão 
t-valor Pr (>|t|) Significância 

Intercepto 21340,92 13183,66 1,619 0,10845   

Latitude 1204,99 701,52 1,718 8,87E-02 . 

Profundidade -51,63 11,57 -4,463 2,01E-05 *** 

Vel. Vento -224,06 152,2 -1,472 0,1439  

Temp. Ar -151,84 62,22 -2,44 1,63E-02 * 

Temp. Água 268,52 74,35 3,612 0,00047 *** 

R² = 0,2471      

 

Tabela A.63 – Análise de regressão do dióxido de carbono, para o reservatório de 

Tucuruí. 

  Coeficiente 
Erro 

Padrão 
t-valor Pr (>|t|) Significância 

Intercepto 13665,47 6981,25 1,957 0,054 . 

Latitude -482,49 540,97 -0,892 3,75E-01  

Profundidade -20,04 20,12 -0,996 3,22E-01   

Vel. Vento 1206,99 475,73 2,537 0,0133 * 

Temp. Ar -173,33 272,32 -0,637 5,26E-01   

Temp. Água -284,01 318,54 -0,892 0,3755   

R² = 0,2126      

 

Tabela A.64 – Análise de regressão do dióxido de carbono, para o reservatório de Xingó. 

  Coeficiente 
Erro 

Padrão 
t-valor Pr (>|t|) Significância 

Intercepto -8546,475 15989,14 -0,535 0,5937   

Latitude -1348,734 1660,539 -0,812 4,18E-01  

Profundidade -1,058 3,277 -0,323 7,47E-01   

Vel. Vento 53,576 62,101 0,863 0,3896  

Temp. Ar -92,962 50,694 -1,834 6,86E-02 . 

Temp. Água -61,498 89,786 -0,685 0,4944   

R² = 0,05746      
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Tabela A.65 – Análise de variância do dióxido de carbono, para o reservatório de 

Balbina. 

  g.l. 
Dif. Soma 

Qd. 

Média 

Qd. 

F-

valor 
Pr (>F) Significância 

Latitude 1 151388388 151388388 28,718 5,84E-07 *** 

Profundidade 1 2702918 2702918 0,5127 4,76E-01  

Vel. Vento 1 175820048 175820048 33,352 9,67E-08 *** 

Temp. Ar 1 2068381 2068381 0,3924 5,33E-01  

Temp. Água 1 41641770 41641770 7,8993 0,00601 ** 

Resíduos 95 500800179 5271581       

 

Tabela A.66 – Análise de variância do dióxido de carbono, para o reservatório de Funil. 

  g.l. 
Dif. Soma 

Qd. 

Média 

Qd. 

F-

valor 
Pr (>F) Significância 

Latitude 1 4110399 4110399 1,0486 3,08E-01   

Profundidade 1 18459009 18459009 4,7091 3,20E-02 * 

Vel. Vento 1 23704281 23704281 6,0472 0,01537 * 

Temp. Ar 1 136655783 136655783 34,862 3,43E-08 *** 

Temp. Água 1 80641097 80641097 20,572 1,38E-05 *** 

Resíduos 119 466464056 3919866       

 

Tabela A.67– Análise de variância do dióxido de carbono, para o reservatório de Itaipu. 

  g.l. 
Dif. Soma 

Qd. 

Média 

Qd. 

F-

valor 
Pr (>F) Significância 

Latitude 1 925848 925848 0,278 5,99E-01   

Profundidade 1 154266 154266 0,0463 8,30E-01  

Vel. Vento 1 2419910 2419910 0,7267 0,39567   

Temp. Ar 1 974925 974925 0,2928 5,89E-01  

Temp. Água 1 25832768 25832768 7,7579 0,00623 ** 

Resíduos 118 392922928 3329855       
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Tabela A.68 – Análise de variância do dióxido de carbono, para o reservatório de 

Segredo. 

  g.l. 
Dif. Soma 

Qd. 

Média 

Qd. 

F-

valor 
Pr (>F) Significância 

Latitude 1 160757225 160757225 42,104 3,26E-09 *** 

Profundidade 1 12283 12283 0,0032 9,55E-01  

Vel. Vento 1 435699 435699 0,1141 0,73621   

Temp. Ar 1 43131493 43131493 11,297 1,10E-03 ** 

Temp. Água 1 187010076 187010076 48,98 2,90E-10 *** 

Resíduos 101 385630499 3818124       

 

Tabela A.69 – Análise de variância do dióxido de carbono, para o reservatório de Serra 

da Mesa. 

  g.l. 
Dif. Soma 

Qd. 

Média 

Qd. 

F-

valor 
Pr (>F) Significância 

Latitude 1 4951 4951 0,001 9,70E-01   

Profundidade 1 4885861 4885861 1,413 2,37E-01  

Vel. Vento 1 24740072 24740072 7,1548 0,00848 ** 

Temp. Ar 1 1586886 1586886 0,4589 4,99E-01  

Temp. Água 1 8910000 8910000 2,5768 0,11097   

Resíduos 125 432227816 3457823       

 

Tabela A.70 – Análise de variância do dióxido de carbono, para o reservatório de Três 

Marias. 

  g.l. 
Dif. Soma 

Qd. 

Média 

Qd. 

F-

valor 
Pr (>F) Significância 

Latitude 1 757851 757851 0,4202 5,18E-01   

Profundidade 1 33108311 33108311 18,358 4,01E-05 *** 

Vel. Vento 1 5834165 5834165 3,2349 0,07491 . 

Temp. Ar 1 115175 115175 0,0639 8,01E-01  

Temp. Água 1 23525570 23525570 13,044 0,00046 *** 

Resíduos 107 192976586 1803519       
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Tabela A.71 – Análise de variância do dióxido de carbono, para o reservatório de 

Tucuruí. 

  g.l. 
Dif. Soma 

Qd. 

Média 

Qd. 

F-

valor 
Pr (>F) Significância 

Latitude 1 40037687 40037687 5,693 1,96E-02 * 

Profundidade 1 17315075 17315075 2,4621 1,21E-01  

Vel. Vento 1 51482585 51482585 7,3204 0,00844 ** 

Temp. Ar 1 27964317 27964317 3,9763 4,98E-02 * 

Temp. Água 1 5590703 5590703 0,795 0,37546   

Resíduos 75 527455162 7032735       

 

Tabela A.72 – Análise de variância do dióxido de carbono, para o reservatório de Xingó. 

  g.l. 
Dif. Soma 

Qd. 

Média 

Qd. 

F-

valor 
Pr (>F) Significância 

Latitude 1 819004 819004 0,6376 4,26E-01   

Profundidade 1 72732 72732 0,0566 8,12E-01  

Vel. Vento 1 833405 833405 0,6488 0,42176   

Temp. Ar 1 9966772 9966772 7,7591 6,00E-03 ** 

Temp. Água 1 602621 602621 0,4691 0,49439   

Resíduos 157 201669933 1284522       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


