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Resumo – Câmaras flutuantes, ou câmaras de difusão, são extensamente utilizadas para medição de 
fluxo de gases em interfaces ar-água, em especial o dióxido de carbono. Muitas são as formas de 
análise e geometrias destas câmaras, não apresentando um projeto padronizado. Este artigo 
apresenta uma revisão sobre os distintos projetos, técnicas de medição e problemas encontrados. 
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FLOATING CHAMBER TO MEASURE GAS FLUXES AT AIR-WATER 
INTERFACE I : REVIEW AND CRITICAL ANALYSIS 

 
Abstract – Floating chambers, or diffusion chambers, are widely used to measure gas fluxes, 
especially carbon dioxide, at the air-water interface, There are many techniques and chamber 
designs, not showing a standard procedure or design. This paper presents a review of different 
designs, measurement techniques and associated problems. 
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1. INTRODUÇÃO 

Este artigo faz parte de uma seqüência de três artigos relacionados à câmaras flutuantes para 
medição de fluxo de gases em interfaces ar-água. Este primeiro artigo tem objetivo de caráter 
introdutório e de revisão para os dois subsequentes. 

As câmaras para medição de emissões de gases em interfaces líquido-gás são referidas como 
câmaras flutuantes. Na literatura são também apresentadas como câmaras de difusão ou floating 
chamber, diffusion chamber, static chamber, static floating chamber. 

2. AS CÂMARAS FLUTUANTES 

Emissões de dióxido de carbono (CO2), por exemplo, são usualmente realizadas através de 3 
métodos (Lambert e Frechetter, 2005): (i) câmaras flutuantes; (ii) técnica das covariâncias 
turbulentas a qual necessita das flutuações turbulentas de velocidade na vertical e das concentrações 
em elevada resolução temporal; (iii) equações paramétricas do modelo de difusão baseadas na 
concentração do gás na água e no ar. Embora cada técnica possua vantagens e desvantagens 
específicas, podem ser consideradas de fato, complementares em função de suas diferentes 
características de desempenho em termos de resolução temporal, espacial e custo. Uma análise 
detalhada das limitações, das vantagens e desvantagens, e a comparação entre as técnicas é 
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apresentada por Lambert e Frechette (2005), sem, no entanto, produzir uma análise de erro da 
utilização destas técnicas de forma mais objetiva. 

O método mais popular, simples e relativamente barato para medir o fluxo difusivo de CO2 e 
outros gases na interface água-ar é através da câmara flutuante. Esta técnica apresenta baixo custo, 
baixo consumo de energia, simplicidade e a capacidade de realizar medições pontuais em um curto 
período de tempo. Estas vantagens garantem maior mobilidade de medições favorecendo a maior 
cobertura espacial (Rasera, 2010) (Duchemin et al., 1999). Desta forma, são amplamente utilizadas 
em áreas de acesso remoto e logisticamente complicadas (Kutzbach et al., 2007). A mobilidade 
garante uma grande vantagem em ambientes heterogêneos como lagos naturais e reservatórios, os 
quais apresentam variabilidade de profundidade, presença de árvores e ecossistemas característicos, 
conseqüentes da biomassa inundada. 

O fluxo é calculado a partir da diferença de concentração do gás no ar ambiente dentro de 
uma câmara flutuante (ver Figura 2) 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). 

De forma geral a câmara consiste em um recipiente com uma face aberta virada para baixo, de 
forma a criar um volume de gás fechado hermeticamente e limitado na parte inferior pela lâmina 
d’água. A concentração de gases pode aumentar ou diminuir no ambiente interno da câmara, 
dependendo da direção dos fluxos. O método estima os fluxos dos gases através da análise das taxas 
de acumulação ou decaimento da concentração ao longo do tempo. O fluxo é calculado com base na 
área da seção transversal da câmara em contato com a água, do volume do espaço interno da câmara 
e da mudança de concentração do gás na câmara.  

Amostras de gás são usualmente coletadas da câmara por meio de seringas e a concentração é 
analisada por cromatografia gasosa. Outra técnica é o monitoramento contínuo por meio 
bombeamento em um sistema de circulação fechado do gás passando por um sensor e registrando a 
informação em um data-logger. 

A Figura 1 ilustra um esquema de uma câmara e técnicas de análise. É considerado como boa a 
medição na qual a concentração inicial na câmara é próxima da atmosférica e os dados apresentam 
um crescimento/decaimento linear com coeficiente de correlação superior a 0,90 (Duchemin et al., 
1999). 

O uso da câmara flutuante ainda gera debates entre os defensores da técnica devido a sua 
praticidade, baixo custo e razoável precisão e os opositores, especialistas na área da física de 
transferência de gases, que estão mais preocupados com as perturbações que a câmara causa no 
processo a ser mensurado. A principal crítica se refere ao fato de que a câmara cria distúrbios na 
camada limite atmosférica superficial (Kremer et al., 2003), reduz os efeitos de ventos na 
rugosidade da superfície e na velocidade de transferência (Dumestre et al., 1999), invalidando as 
medições. No entanto as medidas são consideradas realistas se a camada limite aquática é a 
responsável pelo controle do fluxo, e esta camada não sofre influência da câmara (Kremer et al., 
2003). Tokoro et al. (2007) demonstrou que as medições são consistentes com outras técnicas em 
termos do balanço de massa em experimentos laboratoriais, com erros inferiores a 10% segundo 
Kremer et al. (2003). Resultados similares são encontrados por outros autores comparando as 
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medições das câmaras flutuantes com outras técnicas (Guérin et al., 2007) (Soumis et al., 2008) 
(Repo et al., 2007). 

 

Figura 1 - Esquema da câmara flutuante e análises 

Entretanto, Duchemin et al. (1999), Matthews et al. (2003) e Eugster et al. (2003) observaram 
que as medições com câmaras flutuantes são superestimadas em comparação com equações 
paramétricas, com o método das covariâncias turbulentas e com o método da adição de SF6, em 
especial sob condições de ventos baixos (Matthews et al., 2003). Mais recentemente Soumis et al. 
(2008) demonstrou que os resultados das câmaras superestimam os fluxos durante o dia e 
subestimam durante a noite. 

Raymond (2001) também critica a câmara sob aspectos teóricos, e ressalta que a presença da 
câmara perturba o regime de turbulência superficial na camada limite. Segundo Belanger (1991) 
essa perturbação ocorre devido ao bloqueio da ação do vento na superfície e consequentemente 
diminuindo a turbulência e a taxa de transferência de gases. Frankignoulle (1996) afirma que a 
perturbação causada pela câmara é limitada se a câmara estiver livre (à deriva) como uma 
abordagem lagrangiana.  

A situação mais freqüente de medições reportada na literatura é com a câmara ancorada ou 
fixa em uma posição por outros meios e em muitos trabalhos é apenas citado que a medição é 
pontual e supõe-se que é uma medição fixa. Mas, segundo Frankignoulle (1996), o sistema 
ancorado aumenta a turbulência devido aos vórtices formados pelo escoamento nas paredes da 
câmara. As paredes da câmara abaixo d’água criam turbulência artificial porque a câmara move-se 
constantemente, mesmo sob condições de baixos ventos e ondas pequenas (Vachon et al., 2010). De 
acordo com Frankignoulle (1996) o erro estimado é aproximadamente 25%, sem, contudo, 
demonstrar a obtenção desta estimativa. 
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Matthews et al. (2003) determinou a importância da extensão de paredes na câmara abaixo do 
nível da água (submergência-S, Figura 2), cuja ausência promove emissões maiores do que aquelas 
comparadas com a presença das paredes. De acordo com Teodoru (2012, comunicação pessoal) a 
submergência S tem papel importante nos fluxos medidos, em especial em medições em rios. 

Um estudo mais detalhado nestes aspectos foi realizado por Vachon et al. (2010), que 
instalaram um ADV (Acoustic Doppler Velocimeter) na água, dentro e fora da câmara. As análises 
da dissipação de energia cinética turbulenta (ε) demonstraram que a turbulência abaixo da câmara é 
maior do que a correspondente fora da câmara (livre). Os autores demonstraram que a câmara induz 
turbulência, provavelmente devido às paredes da câmara abaixo da superfície. Concluíram também 
que sob baixos níveis de turbulência as câmaras superestimam o fluxo de duas a dez vezes mais e 
em condições de alta turbulência a superestimativa é aproximadamente 50%. Desta forma, em 
regime de baixa turbulência os movimentos da câmara na superfície são mais importantes do que 
em sob altos níveis de turbulência, quando a turbulência artificial criada pela câmara é menos 
importante. A despeito das questões de turbulência, para a maioria dos experimentos realizados a 
superestimativa é inferior a 2 vezes o valor real, e é função do nível de turbulência. Repo et al. 
(2007) também afirma que sob condições de ventos baixos a turbulência pode ser maior devido a 
influência da câmara e sob condições de ventos mais intensos a turbulência pode ser atenuada. 

De acordo com Rasera (2010) três cuidados importantes devem ser tomados nas medições 
com câmaras: (i) a câmara deve possuir elevada relação área/volume (Kremer et al., 2003); (ii) deve 
possuir uma válvula para garantir o equilíbrio de pressão com o ambiente externo e (iii) a câmara 
deve ser protegida da alta variação de temperatura (Kremer et al., 2003). 

Matthews et al. (2003) ressalta alguns aspectos físicos que devem ser considerados nas 
medições com câmaras, que incluem: (i) criação da um micro ambiente estagnado que previne a 
ação do vento, chuva e outros fatores que afetam a camada limite na água e no ar, (ii) mudanças no 
gradiente de concentração entre água e ar devido à alteração de concentração de gás na câmara, (iii) 
captura de ar atmosférico em condições de ventos mais intensos quando a câmara pode sofrer 
ruptura/desconexão da água com as paredes e (iv) mudanças de pressão e temperatura no ambiente 
interno da câmara.  

De forma similar, para câmaras fechadas utilizadas para medir fluxos de CO2 em solos 
Kutzbach et al. (2007) menciona algumas fontes de erros do método das câmaras: (i) determinação 
imprecisa do volume da câmara, (ii) vazamento de gás, (iii) acumulação de vapor d’água, (iv) 
alteração da advecção e turbulência, (v) alteração do gradiente de concentração devido aumento ou 
redução de concentração na câmara. Adicionalmente Kremer et al. (2003) sugerem amostragens sob 
condições de vento abaixo de 8 m s−1 e baixas alturas de ondas para evitar o rompimento da 
vedação entre as paredes da câmara e a água. 

Muitos modelos diferentes de câmaras flutuantes são encontrados (Figura 2), cujas dimensões 
são apresentadas na Tabela 1. Além da grande variação de área e volume, a relação área/volume 
também é apresentada. A amplitude de variação destas dimensões indica que não há projeto e 
dimensões padronizadas, e a maioria das aplicações são considera estas características importantes. 
Entretanto, Teodoru (2010) observou diferenças significativas dos resultados com relação às 
dimensões da câmara, o que é posteriormente confirmado com os resultados desta tese. De acordo 
com Teodoru et al. (2012) é imperativo o uso de um projeto padronizado para permitir comparação 
de dados. Ou seja, a câmara flutuante não pode ser vista com um simples “balde invertido”. A 
câmara exige calibração, procedimentos de operação específicos e requer análise cuidadosa. 
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Tabela 1 – Dimensões e características de câmaras flutuantes 

A (m2) V (L) A/V (m-1) S (cm) Tempo 
0,0022 - 0,39 0,05 - 76 2,54 - 44 2 - 25 10min - 1d 

Adaptado de Mannich et al. (2012) 

 
Figura 2 – Câmaras flutuantes no mundo 

Cortesia: IHA (B,M), Esmanhoto E (C), Teodoru C (E,R), Huttunen J T (F,I), St Louis V L (G), 
Santos M A (H,J), Lima I B T (K), Abril G (Q), Harby A (S). 
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Um aspecto relevante está relacionado à solubilidade dos gases na água, que depende da 
temperatura e da pressão. Para garantir o equilíbrio da pressão no interior da câmara e a pressão 
ambiente deve ser instalado um dispositivo na parede superior para atender esta necessidade e que 
após atingir o equilíbrio possa ser fechado para garantir a estanqueidade. De acordo com Duchemin 
et al. (1999) a temperatura é um parâmetro importante e mudanças podem causar problemas nas 
medições, porque altera a pressão, solubilidade do gás e difusividade. Para evitar mudanças de 
temperatura no interior da câmara devido à radiação solar as paredes devem ser revestidas com 
material isolante e refletivo (Lambert e Frechette, 2005). 

As medições de concentração do gás podem ser feitas tomando pequenos volumes de gás da 
câmara com uma seringa para posterior análise ou através de um sistema de medição contínua. Mas, 
independentemente do método, é importante garantir homogeneidade do gás no interior da câmara. 
Para tal, um pequeno ventilador pode ser instalado para garantir mistura suficiente sem adicionar 
muita turbulência na câmara. Kremer et al. (2003) determinou que sob condições de vento externo 
moderados não há diferença significativa entre medições com câmaras com ou sem ventilador. Em 
contrapartida, Rasera (2010) obteve fluxos maiores em câmaras com ventilador em condições de 
laboratório, mas diferenças muito menores em experimentos de campo. 

3. CONCLUSÃO 

A literatura apresenta uma extensa variação das dimensões das câmaras em termos de volume, 
área da seção transversal, forma e aspecto físico. Com respeito às técnicas de análise dos gases, 
tanto a coleta manual quanto a utilização de sensores automáticos são bastante utilizadas, todavia, 
não se encontrou nenhum estudo comparando os resultados. 

Os pesquisadores recomendam a utilização de material isolante e refletivo na câmara, 
contudo, muitas câmaras foram utilizadas sem este cuidado. Outra grande preocupação é a ausência 
de um projeto padrão, isto é, forma, área e volume comuns entre as câmaras. Frankignoulle (1996) e 
Vachon et al. (2010) já demonstraram erros de estimativas de fluxos por câmaras. Mannich et al. 
(2012) demonstrou a importância da relação área/volume e do tempo de medição nos erros de 
medição das câmaras. Esta questão, atrelada também as perturbações da camada limite aquática e o 
nível de turbulência devem ser objeto de estudo, pois podem causar sub ou superestimativas dos 
fluxos medidos através das câmaras. 

Sob a luz destas questões, torna-se importante estudos para melhor determinar as causas e 
magnitudes dos erros de estimativa de fluxos com câmaras. Estas incertezas nas estimativas das 
taxas de emissões de GEE limitam as análises quantitativas de risco-benefício ou impacto-benefício 
comparativas com outras fontes energéticas. As estimativas corretas são necessárias para nortear 
questões políticas, tomadas de decisão e aplicação de medidas mitigatórias. Neste contexto, os erros 
de projeto, os erros conceituais e as vantagens aparentes das câmaras, como simplicidade e custo, 
magnetizam os usuários menos experimentes a ignorar outras técnicas ou limitações das câmaras. 
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