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RESUMO 

	

Regiões alagadas e reservatórios de hidrelétricas localizados nos trópicos são 

considerados fontes significativas de gases estufa para a atmosfera. Estas emissões 

resultam da degradação da matéria orgânica do solo e da biomassa vegetal 

inundada pelo processo de degradação anaeróbio, mediado por microrganismos. 

Este trabalho compara a composição lábil da matéria orgânica (carboidratos - CHO, 

lipídios – LPD, e proteínas - PRT), a razão elementar (C:N), o comportamento das 

formas nitrogenadas (NO3‾, NO2‾ e o NH4
+) e o número de células bacterianas com a 

produção de gases (CH4 e CO2) em incubações anaeróbias de sedimentos de 

várzea e reservatório. A várzea Yahuarcaca, localiza-se na margem colombiana do 

Rio Amazonas, e é controlado por pulsos de inundações deste. O reservatório do 

Funil, construído em 1969, recebe águas do Rio Paraíba do Sul e efluentes das 

atividades antrópicas do vale do Paraíba Paulista. As incubações foram em 

atmosfera de N2 a 25°C, sem agitação e os parâmetros foram quantificados 

periodicamente. A abordagem bioquímica baseada na análise quali-quantitativa na 

matéria orgânica sedimentar pode identificar o estado trófico e a qualidade ambiental 

de ambientes aquáticos. A alta concentração de PRT (1,0 mgC.g-1) classifica o 

reservatório como um sistema eutrófico e a concentração de CHO (0,58 mgC.g-1), 

mesoligotrófico. Na várzea, as concentrações de PRT (0,88 mgC.g-1) e de CHO 

(0,09 mgC.g-1) classificam o sistema como mesoligotrófico. Devido aos sistemas 

estarem consumindo CHO ao invés de acumular, ambos podem ser classificados 

como heterotróficos. O percentual lábil da matéria orgânica variou de 14 a 21% do 

carbono orgânico total, assegurando a fonte de carbono e energia para a 

comunidade bacteriana da ordem de 108-109 cel.g-1. O C:N e o δ13C dos sedimentos 

incubados refletiram uma mistura de fontes em ambos os ambientes. Os sinais 

encontrados na várzea (C:N~8,1; -28< δ13C <-26‰) correspondem a mistura de 

plantas amazônicas, com predominância de plantas C3. No reservatório (C:N~11,1; 

δ13C~-23‰), observa-se mistura de sinais plantas C3, C4 e fitoplâncton, refletindo 

múltiplos usos do solo e eutrofização das águas do reservatório. O aporte de 

efluentes também contribuiu como fonte de matéria orgânica para o reservatório, 

conforme δ15N mais pesado indicou (~6,6‰). Os processos de degradação da 

matéria orgânica variaram ao longo das incubações em ambos os 

sistemas.Inicialmente a degradação da matéria orgânica produziu NH4
+, oxidado em 



 

	

anaerobiose via redução do Fe(III), produzindo NO2‾ até o 196º dia de incubação. 

Também ocorreu a nitrificação anaeróbia do amônio a NO3‾, dependente da 

produção de oxigênio pela enzima catalase. O NH4
+ foi produzido durante todo o 

experimento, representando 88 – 99% das formas nitrogenadas dissolvidas. Em 

ambas as amostras, a produção de CO2 excedeu a produção de CH4 ao longo de 

toda a incubação. A produção de CO2 foi até duas vezes maior e de CH4 até três 

vezes maior na várzea do que no reservatório, cujas produções alcançaram ~1900 e 

~1500 nmolC.g-1.d-1, respectivamente. Esta maior produção pode estar relacionada 

ao rápido turn over da matéria orgânica de alta labilidade e à equilibrada 

comunidade microbiana presente no ambiente naturalmente alagado. 

 
Palavras-chave: Biopolímeros. Bactérias. Sintrofia. Lago Yahuarcaca. Reservatório 
do Funil. 



 

	

ABSTRACT 

	

Flooded lands and hydroelectric reservoirs located in the tropics are among the main 

sources of green house gases to the atmosphere. These emissions are a result of 

the organic matter degradation of flooded soil and vegetal biomass by anaerobic 

process mediated by microorganisms. This work compare the labile composition of 

organic matter (carbohydrates – CHO, lipids – LPD, and proteins – PRT), the 

elemental ratio (C:N), the distribution of nitrogen forms (NO3‾, NO2‾ e o NH4
+) and the 

number of bacterial cells with the production of gases (CH4 e CO2) in anaerobic 

incubations of sediments from a lake and a reservoir. The floodplain Yahuarcaca is 

located in the margin of the Amazon River and is controlled by flood pulses of the 

river. The Funil reservoir built in 1969 receives water from Paraíba do Sul River and 

discharges from the anthropogenic activities from the river valley. The incubations 

were made in N2 atmosphere at 25ºC without agitation and the parameters were 

quantified periodically. The biochemical approach based in a quali-quantitative 

analysis of the sedimentary organic matter identifies the trophic state and 

environmental quality of aquatic ecosystems. The high PRT concentration (1,0 

mgC.g-1) classifies the reservoir as a eutrophic system and the CHO concentration 

(0,58 mgC.g-1), mesoligotrophic. In the floodplain, the PRT (0,88 mgC.g-1) and CHO 

(0,09 mgC.g-1) concentrations classify the system as mesoligotrophic. Due to the 

consuming of carbohydrates instead of accumulate, both systems can be classified 

as heterotrophic. The labile organic matter percentage varied from 14 to 21% of the 

total organic carbon, ensuring source of carbon and energy to the bacterial 

community in an order of 108-109 cel.g-1. The C:N and δ13C from the incubated 

sediments reflected a mixture of sources in both environments. The floodplain signal 

(C:N~8,1; -28< δ13C <-26‰) indicated a mixture Amazonian plants, predominating 

C3 plants. In the reservoir (C:N~11,1; δ13C~-23‰) was observed a mixture of C3, C4 

and phytoplankton signals, reflecting multiple uses of land and eutrophication of the 

reservoir waters. Also the sewage input contributes as source of organic matter to 

the reservoir, as indicated by the heavier δ15N (6,6‰). The degradation processes of 

organic matter from both systems varied along the incubations. Initially the organic 

matter degradation released NH4
+, oxidized anaerobically through Fe3+ reduction, 

releasing NO2‾ until 196th day of incubation. Also occurred anaerobic NH4
+ 

nitrification to NO3‾, depending on oxygen production by catalase enzyme. The NH4
+ 



 

	

was produced over the whole experiment, being 88 – 99% of the dissolved nitrogen. 

In both samples, the CO2 production exceeded CH4 production during the entire 

incubation. Comparing to the reservoir, CO2 production was twice and CH4 was three 

times higher in the floodplain, producing approximately 1900 e 1500 nmolC.g-1.d-1, 

respectively. The high production can be related to a fast turn over of a labile organic 

matter and to a microbial community in the naturally flooded land. 

 

Key words: Biopolimers. Bacteria. Funil reservoir. Sintrophy. Yahuarcaca floodplain. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

A intensificação do efeito estufa desde meados do século XIX tem despertado 

na comunidade científica grande esforço na tentativa de compreender, mensurar e 

modelar os processos de emissão de gases do efeito estufa - GEEs 

(INTERGOVERNAMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGE, 1990, 1995, 2007, 

2013, 2014). O gás carbônico (CO2), mesmo sendo o mais emitido, apresenta 

potencial estufa inferior ao metano (CH4) uma vez que este absorve de maneira 

mais eficaz as radiações infravermelhas.  

A evolução do conhecimento científico sobre os processos de produção e 

consumo de CO2 e CH4 identificaram sistemas aquáticos continentais como 

importantes fontes emissoras, principalmente quando localizadas em ambientes 

tropicais (BASTVISKEN et al., 2004; BARTLETT; HARRIS, 1993; BARROS et al., 

2011). Cole et al. (2007) e Travink et al. (2009) comprovaram a significância dos 

sistemas aquáticos naturais e artificiais como emissores de GEEs em escala global. 

Corpos d’água naturais, como as várzeas e reservatórios emitem GEEs devido à 

degradação da MO, consumindo oxigênio, produzindo CO2 e, consequentemente, 

favorecem o estabelecimento de condições anaeróbias para a produção de CH4 

(COLE et al., 2007; INTERGOVERNAMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGE, 

2011). 

A entrada de matéria orgânica de fontes variadas nas várzeas e reservatórios 

é contínua e sujeita a transformações diagenéticas de intensidade variada, 

dependente da labilidade e do tempo de residência no sistema (BERNER, 1980; 

LEE et al., 2004; KILLOPS; KILLOPS, 2005). A abundante matéria orgânica de solos 

e vegetação inundados garantem matéria prima para a degradação microbiana 

(GUÉRIN et al., 2008). E, ao estudar a composição da matéria orgânica sedimentar, 

compreender-se-á os principais processos que dirigem a sua decomposição em 

cada ambiente em particular. 

Os compostos lábeis são mais reativos e solúveis e utilizados pela biota para 

a nutrição. A diagênese recente da matéria orgânica se inicia com a hidrólise via 

enzimas esterases, de compostos lábeis, como as proteínas e carboidratos, para 

síntese de constituintes celulares ou como fonte de carbono e energia, liberando 

CO2 e água para o ambiente (CRAPEZ, 2009). A diagênese ocorre não só através 

do metabolismo de bactérias aeróbias, mas também de anaeróbicas. Em condições 
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de carência de oxigênio, este é substituído por nitrato, sulfato ou dióxido de carbono, 

produzindo N2, SO4
2-, S0, H2S e por último a metanogênese (HEDGES; OADES, 

1997; CRAPEZ, 2009). 

A produção de metano pode ocorrer através da degradação de vários 

compostos, por diferentes vias, em um gradiente de energia que vai desde a que 

seria mais rentável (via do hidrogênio) à metabolicamente menos energética (via do 

acetato) (OGUNSEITAN, 2005). A labilidade da matéria orgânica, as características 

da comunidade microbiana presente e a disponibilidade de elétrons determinam a 

via da metanogênese que prevalecerá em cada ambiente (MEGONIGAL, 2005). 

Para a degradação da matéria orgânica via metanogênese ocorrer é essencial 

o estabelecimento de sintrofia metabólica, cooperação entre microrganismos com 

diferentes funções metabólicas e termodinamicamente interdependentes (SCHINK, 

1997). É necessária a estruturação dos microrganismos em biofilme, permitindo o 

estabelecimento de várias populações microbianas de diferentes metabolismos, 

gerando gradientes físico-químicos no microambiente (DECHO, 2000; WARREN; 

HACK, 2001; HARRISON, 2007; FLEMMING; WINGENDER, 2010). 

A proposta deste trabalho pretende contribuir para o avanço do entendimento 

dos processos de produção de GEEs em águas continentais de ambientes tropicais, 

já pontuadas como relevantes no balanço do ciclo global do carbono. A produção de 

GEEs de dois sistemas alagados, um natural e o outro antrópico, é reproduzida na 

presente pesquisa. O primeiro, sistema Yahuarcaca, encontra-se em uma planície 

de inundação do Rio Amazonas e é regulado por pulsos de inundação periódicos e 

de longa duração (PIETRO-PIRAQUIVE, 2006; ANDRADE-SOSSA et al., 2011). Já 

o reservatório do Funil é formado pelo Rio Paraíba do Sul e foi construído na década 

de 60 do século XX (FERRÃO-FILHO et al., 2009). As características e o consumo 

da matéria orgânica lábil de várzea e reservatório serão avaliadas e relacionadas à 

biomassa bacteriana presente e à produção de CO2 e CH4 durante incubação em 

anaerobiose, reproduzindo o ambiente sedimentar redutor dos ambientes em 

questão. 



 

	

14 

2 OBJETIVOS 
 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

Avaliar a produção de dióxido de carbono e metano nos sedimentos do 

Reservatório do Funil e do Lago Yahuarcaca (várzea) em relação à composição da 

matéria orgânica lábil e processos microbianos ligados à degradação desta, através 

da reprodução, em laboratório, do ambiente anaeróbio. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

i. Reproduzir em laboratório o ambiente anaeróbio dos ecossistemas em estudo 

e monitorar a produção de CO2, CH4 e das formas nitrogenadas NH4
+, NO2‾ e 

NO3‾ ao longo de 6 meses; 

ii. Caracterizar e monitorar as alterações quali-quantitativamente da matéria 

orgânica dos ecossistemas em estudo, monitorando a composição elementar, 

biopolimérica e a biomassa bacteriana ao longo dos 6 meses;  

iii. Relacionar a produção dos gases, das formas nitrogenadas e a mineralização 

da matéria orgânica às alterações da comunidade microbiana durante a 

incubação dos sedimentos do reservatório e da várzea. 
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3 BASE TEÓRICA 
 

3.1 GASES ESTUFA NOS ECOSSISTEMAS AQUÁTICOS DULCÍCOLAS 

 

A ciclagem dos elementos nos ecossistemas tem como resultado o fluxo de 

energia entre os seres vivos e o mundo abiótico. O mais importante de todos os 

ciclos biogeoquímicos é o ciclo do carbono. As trocas de carbono são realizadas 

entre os quatro principais reservatórios: atmosfera, oceanos, ecossistemas terrestres 

e combustíveis fósseis (Figura 1). O tempo de residência do carbono em cada 

reservatório pode ser da ordem de milhões de anos, como no caso dos óleos, gases 

e carvão mineral nos reservatórios rochas e sedimentos (KILLOPS; KILLOPS, 2005). 

E embora o estoque de carbono nesses reservatórios serem muito significativos, 

toda a matéria orgânica e grande parte dos carbonatos têm origem bioquímica, um 

sub-ciclo do carbono de menor estoque, mas cuja ciclagem do carbono orgânico e 

inorgânico é na escala temporal da biota (centenas de anos ou menos). 

 

 
Figura 1 – Ciclo global do carbono contemporâneo. Unidades em Pg C.  
Fonte: HOUGHTON, 2005. 
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As transferências de carbono entre os reservatórios bióticos e abióticos são 

mediadas pelos organismos vivos (síntese e consumo) e por reações inorgânicas 

como intemperismo químico e erosão, por exemplo (SALIOT et al., 1991; 

SUMMONS, 1993). Atividades antrópicas alteram significativamente as 

transferências de carbono entre reservatórios (VER et al., 1999), como o 

desmatamento e a queima de combustíveis fósseis. A consequente liberação de 

gases estufa (GEEs), como o metano - CH4 e dióxido de carbono - CO2 contribuem 

para o aquecimento do planeta, observado desde o período pré-industrial. Segundo 

o Intergovernamental Panel on Climate Chance - IPCC (2013), as concentrações de 

CO2 e CH4 na atmosfera aumentaram em 40% e 50%, respectivamente. As 

concentrações de CO2 até 2011 atingiram os 390 ppm, enquanto o CH4 apresentou 

1803 ppb (IPCC, 2013). No entanto, apesar de apresentar concentrações mais 

baixas, o CH4 apresenta um potencial estufa 34 vezes maior que o CO2 , em uma 

perspectiva de 100 anos (INTERGOVERNAMENTAL PANEL ON CLIMATE 

CHANGE, 2014EPA – United States Environmental Protection Agency).  

Águas continentais também desempenham um papel importante na ciclagem 

do carbono e influenciam as mudanças climáticas globais (TRANVIK et al., 2009). 

Desta forma, regiões naturalmente alagadas (como as várzeas) e reservatórios de 

hidroelétricas, localizados nos trópicos, são importantes fontes de GEEs 

(principalmente de CH4) (BASTVISKEN et al., 2004; BARTLETT; HARRIS, 1993; 

BARROS et al., 2011), correspondendo a um terço da fonte de CH4 no planeta 

(HOUGHTON, 2005).  

As planícies de inundação ou várzeas correspondem a áreas periodicamente 

inundadas pelo fluxo lateral dos rios, por precipitação direta e/ou por afloramento de 

água subterrânea (JUNK et al., 1989). Estas inundações fazem com que a biota 

responda com diversas adaptações (i.g. fisiológicas, anatômicas, morfológicas, etc) 

de forma a criar uma estrutura de comunidade bem característica (JUNK et al., 

1989). Esse ecossistema regulado pelos pulsos de inundação dos rios, podem exibir 

periodicidade e duração variados, formando ambientes lóticos e/ou lênticos. Ao 

trocarem suas águas, as planícies de inundação recebem águas de características 

diferentes quanto à quantidade de nutrientes, material em suspensão, biota, etc. Tal 

intercâmbio de águas gera mudanças físicas e químicas no ambiente, fazendo com 

que seus ciclos biogeoquímicos sejam consideravelmente modificados em função da 

periodicidade de inundação (JUNK et al., 1989). 
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Nos ambientes alagados, a emissão de metano ocorre por diferentes vias 

(Figura 2). Nos sedimentos anóxicos, o gás pode escapar para a atmosfera via 

ebulição ou difusão. A ebulição consiste em um fluxo direto do metano produzido no 

sedimento, porém com baixa oxidação na coluna d’água. No fluxo difusivo, o CH4 

produzido nos sedimentos, ao atingir coluna d’água, é oxidado a CO2 pelas bactérias 

metanotróficas (BASTVIKEN et al., 2003). Porém, quando as condições são 

favoráveis à sua produção, (concentração de CH4 entre a água e a atmosfera, e o 

fluxo turbulento causado pelo vento), a metanogênese supera a oxidação, e o gás é 

emitido pelo próprio sistema. O acúmulo do gás também ocorre na camada anóxica, 

particularmente em lagos estratificados, escapando por difusão para a atmosfera em 

períodos de turnover (BASTVIKEN et al., 2004). Outra forma de emissão do metano 

é o transporte via macrófitas nas zonas litorâneas dos lagos. Este fluxo depende da 

produção e oxidação do gás nos sedimentos, além da característica da vegetação 

(BASTVIKEN et al., 2004). 

 

 
Figura 2 – Vias de produção de CH4 em lago estratificado.  
Fonte: BASTVIKEN et al., 2004. 
 

Em reservatórios, a degradação da matéria orgânica inundada, principalmente 

a de origem vegetal, é o principal contribuinte para emissão CO2 e CH4. Estes gases 

são liberados para a atmosfera, por fluxos difusivos na interface ar-água ou por 

borbulhamento, e emitidos tanto a montante como a jusante da barragem (Figura 3) 

(ABRIL et al., 2005; GUERIN et al., 2006). 
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Figura 3 – Vias de produção e emissão do metano e dióxido de carbono em um reservatório de 
hidrelétrica.  
Fonte: INTERGOVERNAMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGE, 2001.	

 

A jusante, a troca ocorre de maneira turbulenta com a atmosfera, 

imediatamente após a passagem da água de fundo pelas turbinas. Em reservatórios 

jovens, esta produção é mais acentuada e, particularmente em ambientes tropicais, 

a elevada temperatura e demanda de oxigênio proveniente dos processos de 

degradação, aumenta a produção de CO2. Desta forma, a estratificação do sistema 

em zonas de condições anóxicas e/ou redutoras estimulam a produção de CH4 por 

bactérias metanogênicas (ABRIL et al., 2005; BARROS et al., 2011;GUERIN, et al., 

2008). A produção dos gases (CO2 e CH4) também depende da quantidade e 

qualidade da matéria orgânica disponível para os microrganismos envolvidos em sua 

mineralização (CONRAD et al., 2010, 2011), além da temperatura, concentração de 

oxigênio (SOBEK et al., 2009) e competição por e/ou disponibilidade de aceptores 

de elétrons (FENCHEL et al., 2012).	 Os processos microbianos de produção de 

GEEs são apresentados no sub item 3.3.  

A crescente demanda por energia elétrica tem aumentado significativamente 

o número de hidrelétricas no mundo, fonte de energia renovável que, no entanto, 

gera controvérsias quanto ao seu custo e benefício. Nos últimos anos, estudos 

apontaram a produção de CH4 e CO2 por reservatórios de hidrelétricas em diferentes 

regiões do planeta (BARROS et al., 2011). Esses reservatórios são resultado da 

inundação de ecossistemas terrestres, que apresentam processos de degradação 

da matéria orgânica semelhantes aos dos ecossistemas naturais, porém com 

acréscimo de fontes de carbono, uma vez que uma vasta vegetação é inundada. 
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1993; Tremblay et al., 2005), temperate (Casper et al., 2000; Soumis et 
al., 2004; Therrien et al., 2005) and tropical/subtropical (e.g., Guerin et 
al., 2008) regions. Gross emissions measurements are summarized in 
Table 5.6.

Gross emissions measurements in boreal and temperate regions from 
Canada, Finland, Iceland, Norway, Sweden and the USA imply that 
highly variable results can be obtained for CO2 emissions, so that reser-
voirs can act as sinks, but also can present signifi cant CO2 emissions. In 
some cases, small CH4 emissions were observed in these studies. Under 
boreal and temperate conditions, signifi cant CH4 emissions are expected 
only for reservoirs with large drawdown zones and high organic and 
nutrient infl ows.

In tropical regions, high temperatures coupled with important demand 
for oxygen due to the degradation of substantial organic matter (OM) 

amounts favour the production of CO2, the establishment of anoxic con-
ditions, and thus the production of CH4. In new reservoirs, OM mainly 
comes from submerged biomass and soil organic carbon with different 
absolute and relative contents of OM (Galy-Lacaux et al., 1999; Blais et 
al., 2005; Descloux et al., 2010). Later, OM may also come from primary 
production or other biological processes within the reservoir.

According to the UN Educational, Scientifi c and Cultural Organization 
(UNESCO) and the IHA (UNESCO/IHA, 2008), measurements of gross 
emissions have been taken in the tropics at four Amazonian locations 
and 16 additional sites in central and southern Brazil. They have shown, 
in some cases, signifi cant gross GHG emissions. Measurements are not 
available from reservoirs in other regions of the tropics or subtropics 
except for Gatum in Panama, Petit-Saut in French Guyana and Nam 
Theun 2, Nam Ngum and Nam Leuk in Lao People’s Democratic Republic 
(UNESCO/IHA, 2009). Preliminary studies of Nam Ngum and Nam Leuk 

Figure 5.16 | Carbon dioxide and methane pathways in a freshwater reservoir with an anoxic hypolimnion (adapted from Guerin, 2006).

Anaerobic Degradation
Methanogenesis

Oxicline

Flooded Organic Matter
(Soils, Plant Material)

O2  

Dam

Aerobic CH4 Oxidation
CH4 + 2O2 –› CO2 + 2H2O

Bubbling 
Methane

CH4CO2 

Degassing

Organic Matter 

CO2, CH4 
CO2 ,CH4 

OM –› CH4 + CO2 

Aerobic CH4 Oxidation
CH4 + 2O2 –› CO2 + 2H2O

O2  CO2, CH4 

Diffusive Flux

O2  Phytoplankton

CH4

Fluvial Organic Matter 

CO2, CH4 

Flux through 
Macrophytes

Table 5.6 | Range of gross CO2 and CH4 emissions from hydropower freshwater reservoirs; numbers of studied reservoirs are given in parentheses (UNESCO-RED, 2008).

GHG pathway

Boreal and temperate Tropical

CO2

(mmol/m2/d)
CH4

(mmol/m2/d)
CO2

(mmol/m2/d)
CH4

(mmol/m2/d)

Diffusive fl uxes -23 to 145 (107) -0.3 to 8 (56) -19 to 432 (15) 0.3 to 51 (14)

Bubbling 0 0 to 18 (4) 0 0 to 88 (12)

Degassing1 ~0.2 (2) to 0.1 (2) n.a. 4 to 23 (1) 4 to 30 (2)

River below the dam n.a. n.a. 500 to 2500 (3) 2 to 350 (3)

Note: 1. The degassing (generally in mg/d) is attributed to the surface of the reservoir and is expressed in the same units as the other fl uxes (mmol/m2/d). 
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As emissões de carbono como CH4 têm início com a estratificação do lago 

formado. A biomassa inundada, ao ser mineralizada, libera carbono na forma de 

CO2, além de matéria orgânica e outros nutrientes (N e P). O excesso desses 

nutrientes eleva a produção primária e a demanda de oxigênio na coluna d’água. 

Este processo, que ocorre nos primeiros anos de inundação, causa anoxia nas 

regiões mais profundas, propiciando o metabolismo metanogênico. É devido à esta 

dinâmica que os reservatórios de hidrelétricas mais jovens emitem mais CO2 e CH4 

para a atmosfera, além de também possibilitar a emissão a jusante, após a 

passagem pelas turbinas (ABRIL et al., 2005; GUÉRIN et al., 2006). 

Em escala global, a emissão carbono (C) por esses ecossistemas varia de 4 a 

321 Tg C/ano (BARROS et al., 2011; BASTVIKEN et al., 2011; ST. LOUIS et al., 

2000), variando em função da latitude do reservatório, da matéria orgânica 

inundada, do input autóctone ou alóctone de matéria, do gradiente longitudinal dos 

afluentes e do gradiente de profundidade à montante e à jusante da barragem. Em 

função da latitude, os reservatórios tropicais estão entre os maiores emissores de 

carbono (ST. LOUIS et al., 2000; BARROS, 2011), contribuindo com 

aproximadamente 40 Tg de C/ano (BARROS et al., 2011), sendo a região 

amazônica a maior emissora. Barros et al. (2011) estimaram que, expandindo a área 

da superficial dos reservatórios para  5.000 Km2, as emissões de carbono pelas 

regiões tropicais não amazônicas iriam aumentar para 4 Tg C/ano, enquanto a 

região amazônica o aumento seria de 7 Tg de C/ano.  Uma vez que estas regiões 

apresentam maior temperatura e maior cobertura vegetal, a degradação da matéria 

orgânica resultará em uma maior emissão de gases por estes ecossistemas. 

 

3.2 COMPOSIÇÃO DA MATÉRIA ORGÂNICA 

 

A matéria orgânica sedimentar é composta de uma grande variedade de 

moléculas, incluindo hidrocarbonetos de baixo peso molecular, proteínas, 

carboidratos, lipídios, pigmentos e substâncias fenólicas (KILLOPS; KILLOPS, 

2005), sendo a maioria dos compostos produzida pelo metabolismo dos organismos. 

O percentual dessas substâncias na composição dos seres vivos varia entre os 

grupos de organismos (Figura 4). Nos ambientes aquáticos, a matéria orgânica é um 

componente especialmente dinâmico do sistema e está particularmente sujeito às 
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diversas transformações físicas, químicas e/ou biológicas (MEYERS; ISHIWATARI, 

1993). 

As diferentes classes componentes do material orgânico são degradadas em 

estágios diferentes e um percentual desse conteúdo sedimentar permanece como 

“não caracterizado” (Figura 4), por se apresentar como uma forma não caracterizada 

(KILLOPS; KILLOPS, 2005; LEE et al., 2004). A degradação da matéria orgânica 

tem início na coluna d’água e permanece após a sedimentação. O pequeno 

percentual de matéria orgânica que escapa da ciclagem biológica do carbono na 

coluna d´água (cerca de 1%) vai para o carbono sedimentar, com composição 

variada, de acordo com a profundidade e processos que regem a sedimentação do 

sistema (SALIOT, 1994; MEYER-REIL; KÖSTER, 2000; LEE et al., 2004). 

 

	
Figura 4 – Composição da matéria orgânica dissolvida e sua comparação com diferentes 
compartimentos do ambiente.  
Fonte: SALIOT, 1994.	

 

Devido matéria orgânica ser constituída por diferentes compostos 

moleculares, ela tem suas características geoquímicas alteradas seletivamente por 

um conjunto de processos denominado diagênese recente (BERNER, 1980). O 

processo de diagênese pode ser estudado através da comparação dos teores 

orgânicos lábeis (passíveis de degradação) e refratários (resistentes à degradação). 

Entende-se por matéria orgânica lábil o conteúdo orgânico que pode ser degradado 

por atividade microbiana ou fotodegradação, como carboidratos e proteínas, 
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enquanto a refratária é definida como um conteúdo que permanece preservado no 

ambiente (KILLOPS; KILLOPS, 2005).  

Os compostos lábeis são mais reativos e solúveis, utilizados pela biota para a 

nutrição. A diagênese se inicia com a hidrólise dos biopolímeros (proteínas, 

carboidratos e lipídios) via enzimas esterases (HOPPE; ULLRICH, 1999; HOPPE et 

al., 2002; AZAM; MALFATTI, 2007). As proteínas e componentes nitrogenados são 

os primeiros a serem degradados; os carboidratos são degradados logo em seguida 

e ambos podem retornar a ciclagem biológica via síntese de constituintes celulares 

ou serem mineralizados, atuando como fonte de carbono e energia e gerando gás 

carbônico e água.  

A diagênese também ocorre em condições anóxicas, através do metabolismo 

de bactérias anaeróbicas. Nessas condições, o oxigênio é substituído por nitrato, 

sulfato ou dióxido de carbono e, apesar do sistema transportador de elétrons ser 

análogo ao das bactérias aeróbicas, os produtos resultantes são, entre outros, N2, 

SO4
2-, S0, H2S e CH4 (CRAPEZ, 2009). Segundo Hedges e Oades (1997) a 

sequência de processos metabólicos anaeróbicos, em condições anóxicas, é a 

desnitrificação, redução de MnO2 a Mn2
+, redução de FeOOH à Fe2

+, redução de 

SO4
2- à S2‾ e metanogênese. Uma porção da matéria orgânica, principalmente a 

lignina e compostos orgânicos contendo cadeias longas alquiladas (principalmente 

lipídios), se mantém preservadas em ambientes sedimentares anóxicos. Hedges et 

al. (1992), Meyers e Ishiwatari (1993) e Hedges e Oades, (1997) relatam as 

substâncias húmicas e os lipídios como as mais resistentes aos processos de 

degradação após a deposição, se comparadas com compostos proteicos e 

carboidratos. Consequentemente, as substâncias húmicas e os lipídios, se tornam 

proporcionalmente mais abundantes no perfil vertical da coluna sedimentar e são as 

classes de compostos mais extensivamente utilizada como marcadores moleculares 

(MACKENZIE et al., 1982). 

Investigar a composição da matéria orgânica implica na realização de 

análises quali-quantitativas que identifiquem as características a nível atômico 

(razões elementares e isotópicas dos principais elementos) ou por grupos de 

substâncias (carboidratos, proteínas, lipídios e substâncias húmicas, por exemplo) 

(SUMMONS, 1993; SALIOT et al., 1991; MEYERS, 1997).  

A matéria orgânica de origem autóctone em ambientes aquáticos, isto é, 

produzida principalmente pela comunidade planctônica local, tem razão molar de 
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C:N entre 4 e 10 (MEYERS, 1994). Valores superiores a 20 são característicos de 

matéria orgânica terrestre, produzida principalmente por plantas superiores 

(BORDOVISKIY, 1965a; BORDOVISKIY, 1965b; INGALL; CAPPELLEN, 1990; 

MEYERS, 1994). Muitos trabalhos utilizam-se apenas da razão C:N como indicadora 

das fontes de matéria orgânica principalmente por esta pouco variar em comparação 

à razão C/P (HEDGES et al., 1986; MEYERS, 1994), além da facilidade analítica de 

determinação desses elementos. 

Para a utilização das razões elementares como indicadoras da origem da 

matéria orgânica, assume-se que esses elementos são conservativos, o que implica 

dizer que suas distribuições no sedimento serão função apenas da mistura física de 

materiais com composições distintas (THORNTON; McMANUS, 1994). No entanto, a 

diagênese recente altera a composição da matéria orgânica inicialmente depositada, 

o que dificulta interpretações baseadas apenas na composição elementar. Assim, a 

o conjunto das razões C:N, C:P e outro parâmetro da matéria orgânica, como razões 

isotópicas e marcadores moleculares, normalmente gera informações mais 

consistentes sobre origem da matéria orgânica em sistemas aquáticos naturais 

(MEYERS, 1994; RUTTEMBERG; GOÑI, 1997) 

Além dessas diferenças de origem, a matéria orgânica sedimentada 

apresenta significativas variações de proporções relativas de carboidratos, lipídios, 

proteínas e outras classes químicas componentes da matéria orgânica total 

(BORDOVISKIY, 1965c; MACKO et al., 1993; MEYERS; ISHIWATARI, 1993). 

Sistemas eutrofizados tendem a acumular grandes quantidades de carbono orgânico 

causando uma mudança de composição bioquímica da matéria orgânica 

(DANOVARO et al., 1993).  

A utilização da composição bioquímica da matéria orgânica através dos 

biopolímeros como indicadores do estado trófico de sistemas costeiros vem sendo 

utilizada por muitos autores em ambientes costeiros e marinhos (FABIANO et al. 

1995; DANOVARO, 1996; PUSCEDDU et al., 1999; DANOVARO et al., 1999; 

PUSCEDDU et al. 2000; TSELEPIDES et al., 2000; PUSCEDDU et al., 2011; 

SABBATINI et al., 2012). Uma vez que as proteínas são importantes fontes de 

nitrogênio e tendem a ser mineralizadas mais rapidamente (NEWELL; FIELD, 1983), 

Dell’Anno et al. (2002) estabeleceram a razão PRT:CHO como indicador de estado 

trófico de sistemas costeiros mesoligotrófico (proteínas <1,5 mg/g; carboidratos <5 
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mg/g); eutrófico (proteínas <1,5-4 mg/g; carboidratos 5-7 mg/g) e hipertrófico 

(proteínas > 4 mg/g; carboidratos >7 mg/g). 

A fração biopolimérica do carbono é também um bom descritor do estado 

nutricional de um ecossistema, por ser menos conservativa que o carbono orgânico 

total (DELL’ANNO et al., 2002; VEZZULLI et al., 2003). Proteínas, lipídios e 

carboidratos são importantes parâmetros químicos na indicação do valor nutricional 

da matéria orgânica disponível para os consumidores bentônicos (GRÉMARE et al., 

1997, 2002) e larvas de peixe (RIVEIRO et al., 2000; DÍAZ et al, 2007). A fração 

biopolimérica da matéria orgânica apresenta melhor correlação com a abundância 

da meiofauna (GRÉMARE et al., 2002), com a composição zooplanctônica 

(VENTURA, 2006; MÜLLER-NAVARRA, 2008) e reflete o valor nutricional do séston 

(GRÉMARE et al., 2003). Trabalhos mais recentes também evidenciaram a estreita 

correlação da fração biopolimérica com a abundância e o funcionamento de 

comunidades bentônicas de foraminíferos (SABATTINI et al., 2012) e de bactérias 

(CRAPEZ, 2009; SILVA et al., 2010; SABADINI-SANTOS et al., 2014a, 2014b). 

 

3.3 PROCESSOS DIAGENÉTICOS E DE PRODUÇÃO DE CH4 

 

Os microrganismos são os grandes responsáveis pela ciclagem de energia e 

nutrientes entre os meios biótico e abiótico (KARL, 2007). Os microrganismos que 

utilizam CO2 como única ou principal fonte de carbono são autotróficos (fototróficos 

e quimiotróficos); os heterotróficos são aqueles que não conseguem reduzir o CO2, 

necessitando de outras moléculas orgânicas como fonte de carbono. A matéria 

orgânica produzida a partir da captação de energia solar pelos seres fototróficos 

serve de combustível para a maioria dos processos heterotróficos. 

Os microrganismos que realizam a fermentação, metanogênese, redução do 

ferro e do sulfato são classificadas como heterotróficos. Os sistemas transportadores 

de elétrons, que geram energia celular, são análogos aos dos microrganismos 

aeróbios, entretanto, os processos de respiração anaeróbios são energeticamente 

menos eficientes. Dependendo do potencial de óxido-redução do ambiente em 

anaerobiose, a disponibilidade de doadores de elétrons serão H2, NH4
+, Mn(II), Fe(II) 

e H2S para os seguintes aceptores NO3‾, Mn(IV), Fe(III), SO4
2-, CO2 (Tabela 1).  
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Tabela 1 – Sequência termodinâmica de redução de substâncias inorgânicas 
pela matéria orgânicaa 

Reação Eh(V) ΔGb  

Redução do O2 0.812 -29,9 

Redução do NO3‾ 0.747 -28,4 

Redução do Mn4
+ a Mn2

+ 0.526 -23,3 

Redução do Fe(III) a Fe(II) -0.047 -10,1 

Redução do SO4
2- a H2S -0.221 -5,9 

Redução do CO2 a CH4 -0.244 -5,6 
Fonte: SCHLESINGER, 1997. 
aUnidade em kcal.mol-1e-1 considerando a reação de oxidação: ¼CH2O + ¼H2O —> ¼CO2 + H+ + e‾. 
bΔG= -RT ln (K); pH 7,0; 25°C 

 

Os sedimentos são intensamente colonizados (cerca de 1010 células.g-1) por 

microrganismos com suas matrizes poliméricas extracelulares (EPS), formando 

estruturas denominadas biofilmes (DECHO, 2000; WARREN; HACK, 2001; 

HARISON, 2007; FLEMMING; WINGENDER, 2010). Essa estrutura permite o 

estabelecimento de várias populações microbianas, que apresentam diversidade de 

funções metabólicas e de estágios de crescimento, gerando, assim, mudanças 

físico-químicas no microambiente e competição entre elas por processos que 

apresentem melhor rendimento energético (Tabela 1) (MEGONIGAL et al., 2005). 

Apesar da metanogênese ter o menor rendimento energético, essa via 

metabólica representa um papel importante no ciclo do carbono em anaerobiose. Ela 

é responsável por cerca de 10 a 50% da mineralização do carbono (BASTVIKEN et 

al., 2008) e 69% das emissões de metano atmosférico (Figura 5). Ecossistemas 

alagados (lagos, pântanos, reservatórios e plantações de arroz) são os principais 

produtores, correspondendo 23% da produção total de CH4 (CONRAD, 2009). 

 
Figura 5 – Porcentagem do metano produzido globalmente a partir de um balanço total de 500–600 
Tg CH4 por ano.  
Fonte: CONRAD, 2009. 

diffusion into the stratosphere and microbial CH4 oxidation
in soil.

It should be noted that the strengths of these sources or
sinks represent net fluxes between the planetary surface
and the atmosphere. Gross fluxes can be much larger.
In rice fields, for example, much (about 20%) of the pro-
duced CH4 is consumed by aerobic methanotrophs living
in the rhizosphere of the rice plants, thus attenuating the
net flux into the atmosphere (Schütz et al., 1989; Frenzel,
2000; Groot et al., 2003). For most CH4 sources shown in
Fig. 1, rates of CH4 production are usually much larger
than rates of CH4 emission since a large fraction of the
initially produced CH4 is consumed by microorganisms
before it can enter the atmosphere (Frenzel, 2000;
Reeburgh, 2003).

The quantitatively most important example is CH4

emission from gas hydrates, which presently constitutes
only about 1% of the total atmospheric CH4 budget or
about 5–6 Tg CH4 year-1. However, the total reservoir of
gas hydrates in the marine sediments of the continental
margins is huge, on the order of 500 000–10 000 000 Tg
CH4, or about 150–3000 the amount of CH4 in the atmo-
sphere (Reeburgh, 2007). In fact, mobilization of CH4 from
the gas hydrates is much larger than the net emission
into the atmosphere, but most of the mobilized CH4 is
fortunately consumed by anaerobic methane oxidizers,
which globally account for a consumption rate of about
70–300 Tg CH4 year-1 (Reeburgh, 2007). Without this
consumption activity, the atmospheric CH4 budget would
be higher by 10–60% resulting in dramatically higher
concentrations of atmospheric CH4.

There are several comprehensive reviews of the global
CH4 cycle and the environmental microbiology of metha-
nogenic and methanotrophic microorganisms (Reeburgh,
2003; Conrad, 2007; Dunfield, 2007; Reeburgh, 2007; Liu
and Whitman, 2008; Thauer and Shima, 2008; Trotsenko
and Murrell, 2008). In this minireview, I will therefore con-
centrate on some recent advances in the microbiology
of the CH4 cycle and discuss some problems that are still
unsolved.

Anaerobic methane oxidation

Existence of anaerobic oxidation of CH4 has been postu-
lated for a long time in order to explain concentration
gradients and isotopic signatures of CH4 in marine sedi-
ments. Furthermore, it has been possible for long time to
measure the conversion of 14CH4 to 14CO2 in environ-
mental samples, which usually were of marine origin. It
has been postulated that CH4 is oxidized by reduction
of sulfate and that this would possibly be carried out
by CH4-oxidizing H2-producing archaea syntrophically
associated with H2-consuming sulfate-reducing bacteria
(Valentine and Reeburgh, 2000; Reeburgh, 2007). Such
a process was shown to be consistent with the ther-
modynamic conditions in marine sediments, in particular
with the H2 partial pressures (Hoehler et al., 1994). The
microbes involved in such a process were for the first time
visualized by applying fluorescent in situ hybridization
(FISH) with nucleic acid probes specific for archaea and
for sulfate-reducing bacteria (Boetius et al., 2000). Using
FISH coupled to secondary ion mass spectrometry
(SIMS) it was possible to demonstrate that the archaea
indeed were highly depleted in 13C as expected when
utilizing CH4 as carbon source (Orphan et al., 2001).
It was shown that these consortia consist of archaea,
which form the phylogenetically distinct cluster ANME-2
within the methanogenic order Methanosarcinales, and
of sulfate-reducing bacteria from the Desulfosarcina–
Desulfococcus branch of Deltaproteobacteria. Subse-
quently similar consortia were found with archaea of the
clusters ANME-1, which is distantly related to Methanosa-
rcinales and Methanomicrobiales (Orphan et al., 2002;
Knittel et al., 2005), and ANME-3, which is related to
the genera Methanococoides and Methanolobus within
the Methanosarcinales (Lösekann et al., 2007). ANME
archaea contain gene homologues of the methyl-
coenzyme M reductase, the key enzyme of CH4 synthe-
sis, suggesting that a similar enzyme may be involved
in anaerobic oxidation of CH4 to CO2 (Hallam et al., 2004).
Indeed, two nickel proteins resembling cofactor 430 from
the methyl-coenzyme M reductase were isolated in rela-
tively high abundance (10% of total protein) from micro-
bial mats exhibiting anaerobic CH4 oxidation (Krüger
et al., 2003). However, the biochemical mechanism of
the enzymatic oxidation reaction is still unclear (Thauer
and Shima, 2008).

The CH4-oxidizing archaea of the ANME clusters have
so far only been grown in enrichment cultures with very
low growth rates (doubling times of weeks to months) and
low growth yields (only 1% of the CH4 oxidized is used
for biomass production), but have not yet been isolated
(Girguis et al., 2005; Nauhaus et al., 2007). It is also
debatable whether these archaea really need sulfate
reducers as syntrophic partners or can reduce sulfate by
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Fig. 1. Global methane sources in per cent of the total budget of
about 500–600 Tg CH4 per year.
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A metanogênese é realizada pelo domínio Archaea, que abrange boa parte 

dos microrganismos extremófilos, podendo ser, além de metanogênicos, halófilos ou 

termoacidófilos. São colonizadores dos mais variados ecossistemas extremos como, 

ambientes hipersalinos a regiões vulcânicas terrestres, fontes hidrotermais 

marinhas, regiões aquáticas anaeróbias e trato gastrointestinal de animais. 

Apresentam metabolismo semelhante ao domínio Bacteria, porém os sistemas de 

processamento de informação genética (i.g. replicação, transcrição e tradução) são 

semelhantes aos dos eucariontes (CAVICCHIOLI, 2011).  

O metano é a forma mais reduzida do carbono, com valência -4, enquanto o 

gás carbônico é a forma mais oxigenada, com valência +4. Organismos 

fotossintéticos são os principais responsáveis pela redução do CO2, fornecendo 

formas orgânicas de energia para organismos de respiração aeróbia e anaeróbia. 

Porém, na ausência de oxigênio e de outros aceptores de elétrons (i.g. nitrato, 

sulfato e íon férrico), os processos de decomposição geram CO2 e CH4 (STAMS; 

PLUGGE, 2009). A produção de metano pode ocorrer através da degradação de 

vários compostos, por diferentes vias, em um gradiente de energia que vai desde a 

mais rentável (via do hidrogênio) à metabolicamente menos energética (via do 

acetato) (Tabela 2). 

 

Tabela 2 – Reações metanogênicas e respectivos rendimentos energéticos 
Reação ∆Gº’ (kJ.mol-1CH4) 

4H2 + CO2 → CH4 + 2H2O -135,6 

4 Formato → CH4 + CO3 + 2H2O -130,1 

2 Etanol + CO2 → CH4 + 2 Acetato -116,3 

Metanol + H2 → 3CH4 + 2H2O -112,5 

4 Metanol + H2 → 3CH4 + CO2 + 2H2O -104,9 

4 Metilamina + 2H2O → 3CH4 + CO2 + 4NH4 -75,0 

4 Trimetilamina + 6H2O → 9CH4 + 3CO2 + 4NH4 -74,3 

2 Dimetilsulfeto + 2H2O → 3CH4 + CO2 + H2S -73,8 

2 Dimetilamina + 2H2O → 3CH4 + CO2 + 2NH4 -73,2 

4 2-Propanol + CO2 → CH4 + 4 Acetona + 2H2O -36,4 

Acetato → CH4 + CO2 -31,0 
Fonte: OGUNSEITAN, 2005. 
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Na metanogênese, as arqueas utilizam formas variadas de substratos 

orgânicos e inorgânicos (GARCIA et al., 2000; OGUNSEITAN, 2005) produzidos 

pelas bactérias, criando interdependência metabólica entre elas, denominada 

sintrofia (SCHINK, 1997; STAMS; PLUGGE, 2009). A sintrofia é definida como uma 

cooperação simbiótica entre microrganismos de diferentes funções metabólicas e 

termodinamicamente interdependentes (SCHINK, 1997) e é essencial na 

degradação da matéria orgânica via metanogênese. Bryant (1979) relatou a sintrofia 

de Methanobacillus omelianskii e Methanobacterium bryantii para produção de 

metano, que é possível pela divisão de trabalho metabólico: 

 

1) Fermentação de etanol para acetato e H2 

2 CH3CH2OH + 2 H2O →  2 CH3COOH + 4H2  Gº = 19 kJ/2 mol Etanol 

 

2) E utilização do produto H2 para reduzir CO2 e produzir metano: 

4 H2 + CO2 → CH4 + 2 H2O    Gº’ = −131 kJ/mol CH4 

 

A produção de metano envolve vários processos metabólicos. Primeiramente 

polímeros complexos (polissacarídeos, proteínas, lipídios e ácidos nucleicos) são 

convertidos em oligômeros e monômeros (açúcares, amino ácidos, ácidos graxos e 

glicerol) pelas enzimas hidrolíticas extracelulares das bactérias heterotróficas 

(WEISS et al., 1991). As bactérias acidogênicas, por fermentação, produzem ácidos 

orgânicos, que poderão seguir vias metabólicas diferentes. A primeira, envolvendo 

bactérias sintróficas, há produção de hidrogênio, dióxido de carbono e acetato. Os 

dois primeiros, hidrogênio e CO2, pela via metanogênese hidrogenotrófica, 

produzem < 33% do metano ou produzir acetato, pela via de homoacetogênese. A 

via de homoacetogênese é responsável por > 67% da produção de metano. Outra 

via metabólica é a produção de ácidos orgânicos como propionato, butirato e 

álcoois, que também produzirão metano, pelos mesmos processos descritos 

anteriormente (Figura 6). 
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Figura 6 – Processos microbianos envolvidos na degradação da matéria orgânica via metanogênese. 
Fonte: Modificado de CONRAD, 1999; SCHINK, 1997. 

 

A quantidade e qualidade da matéria orgânica são fatores que regulam a 

metanogênese (MEGONIGAL, 2005). A disponibilidade de elétrons, a composição 

química dos compostos orgânicos e a labilidade da matéria orgânica determinam a 

eficiência e a via da metanogênese em vários ambientes.  

A terra primitiva dispunha de muito H+ e a primeira forma metatbólica foram as 

arqueas metanogênicas, cujo metabolismo era via hidrogênio (NIBSET; SLEEP, 

2001). Apesar de liberar mais energia, a via do hidrogênio não é a mais comum na 

natureza, pela competição por esse elemento no metabolismo das sulfato-redutoras, 

por exemplo. Além disso, a presença de outros oxidantes é um fator limitante para 

que este metabolismo ocorra. Em compensação, a síntese do acetato dispõe de 

várias vias metabólicas, como a glicólise e redução do piruvato, e é capaz de ocorrer 

concomitantemente aos demais metabolismos (NEALSON et al., 2005; SOWERS, 

2012).  
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4 ÁREA DE ESTUDO 
 

4.1 RESERVATÓRIO DO FUNIL 

 

O reservatório do Funil é formado pelo Rio Paraíba do Sul e encontra-se no 

município de Resende, na divisa entre os estados do Rio de Janeiro e São Paulo. 

Concluído em 1969, o reservatório teve como finalidade abastecer a cidade de 

Resende, produzir energia elétrica, e regularizar a vazão do Rio Paraíba do Sul 

(FERRÃO-FILHO et al., 2009). O lago formado possui 40 km2 de área e um volume 

de 890 x 106 m3. Sua profundidade media é de 22 m e sua bacia de drenagem é 

cerca de 16.800 km2 (BRANCO et al., 2002) (Figura 7). 

 

 

 

Figura 7 – Mapa da localização geográfica do Reservatório da Usina Hidrelétrica Funil e o local de 
coleta indicado pelo ponto preto ao centro do reservatório.  
Fonte: FERRÃO-FILHO et al., 2009. 

 

A configuração do reservatório é dada por uma larga seção formada pelo vale 

central do Rio Paraíba do Sul e por dois braços associados a seus tributários, os rios 

Santana e Lajes (BRANCO et al., 2002). O lago atua como um decantador natural 

de sedimentos e subtâncias tóxicas, além de ser uma barragem para a poluição 

oriunda do Paraíba Paulista. Por estar, em sua quase totalidade, situada no Estado 

de São Paulo, as atividades desenvolvidas a montante exercem extrema influência 

sobre a qualidade de água do reservatório, tornando o sistema altamente 

349FLORAÇÕES DE CIANOBACTÉRIAS TÓXICAS NO RESERVATÓRIO DO FUNIL

Oecol. Bras., 13(2): 346-365, 2009

Devido à sua posição estratégica, o reservatório 
do Funil serve como um decantador natural de sedi-
mentos, sendo considerado uma verdadeira barragem à 
poluição recebida do Vale do Paraíba Paulista, melho-
rando a qualidade das águas do Rio Paraíba do Sul a 
jusante do reservatório. Destaca-se ainda, como impor-
tante fator de impacto sobre o reservatório, a reduzida 
cobertura vegetal dos solos da sua bacia de drenagem. 
Os solos dessas áreas, cujas matas foram substituídas 
pelo plantio de café e, atualmente, por pastagens, estão 
sujeitos de modo significativo a processos erosivos.

Em função da entrada de grande quantidade 
de nutrientes oriundos de sua bacia de drenagem, 
situação que o eleva a categoria de hipereutrófico, 
o Reservatório do Funil vêm apresentando intensas 
florações de cianobactérias, sendo algumas espécies 
potencialmente produtoras de toxinas. Os estudos 
desenvolvidos até o presente apontam para uma 
situação preocupante no Reservatório do Funil. 
Entre os principais problemas encontrados estão a 
presença de metais (chumbo, cobre, cromo, mercúrio, 
níquel e zinco) no sedimento e contaminação de 
peixes por cádmio, cobre, mercúrio e zinco (Alerj 
2006), presença de hepatotoxinas (microcistinas) 
e neurotoxinas (saxitoxinas) no fitoplâncton, 
acumulação de microcistinas no zooplâncton (Rocha 
2007), com efeitos tóxicos para cladóceros (Ferrão-
Filho et al. 2008, 2009).

VARIÁVEIS FÍSICO-QUÍMICAS, NUTRIENTES  
E CLOROFILA-A

Coletas mensais foram realizadas entre junho/02 a 
março/06, na sub-superficie, em uma estação próxima 
à barragem (Figura 1) para mensuração das variáveis 
físicas, químicas, fitoplâncton e zooplâncton. Amos-
tras para análises de nutrientes e clorofila-a foram 
coletadas na mesma estação, mas somente no período 
de junho/02 a junho/03. Temperatura da água, pH, 
condutividade elétrica e oxigênio dissolvido foram 
medidos com multi-sensor probe YSI 6920, e a trans-
parência da água estimada através da profundidade 
de extinção do disco de Secchi. As concentrações dos 
nutrientes fósforo total (FT), fósforo solúvel reativo 
(FSR), nitrogênio total (NT), íon amônio (NH4

+), 
nitrato (NO3

-) e nitrito (NO2
-) foram avaliadas através 

de técnicas padrão de espectrometria descritas em 
APHA (1995). O nitrogênio inorgânico dissolvido 
(NID) foi obtido através da soma dos valores dos íons 
amônio, nitrato e nitrito. As concentrações de cloro-
fila-a foram determinadas por método colorimétrico 
após extração em acetona 90% (Lorenzen 1967). 

 
FITOPLÂNCTON

Amostras para análise do fitoplâncton foram 
acondicionadas em frascos escuros de 100ml e fixadas 

Figura 1. Localização do Reservatório do Funil com a indicação do ponto de coleta, situado próximo à barragem.
Figure 1. Geographical location of the Funil Reservoir and location of the sampling site, situated near the dam (barragem)  

(indicated with an arrow).
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eutrofizado. Florações de cianobactérias também são frequentes, conferindo uma 

coloração verde às águas no período do verão (INSTITUTO ESTADUAL DO 

AMBIENTE, 2010). 

O sedimento foi amostrado na região central do reservatório (21º34’0’’S; 

44º36’0’’O – Figura 7) em junho de 2012. 

 

4.2 SISTEMA LAGUNAR YAHUARCACA 

 

Localizado na região do trapézio amazônico, 2 km a oeste da cidade de 

Letícia (4°11’16’’ S e 69°58’16’ O), o sistema lagunar Yahurcaca encontra-se na 

margem colombiana do Rio Amazonas, 82 m acima do nível do mar (ANDRADE-

SOSSA et al., 2011). É formado por quatro lagos interconectados por canais naturais 

e suas características limnológicas dependem do grau de conexão com o Rio 

Amazonas. Os principais lagos são o lago Largo (lago I), Taricaya (II), Boa 

Anaconda (III) e Pozo Hondo 1 (IV) (Andramunio-Acero e Caraballo, 2012) (Figura 

8). 
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Figura 8 – Mapa da localização do sistema lagunar Yahuarcaca, com destaque para as regiões em 
preto representado os lagos; a cinza escuro representando as águas do rio Amazonas; e as Ilhas 
(zona de sedimentação) representada em cinza claro O local de coleta é indicado pelo ponto cinza ao 
centro do lago Pozo Hondo 1.  
Fonte: SALCEDO-HERNÁNDEZ et al., 2012. 

 

As águas da bacia amazônica são classificadas pelas suas cores (pretas, 

brancas e claras), levando em consideração sua origem e hidrogeoquímica. Águas 

brancas são em geral barrentas e amareladas e mais ricas em nutrientes. Com 

origem nos Andes, a erosão das encostas traz consigo uma elevada quantidade de 

matéria particulado em suspensão (MPS). Em contrapartida, as águas pretas são 

mais límpidas e pobre em MPS, devido à sua origem na própria bacia amazônica. 

São águas que percorrem regiões com densa cobertura vegetal, onde a água da 

chuva penetra rapidamente no solo, impedindo a erosão deste. Desta forma, a água 

percolada carrega consigo uma grande quantidade de substâncias solúveis que dão 

a cor “negra” à água. Já as águas claras, provenientes do Planalto das Guianas ou 
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do Brasil Central, são límpidas e verdes, contendo pouco MPS, uma vez que o 

relevo regular destas regiões, a vegetação menos densa (em particular no Brasil 

Central – cerrado) e as estações de chuva e seca bem definidas, diminui as 

possibilidades de erosão e consequentemente a quantidade de material em 

suspensão (SIOLI, 1985). 

O sistema Yahuarcaca encontra-se em uma planície de inundação do Rio 

Amazonas e é regulado por pulsos de inundação periódicos e de longa duração, que 

formam os quatro lagos citados anteriormente. O lago I é o que mais recebe águas 

brancas do tipo I do Rio Amazonas, uma vez que está diretamente conectado 

através de um canal de duplo fluxo e de aproximadamente 150m. No entanto, os 

demais lagos são mais influenciados pelas águas negras do tipo I provenientes da 

quebrada Yahuarcaca, que desembocam diretamente no lago III (PIETRO-

PIRAQUIVE, 2006; ANDRADE-SOSSA et al., 2011). Apesar de ser um ambiente 

pouco impactado, o sistema recebe águas negras da Quebrada Yahuarcaca que tem 

sua qualidade alterada devido a diferentes atividades antrópicas associadas a 

despejo de lixo, esgoto e à gestão de resíduos sólidos dos diferentes centros 

urbanos (PRIETO; ARIAS, 2007).  

Na enchente ou potamofase, ao receber as águas brancas, a profundidade e 

transparência aumentam no Yahuarcaca, além da condutividade e sólidos totais 

oriundos do rio Amazonas (TORRES-BEJARANO et al., 2013). O material 

particulado alóctone é rapidamente sedimentado ao encontrar o ambiente lêntico, 

porém, os nutrientes enriquecem o sistema e estimulam a produção primária 

fitoplanctônica. Além disso, as várzeas, ao encherem, inundam uma extensa área de 

floresta, o que contribui para o aumento de fontes de carbono. A matéria orgânica 

mais fresca é rapidamente mineralizada pela rica comunidade bacteriana desses 

ambientes de várzea, eficientes no consumo de carbono orgânico (CO) e produção 

de CO2. 

O sedimento foi amostrado na região central do lago IV ou Pozo Hondo 1 

(4º11’10.29’’S 69º57’43.19’O – Figura 8), o ultimo e maior lago, com grande 

influência das águas da quebrada Yahuarcaca e pouca influência do rio Amazonas. 

A coleta foi realizada em janeiro de 2011. 
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5 MATERIAIS E MÉTODOS 
 

5.1 ENSAIOS PARA A PRODUÇÃO DE GEES 

	
5.1.1 Montagem das incubações 

 
A montagem das incubações e a determinação da produção de gases foi 

realizada segundo Guérin et al. (2008). 

Sedimentos previamente secos, macerados e peneirados foram distribuídos 

em frascos âmbar de 500 mL (quadruplicata) (Figura 9) e envoltos com papel 

alumínio, evitando qualquer interferência da luz na atividade bacteriana. Em cada 

frasco foram adicionados 250 g de sedimento, 425 g de água destilada e um ímã 

para agitação magnética. Em seguida, foram vedados com rolha de borracha, 

tampados e homogeneizados. Por fim, foram submetidos à purga com N2 para criar 

uma atmosfera anaeróbia e incubados à 25°C em estufa BOD VR-130, Visomes 

Plus. As incubações foram mantidas sem agitação para evitar a destruição das 

associações microbianas (DANNENBERG et al., 1997). 

 
Figura 9 – Incubações prontas e sob purga (flush) de N2. 
 
 
5.1.2 Determinação da produção de gases 

	

 A produção dos gases e nutrientes não foi monitorada em dois períodos, 

tendo permanecido em repouso por 42 dias, entre a 13ª e 14ª medição, e por 53 dias 

entre a penúltima e a última medição. 
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Um dia antes das medições, as incubações eram submetidas a uma purga de 

N2 por 30 min visando eliminar a sobrepressão do acúmulo de CH4, dos compostos 

voláteis inibidores da metanogênese (WILLIAMS; CROWFOR, 1984) e do CO2 

produzido em condições anaeróbias (MANGNUSSON, 1993), que se acumularam 

no headspace do frasco. A purga também se faz necessária para simular as 

condições ambientais, onde os gases produzidos não ficam acumulados e escapam 

coluna d´água acima. Minutos antes da injeção, as garrafas era agitadas para obter 

um equilíbrio entre as fases líquida e gasosa (GUÉRIN et al., 2008). 

A concentração de CH4 e CO2 foram determinadas em cromatografia gasosa 

(GC) com o auxílio de um SR1 310C, acoplado de um detector de chama ionizante 

(FID) para a leitura de CH4, e um metanizador para o CO2 (ABRIL et al., 2005; 

GUÉRIN et al., 2006). Os detectores foram calibrados  utilizando uma mistura 

padrão de gases (CH4= 10,096 ppm; CO2= 5000 ppm), sendo este procedimento 

realizado antes do início de cada dia de leitura. O resultados foram processados e 

os picos identificados utilizando o software Peak 393. 

O cálculo da produção de gases foi baseado nos seguintes dados: volume 

total do frasco (mL), massa de sedimento (g), massa de água (g), volume de 

amostra de gás injetada no cromatógrafo (mL), área do pico de amostra no 

cromatograma, área do pico de padrão no cromatograma, temperatura e solubilidade 

específica dos gases CH4 (YAMAMOTO et al., 1976) e CO2 (WEISS, 1974). 

A produção de gás é expressa em unidade nanomolar por grama de 

sedimento. A taxa é o resultado da inclinação da reta de regressão linear entre os 

valores de produção de gás e as horas de incubação (tempo) de, que multiplicado 

por 24 resulta na taxa de produção por dia. Portanto, é apresentada em unidade 

nanomolar de gás produzido por grama de sedimento, por dia de incubação (nmol.g-

1.d-1), obtida através das três medições na mesma semana, considerando o primeiro 

dia como zero hora (t0) e os dias subsequentes contabilizados de 24 em 24 horas. 

 

5.2 CARACTERIZAÇÃO DA MATÉRIA BIOGÊNICA 

 

A caracterização da matéria biogênica foi feita a partir da análise de 

nutrientes, biopolímeros totais e razão C:N. Amostras homogeneizadas contendo 

água e sedimento da incubação foram coletadas de cada frasco. As coletas foram 
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inicialmente realizadas a cada 15 dias, e com menor frequência ao final do 

experimento, devido à pouca quantidade de material nas incubações. 

 
5.2.1 Procedimento de coleta 

 

Os frascos foram agitados manualmente e mantidos em agitação magnética. 

Em seguida foram abertos sob fluxo de N2 para serem retirados 10 mL de cada 

réplica (quadruplicata) com o auxílio de uma seringa de 20 mL. As amostras foram 

unificadas em um tubo Falcon, formando uma amostra composta de 40 mL. Em 

seguida foram centrifugados à 2000 rpm por 45 mim, separando a fração aquosa da 

sedimentar. O sobrenadante foi retirado utilizando seringas de 10 mL, filtrado em 

filtro milipore 0,22 µm e congelados para posterior análise de nutriente, expressos 

em µmolN.L-1 O sedimento foi seco em estufa à 25°C e macerados para a análise de 

biopolímeros totais, expressos em mgC.g-1, carbono orgânico (OC) e nitrogênio total 

(TN), expressos em % w.w-1. 

 

5.2.2 Determinações colorimétricas 
 

As análises de nitrato (NO3‾), nitrito (NO2‾) e amônio (NH4
+) foram feitas 

segundo os métodos colorimétricos propostos por Grasshoff, et al.(1999) no 

Laboratório de Biogeoquímica Marinha do Departamento de Geoquímica – UFF. 
Os biopolímeros foram determinados por métodos colorimétricos, utilizando 

0,2 g do sedimento previamente seco e macerado. As análises foram realizadas no 

Laboratório de Microbiologia Marinha (MICROMAR)–UFF. 

Os carboidratos foram quantificados segundo Gerchacov e Hatcher (1972), 

modificado de Dubois et al. (1956), utilizando D-glicose (0,1 mg/mL) como padrão. 

As proteínas foram quantificadas segundo o método proposto por Hartree (1972) e 

modificado por Rice (1982), utilizando BSA - albumina de soro bovino (0,1 mg/mL; 

fração V) como solução padrão. Os lipídios foram extraídos com clorofórmio e 

metanol e quantificados segundo Marsh e Wenstein (1966); utilizando tripalmitina 

como padrão. 

A concentração de carboidratos, proteínas e lipídios foram expressas em 

equivalente de carbono (mg C.g-1) utilizando os fatores de conversão 0,40; 0,49 e 

0,75 respectivamente (FABIANO et al., 1995). A soma das proteínas, carboidratos e 
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lipídios em equivalentes de carbono podem representar a biodisponibilidade do 

carbono presente no sedimento, expressa em porcentagem de COT (carbono 

orgânico total). 

Dell’Anno et al. (2002) propuseram uma classificação trófica dos ambientes 

com base na concentração de proteínas e carboidratos. As concentrações 

expressas em mg.g-1 foram transformadas para equivalentes de carbono utilizando 

os fatores de conversão propostos por Fabiano et al. (1995) (Tabela 3). 

 

Tabela 3 – Classificação trófica proposta por Dell’Anno et al. (2002) baseada na 
concentração de proteínas (PRT) e carboidratos (CHO) expressos em mg.g-1 e 

convertidos para equivalentes de carbono mgC.g-1 
 PRT (mg.g-1) PTR (mgC.g-1) CHO (mg.g-1) CHO (mgC.g-1) 

Hipertrófico > 4 > 1,96 > 7 > 2,8 

Eutrófico 1,4 – 4 0,73 – 1,96 5 – 7 2 – 2,8 

Mesoligotrófico <1,4 <0,73 < 5 < 2,0 
Fonte: FABIANO et al., 1995. 

 

5.2.3 Carbono orgânico e nitrogênio total (C:N)  
 

O carbono orgânico e o nitrogênio total foram determinados em analisador 

elementar PerkinElmer® 2400 serie II CHNS/O, utilizando o padrão de calibração 

acetanelida. A análise é foi feita a partir da combustão (924°C) de 10,0 miligramas 

de sedimento seco e macerado encapsulados em cápsulas de estanho 5 x 9 mm CE 

Elantech Inc. O analisador elementar utiliza o produto da combustão, que é carreado 

pelo gás hélio e em seguida o reduz a CO2, N2 e H2O, em coluna de redução 

(639°C). Após reduzidos, os gases são homogeneizados na zona de mistura em 

que, após despressurização em coluna de separação, são determinados em um 

detector de condutividade termal (82°C±0,05) (PERKINELMER INC.) 

 

5.3 CONTAGEM DO NÚMERO DE CÉLULAS 

 
O número de células bacterianas foi determinado segundo a metodologia 

proposta por Kepner e Pratt (1994). Foram pesados 1,0 g de amostra centrifugada e 

conservadas em formol 4%. Para a confecção das lâminas, as amostras foram 

diluídas, coradas com corante laranja de acridina e 10 campos foram contados em 
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objetiva de 100x. O cálculo do número de células bactérias por grama de sedimento 

foi realizado da seguinde forma: 

 

Número de células/g =X.A.d.1/a.1/n.1/V 
Onde: 

X= número total de células contados (todos os campos); 

A= área do filtro de policarbonato; 

d= diluição; 

a= área do campo microscópico; 

n= número de campos contados (10 campos) 

V= volume da amostra filtrada 

 
5.4 TRATAMENTO ESTATISTICO DOS DADOS 

 

Considerando o número amostral inferior a 30 medições, utilizou-se as 

análises estatísticas não paramétricas, calculadas pelo software STATISTICA® 8.0. 

Ao longo da incubação, os parâmetros determinados apresentaram padrões 

diferentes de distribuição e significância destes foram testadas com os testes Mann-

Whitney e Kruskal-Wallis ANOVA.  

A produção de gases foi dividida em três períodos, considerando os 

momentos de aumento e queda na produção. Os dados foram tratados com o teste 

de Kruskal-Wallis.  

Os nutrientes e as proteínas foram divididos em dois períodos, considerando 

uma pausa de 40 dias entre duas medições que será citada nos resultados.  
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6 RESULTADOS 
 

6.1 RESERVATÓRIO DO FUNIL 

 
A produção de gás carbônico iniciou alta e, ao longo do experimento, 

observou-se três picos de produção no 13º dia (490,36 nmolC.g-1), no 133º dia 

(757,81 nmolC.g-1) e no 229º dia (721,25 nmolC.g-1), tendo permanecido inferior a 

400 nmolC.g-1 no restante do experimento (Figura 10). A produção de CH4 iniciou-se 

a partir do 27º dia de incubação e excedeu 50% da produção inorgânica dissolvida 

de carbono no 69º dia. Nos dias seguintes, os valores oscilaram, porém com 

tendência a aumentarem, atingindo a maior produção no 154º dia (377,27 nmolC.g-

1). A partir do 196º, os valores diminuíram significativamente até o final do 

experimento. 

 
Figura 10 – Taxa de produção dos gases CO2 e CH4 em nmolC.g-1 e a comparação da produção em 
porcentagem no reservatório do Funil. Dias em que a produção de apenas um gás foi detectada, não 
foram incluídos no gráfico de porcentagem.	
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Três períodos significativamente diferentes foram identificados de produção 

de metano (Kruskal-Wallis p<0,01; n=17), que são: período I de 5 a 27 dias; período 

II de 41 a 154 dias e período III de 196 a 346 dias de incubação. 

Das formas inorgânicas dissolvidas estudadas, o amônio foi produzido 

durante todo o experimento (88-99%), mas permaneceu abaixo dos 500 µmol.L-1 até 

o 154º dia. A partir do 196º dia, a concentração de amônio aumentou 

significativamente, permanecendo em torno de 1500 µmol.L-1 até o final do 

experimento (Figura 11). O NO2‾ apresentou a maior concentração no 83º dia (8,89 

µmol.L-1) e predominou até o 196º dia de incubação. Após este período, a 

concentração passou a ser inferior a 3,0 µmol.L-1 e o NO3‾ passou a ser a forma 

oxidada predominante, mantendo-se acima de 3,0 µmol.L-1. 

Dois períodos significativamente diferentes (Mann-Whitney U Test, n=14) 

foram identificados para as concentrações de nitrito (p<0,05) e amônio (p<0,01), de 

de 5 - 154 dias e de 196 - 346 dias de incubação. 

	

 
Figura 11	– Concentração dos nutrientes nitrito (NO2‾), nitrato (NO3‾) e amônio (NH4

+) em µmol.L-1 e 
nitrogênio inorgânico dissolvido em porcentagem de concentração no reservatório do Funil.	
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Em relação aos demais biopolímeros estudados, foi possível obter a seguinte 

relação [PTR]>[CHO]>[LPD]. As proteínas apresentaram as maiores concentrações 

durante todo o experimento com valores próximos a 1,0 mgC.g-1 (Figura 12). A 

concentração média dos carboidratos foi 0,58 mgC.g-1, com tendência decrescente a 

partir do 196º dia até o final do experimento. Concomitantemente neste período, 

observou-se tendência crescente de lipídios, alcançando a concentração de 0,77 

mgC.g-1 ao final do experimento. As concentrações de lipídios mantiveram-se abaixo 

dos 0,6 mgC.g-1 durante o restante do experimento. Apenas as concentrações de 

LPD foram significativamente diferentes entre 5 - 154 dias e entre 196 - 346 dias de 

incubação (Mann-Whitney U Test, p<0,01; n=14). 

As contagens de células bacterianas apresentaram um número significativo 

por grama de sedimento na ordem de 108, com aumento para 109 em dois períodos: 

entre o 27º e 69º dia, e entre 154º e 293º dia, com o maior valor (1,7x109 cel.g-1) 

no.154º dia de incubação (Figura 12). 
 

 

Figura 12 – Concentração dos biopolímeros carboidratos (CHO), lipídios (LPD) e proteínas (PTR) em 
mgC.g-1; e contagem de bactérias em número de células por cm³ (cel.g-¹) no reservatório do Funil.	



 

	

40 

As concentrações de carbono orgânico (CO) e nitrogênio total (N) 

apresentaram pouca variação durante o experimento, com uma média de 2,05 % e 

0,18%, respectivamente (Tabela 3). 

 
Tabela 4 – Concentração de carbono orgânico total e nitrogênio total no 

reservatório do Funil durante a incubação 
Dias Carbono orgânico (%) Nitrogênio total (%) C:N 
13 2,14 0,2 10,70 
27 2,22 0,21 10,57 
55 2,19 0,2 10,95 
69 2,15 0,22 9,77 
83 2,09 0,27 7,74 
97 2,04 0,18 11,33 
110 2,08 0,2 10,40 
133 2,11 0,19 11,11 
154 2,05 0,18 11,39 
196 2,12 0,19 11,16 
229 2,19 0,2 10,95 
257 1,93 0,17 11,35 
293 1,92 0,19 10,11 
346 1,99 0,19 10,47 
 

	
6.2 VÁRZEA YAHUARCACA 

 
A produção de CO2 iniciou alta e excedeu a produção de CH4 em 50% até o 

41º dia de incubação e manteve tendência decrescente desde então até o final do 

experimento (Figura 13). A produção de CO2 durante a incubação pode ser descrita 

em três períodos: do 5º ao 27º dia, do 41º ao 110º dia e do 133º ao final do 

experimento, com máxima concentração observada no 69º dia (1868,20 nmolC.g-1).  

A produção de CH4 também foi marcada por três períodos: e alcançou 

concentração de 271,15 nmolC.g-1 no 27º dia; a máxima no 41º dia (1487,85 

nmolC.g-1) e tendência decrescente até o 110º dia (320,54 nmolC.g-1). Entretanto foi 

quantificado um pico de produção no 133º dia (734,32 nmolC.g-1) seguido de 

tendência decrescente até o final do experimento (Figura 13). 
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Figura 13 – Taxa de produção de CO2 e CH4 em nmolC.g-1 e a comparação da produção em 
porcentagem na várzea do Yahuarcaca. Dias em que a produção de apenas um gás foi detectada, 
não foram incluídos no gráfico de porcentagem. 

 

Três períodos significativamente diferentes foram identificados de produção 

de metano (Kruskal-Wallis p<0,01; n=17) e gás carbônico (Kruskal-Wallis p<0,05; 

n=15) que são: período I de 5 a 27 dias; período II de 41 a 154 dias e período III de 

196 a 346 dias de incubação. 

O amônio foi a forma nitrogenada predominante (98-99%), apresentando 

concentrações abaixo de 1000 µmol.L-1 até o 154º dia, ultrapassando esta 

concentração a partir do 196º dia (Figura 14). A produção de nitrito foi significativa e 

superior ao nitrato até o 196º dia, com concentrações acima de 4,0 µmol.L-1. A partir 

do 229º dia, o nitrato passa a ser a forma oxidada predominante, ultrapassando os 

4,0 µmol.L-1. 

Igualmente o observado no reservatório, dois períodos significativamente 

diferentes (Mann-Whitney U Test, n=14) foram identificados para as concentrações 
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de nitrito (p<0,05) e amônio (p<0,01), de de 5 - 154 dias e de 196 - 346 dias de 

incubação. 

 

 
Figura 14 – Concentração dos nutrientes nitrito (NO2‾), nitrato (NO3‾) e amônio (NH4

+) em µmol.L-1 e 
nitrogênio inorgânico dissolvido em porcentagem de concentração na várzea do Yahuarcaca. 

 
Em relação aos demais biopolímeros estudados, foi possível obter a seguinte 

relação [PTR]>[LPD]>[CHO]. As proteínas apresentaram as maiores concentrações 

durante todo o experimento, com valores entre 0,8 e 1,0 mgC.g-1, tendendo a 

diminuir a partir do 196º dia (Figura 15). Os carboidratos foram significativamente 

menores, com valor médio de 0,09 mgC.g-1, ultrapassando os 0,2 mgC.g-1 somente 

no 196º dia. Os lipídios apresentaram concentrações acima de 0,6 mgC.g-1 até o 69º 

dia e aumentaram novamente partir do 196° dia até o final do experimento. Apenas 

as concentrações de PRT foram significativamente diferentes entre 5 - 154 dias e 

entre 196 - 346 dias de incubação (Mann-Whitney U Test, p<0,01; n=14). 

As amostras apresentaram um número significativo de células bacterianas por 

grama de sedimento na ordem de 108 cel.g-1, alcançando 109 cel.g-1 no início do 
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experimento e no período de 196º e 229º dia (Figura 15). Observou-se uma 

oscilação na biomassa durante toda a incubação, com quedas do número de células 

bacterianas entre o 13º e 27º dia, ciclicidade entre o 55º e 110º dia e entre 229º e 

346º dia. 

 

	
Figura 15 – Concentração dos biopolímeros carboidratos (CHO), lipídios (LPD) e proteínas (PTR), 
em mgC.g-1; e contagem de bactérias em número de células por cm³ (cel.g-¹) na várzea do 
Yahuarcaca. 

 

As concentrações de carbono orgânico (CO) e nitrogênio total (N) 

apresentaram pouca variação durante o experimento, com uma média de 1,47% e 

0,17%, respectivamente (Tabela 4). 
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Tabela 5 – Concentração de carbono orgânico total e nitrogênio total na várzea 
Yahuarcaca durante a incubação 

Dias Carbono orgânico (%) Nitrogênio total (%) C:N 
13 1,51 0,17 8,88 
27 1,52 0,19 8,00 
55 1,47 0,21 7,00 
69 1,45 0,18 8,06 
83 1,44 0,19 7,58 
97 1,48 0,18 8,22 
110 1,43 0,19 7,53 
133 1,46 0,2 7,30 
154 1,47 0,17 8,65 
196 1,39 0,2 6,95 
229 1,58 0,2 7,90 
257 1,45 0,2 7,25 
293 1,39 0,25 5,56 
346 1,35 0,18 7,50 
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7 DISCUSSÃO 
 

Os sedimentos registraram os processos que ocorreram na coluna de água, 

armazenando a matéria orgânica autóctone e alóctone. Fabiano et al. (1995) 

propuseram que a composição da matéria orgânica seria importante indicador do 

estado trófico de um ambiente, graças à natureza conservativa do carbono orgânico. 

Esse estado trófico poderia ser evidenciado em termo de composição biopolimérica 

da matéria orgânica, como proteínas (PRT), carboidratos (CHO) e lipídios (LPD). 

Segundo Danovaro et al. (1993), a acumulação de carbono orgânico pelos 

sistemas, como no caso da eutrofização, gera mudanças na composição de 

biopolímeros da matéria orgânica, também denominados de lábeis (KILLOPS;  

KILLOPS, 2005). Avaliando a matéria orgânica lábil, podemos observar a 

predominância de proteínas. Os lipídios apresentaram concentrações médias bem 

próximas nos dois ambientes, entretanto houve diferença significativa entre as 

concentrações de carboidratos. No reservatório do Funil, a concentração média de 

CHO foi 0,58 mgC.g-1 e na várzea, ela foi significativamente menor (0,09 mgC.g-1). 

Este último valor sugere um sistema heterotrófico, com predominância de respiração 

e não de produção de carbono (FABIANO; DANOVARO, 1994).  

A distribuição do carbono biopolimérico foi [PRT]>[CHO]≡[LPD] para o 

reservatório e [PRT]>[LPD]>[CHO] para a várzea. No reservatório, a concentração 

média de proteínas foi de 1,00 mgC.g-1 e de carboidrato, 0,58 mg C g-1, classificando 

o sistema como eutrófico e mesoligotrófico, respectivamente (Tabela 3). Para a 

várzea, as proteínas apresentaram concentração média de 0,88 mgC.g-1 e os 

carboidratos de 0,09 mgC .g-1. De acordo com Dell’Anno et al.(2002), as baixas 

concentrações de carboidrato em relação ao de proteína indicam que ambos os 

sistemas estão em alteração e mudança para heterotrofia, visto ser o carboidrato 

utilizado como fonte de carbono e energia e não mais acumulado. No sistema de 

várzea, a heterotrofia é mais acentuada, conforme a razão PTR:CHO indicou 

(FABIANO et al.,1995; DANOVARO et al.,1999). 

A razão PRT:LPD é sempre superior a 1,0, corroborando a mudança trófica 

citada anteriormente. Assim, os dois ambientes apesentaram características de 

aporte de matéria orgânica alóctone e fresca (VEZZULLI; FABIANO, 2006) e no 

reservatório do Funil há indicação de aporte de esgoto doméstico (COTANO; 

VILLATE, 2006; ALMEIDA et al., 2014), sabendo que proteínas e carboidratos 
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compõem 69±3% dos sólidos voláteis presentes nos esgotos (RICE, 1982; JIMENEZ 

et al., 2013). Provavelmente na várzea, a fonte alóctone de proteína para o ambiente 

são os solos drenados, já que a concentração de carboidratos é extremamente baixa 

(ZECH et al., 1997). 

Em ambas as incubações, a concentração de carbono orgânico (OC) não 

variou muito ao longo do experimento. No entanto, a concentração nitrogênio total 

(TN) apresentou maior variação. Segundo HEDGES et al. (1986), o único processo 

que poderia mascarar a relação entre OC e TN seria a adsorção do nitrogênio 

inorgânico às partículas do sedimento. Apesar da correlação não ser significativa 

(Figura 16), o sedimento do reservatório pode ter adsorvido nitrito (NO2‾), enquanto 

o da várzea, nitrato (NO3‾). 
 

 
Figure 16 – Relação entre o nitrogênio total (TN) e o carbono orgânico (OC) (% w.w-1); NT e NO2‾ 
(µmol.L-1); e NT e NO3‾ (µmol.L-1) em  dos sedimentos do reservatório do Funil e da várzea 
Yahuarcaca. 

A sobreposição de assinaturas elementares e isotópicas são comumente 

reportadas na literatura como resultado da eficiente mistura pré-deposicional de 

fontes (MEYERS, 1994; LALLIER-VERGES et al., 1998; MAHIQUES et al., 1998). A 

razão C:N permaneceu próxima a 8,1 na várzea (Figura 17), refletindo mistura de 

fontes semelhante ao já reportado por Farquhar (1989), Martinelli et al.(1998) e 

Bernardes et al. (2004) para ambientes amazônicos. A fração fina da matéria 

orgânica dos rios de água branca Iça, Juruá, Japurá, Purus e Madeira, apresentaram 

razão C:N próxima à 8,9, enquanto que rio de água preta Jutaí e Negro, 

apresentaram C:N próximo a 10,2. (BERNARDES et al., 2004). Farquhar (1989) e 

Martinelli et al. (1998) sugerem que a matéria orgânica transportada pelos rios é 

uma mistura de plantas C3 e C4, cujas assinaturas isotópicas do carbono são -28 a -
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34‰ e -11 a -14‰, respectivamente. Na várzea estudada, o sinal isotópico 

encontrado variou de -28‰ no início da incubação a -26‰ ao final do 154º dia 

(BARBOSA, 2014), refletindo não só a mistura de fontes como também 

enriquecimento do isótopo mais pesado à medida que a matéria orgânica foi sendo 

microbiologicamente degradada. Sinais isotópicos mais pesados ao longo de 

processos diagenéticos na coluna sedimentar já foram reportados na literatura 

(FREUDENTHAL et al., 2001; BOSTRÖM et al., 2007) 

Os esteróis e as ligninas, determinados por Barbosa (2014) nas amostras de 

várzea e reservatório incubadas neste trabalho, reforçam a importância da fonte 

terrestre para a mistura da matéria orgânica em ambas as amostras, corroborando 

com a classificação trófica proposta baseada nos bipolímeros. Segundo os dados de 

Barbosa (2014), esteróis mais abundantes em ambos os ambientes reforçaram a 

importante contribuição da matéria orgânica de origem terrestre (campesterol, 

estigmasterol, β-sitosterol e β-sitostanol; SALIOT, 1994; VOLKMAN et al., 1998). A 

assinatura isotópica do nitrogênio, segundo Barbosa (2014), caracterizou a matéria 

orgânica do reservatório (6,6‰) como mais retrabalhada que a da várzea (3,4‰).  

Além disso, maiores concentrações de esteróis de origem fecal e de origem 

autóctone fitoplanctônica (coprostanol, coprostanona, colesterol, colestanol e 

ergosterol; SALIOT, 1994; VOLKMAN et al., 1998) foram observadas no 

reservatório, corroborando com a assinatura elementar (11,1) e isotópica (-23‰) 

determinada (Figura 17). Martinelli et al.(1999) verificou que composição isotópica 

da matéria orgânica, de uma bacia de drenagem do estado de São Paulo com 

processo de ocupação semelhante ao da região do reservatório em estudo, refletiu o 

uso do solo. O δ13C da matéria orgânica fluvial variou de -28,1 a -13,8‰, 

constatando uma mistura de fonte autóctone e alóctone. O cultivo de plantas C4 

contribui com sinais de δ13C mais pesados (-14 a -11‰), o de plantas C3 (-34 a -

27‰) e fitoplâncton (-32 a -30‰) com sinais mais leves (MARTINELLI et al., 1999). 

Tais resultados reforçam a influência da matéria orgânica alóctone no reservatório, 

além de uma alta heterotrofia no ambiente, corroborando com a classificação trófica 

com base nos biopolímeros.  
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Figura 17 – Relação entre a razão elementar C:N e o δ13C (‰), e δ 15N (‰) e δ13C dos sedimentos do 
reservatório do Funil e da várzea Yahuarcaca. 

 

Barbosa (2014) também analisou ligninas nas amostras incubadas e 

surpreendentemente, encontrou concentrações maiores no reservatório que na 

várzea, reforçando a relevância da origem terrestre da matéria orgânica. Também 

observou que a razão ácida/aldeítica do grupo vanilil indicou que a matéria orgânica 

já é degradada, pois os valores foram superiores a 0,4 para ambos os ambientes 

(HEDGES; ERTEL, 1982). Esses resultados justificam a não eficiência da razão C:N 

para indicar a fonte predominante da matéria orgânica. 

O valor nutritivo e labilidade da matéria orgânica em ambos os ambientes, 

identificada pelos biopolímeros, principalmente proteína, asseguram matéria 

orgânica para os processos metabólicos microbianos (FABIANO; DANOVARO, 

1994), cuja biomassa celular variou na ordem de 108 e 109 cel.g-1 durante a 

incubação.  Em geral, o percentual lábil da matéria orgânica (somatório dos 

biopolímeros) variou de 14 a 21% do carbono orgânico total, assegurando a fonte de 

carbono e energia para a comunidade bacteriana.  

A degradação da matéria orgânica, composta por hidrolisado de proteínas 

(aminoácidos), produziu amônio (NH4
+). Todos os organismos metanogênicos são 

capazes de utilizar o NH4
+ como fonte de nitrogênio (SERRANO-SILVA et al., 2014). 

Das formas inorgânicas de nitrogênio dissolvido, o amônio (NH4
+) predominou 

durante todo o experimento em ambos os ambientes (88-99%), conforme o 

esperado para uma incubação em anaerobiose em presença de proteínas (Figura 
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18). No período considerado como o final do experimento (196 a 346 dias), as 

concentrações de NH4
+ de foram ainda maiores (Mann-Whitney p<0,01; n=14). 

Nesse mesmo período, observou-se que as concentrações de NO2‾ decresceram e 

que o NO3‾ aumentou em ambos os ambientes, refletindo a sintrofia metabólica 

descrita a seguir.  

 
Figura 18 – Correlação entre a produção média de NH4

+
 e NO2‾ (µmol.L-1) em dois períodos da 

incubação: 5 a 154 dias em vermelho e 196 a 346 dias em cinza. 
 

A oxidação do amônio é uma via possível, quando simultânea à redução do 

Fe3+ (1), como foi descrito por Lovley e Phillips (1986) e Clément et al. (2005). O 

processo ocorre por redução dissimilatória de NH4
+, para produção de energia, em 

condições anaeróbias:  

 

Norg         NH4
+         NO2‾        NO3‾    (1) 

 

    
Redução heterotrófica  (Lovley e Phillips, 1986) 

 

O resultado é a nitrificação anaeróbia de NH4
+ a NO2‾, utilizando o ferro ao 

invés do O2 (2) como proposto por Clément et al. (2005): 

 

NH4
+ + 6FeOOH + 10H+ → NO2‾ + 6Fe2++ 10H2O  ∆G0 = − 30,9 kJ  (2) 

 

Fe3+ Fe2+ 
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A distribuição e a concentração das formas nitrogenadas durante a incubação 

indicaram a nitrificação anaeróbia como a via metabólica preferencial, pois 

predominou até o 196º dia de incubação. 

À medida que a produção de metano decresceu a partir do 196º dia, a 

concentração de NH4⁺ aumentou significativamente até o final do experimento, com 

aumento dos teores de NO3‾ a partir do 229º dia. A produção de nitrato está ligada à 

oxidação anaeróbia do amônio, dependente da produção de oxigênio pela enzima 

catalase, em bactérias sulfato-redutoras (SABUMON, 2007). De acordo com 

Bolkhina et al. (2003), há diferentes maneiras de se formar espécies reativas do 

oxigênio (ou ROS – reactive oxygen species) em condições de estresse oxidativo. O 

peróxido (H2O2) e o superóxido (O2
⋅‾) são produtos de várias reações metabólicas 

(ex. redução incompleta do oxigênio ou oxidação de proteínas). A dismutação do 

O2
⋅‾ gera H2O2 (3), substância estável e tóxica para bactérias anaeróbias. A enzima 

catalase regula a concentração das espécies reativas de oxigênio (4), gerando como 

produtos água e oxigênio (O2). Portanto, a existência de defesas antioxidantes nas 

bactérias anaeróbias sulfato-redutoras, indica que os ROS também são produzidos 

em ambientes anóxicos (SABUMON, 2007). 

 

2 O2
⋅‾+ 2 H2O → O2 + H2O2 + 2OH‾ (3) 

2 H2O2 catalase→2 H2O + O2   (4) 

 

Vale ressaltar, que organismos metanogênicos não são necessariamente 

sensíveis ao O2, alguns toleram a sua presença (KIENER; LEISINGER, 1983) e 

apresentam outros mecanismos adaptativos, como a enzima superóxido dismutase, 

também com função de antioxidante (KIRBY et al., 1981), sugerindo a sobrevida 

desses organismos ligada aos metabolismos descritos acima durante o experimento.  

Odum (1985) afirma que, diante de um agente estressor, o ecossistema tende 

a sofrer alterações, podendo mudar a sua demanda energética, as funções e a 

estrutura das comunidades, comprometendo o ciclo dos elementos. Meyer-Reil e 

Köster (2000) afirmam que o estado trófico produz mudanças nas taxas de produção 

primária, mudança de respiração aeróbia para anaeróbia, como sulfato-redução, e 

também mudança da atividade de enzimas proteolíticas para a hidrólise de 

carboidrato. Nesse caso, a razão dos processos autotróficos/heterotróficos é 

fortemente reduzida.  
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Klüber e Conrad (1998), ao avaliarem o efeito do NO3‾ em incubações 

anaeróbias com solo de plantação de arroz, verificaram que houve inibição da 

metanogênese, resultando no acúmulo de nitrito e outros intermediários da 

desnitrificação. Além disso, a adição de NO3‾ também promoveu o acúmulo de 

Fe(III) e sulfato, que continuaram a ser reduzidos mesmo após terminada a 

desnitrificação.  Já Jugsujinda et al.(1995) observou apenas uma queda na produção 

do de CH4 quando plantações de arroz eram fertilizadas com NO3‾, uma vez que o 

potencial redox diminui.  

Porém, Megonigal et al. (2005) ressalta seleção e adaptação de cepas de 

bactérias metanogênicas à presença de oxigênio e NO3‾, considerados tóxicos nos 

processos de metanogênese. A ocorrência da redução dissimilatória do amônio em 

presença de Fe(III) e a oxidação de amônio em presença de oxigênio indicam 

seleção e adaptação de cepas de bactérias metanogênicas neste trabalho (Figura 

19). Em ambas as incubações, foi possível observar valores mais baixos de CH4 em 

dias de alta concentração de NO3‾, no início (0 a 27 dias) e ao final (196 a 346 dias). 

 

 
Figura 19 – Relação entre as concentrações de CH4 (nmol g-1) e NO3‾ (µmol.L-1) no reservatório do 
Funil e na várzea Yahuarcaca, divididos em três períodos da incubação: 5 a 27 dias, 41 a 154 dias, e 
196 a 346. 
 

O menor número de células bacterianas no início do experimento foi 7,9.107 

cel.g-1 no reservatório do Funil.	Segundo Odum (1985), a redução da biomassa, o 

excesso de nutrientes e a redução na ciclagem dos mesmos são tendências 

esperadas diante de um estresse. As condições do ensaio representam um estresse 

e selecionaram uma comunidade majoritariamente anaeróbia, cujos metabolismos 

produzem CO2, exceto a metanogênese. Conhecendo o estado trófico do 
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reservatório e a predominância do metabolismo anaeróbio nos sedimentos 

superficiais com a incubação, pode-se sugerir que a comunidade bacteriana levou 

mais tempo para se estruturar diante do estresse ambiental ao qual foi submetida 

(CHEQUER et al., 2011). No entanto, o número de células da várzea Yahuarcaca foi 

o maior no início da incubação, sugerindo rápida adaptação da comunidade 

microbiana à condição anaeróbia estabelecida. Além disso, comparando o números 

de células com a produção de gases, é possível observar uma ciclicidade da 

comunidade durante a incubação. O número de células bacterianas se eleva quando 

há maior produção de CH4.  

A produção de gases nos diferentes ecossistemas apresentaram padrões 

distintos ao longo do experimento (Figura 20) Em ambos os ambientes, a produção 

de CO2 foi superior à produção de CH4 nos primeiros dias de incubação. Somente 

após 27 dias na várzea Yahuarcaca e 69 dias no reservatório do Funil, a 

concentração de CH4 excedeu 50% da forma inorgânica dissolvida de carbono, 

indicando substituição do metabolismo oxidativo devido ao esgotamento de 

aceptores finais de elétrons, que produzem maior rendimento energético.  

Pode-se inferir que a ciclagem da matéria orgânica via ciclo do nitrogênio 

predominou, uma vez que a produção de CO2 foi significativamente mais elevada 

quando com parada à de CH4. A alta produção de CO2 durante a incubação 

inicialmente utilizou NO3‾, Mn(IV) e Fe(III)  como aceptores de elétrons (FROELICH 

et al., 1979; YAO; CONRAD, 1999; CONRAD, 2005), restando ao sistema apenas a 

produção de CH4, como último processo da diagênese da matéria orgânica (LE 

MER; ROGER, 2001; CONRAD, 1989). A coexistência de metabolismos é devido à 

variabilidade espacial dos aceptores (PARKES et al., 1993; MEGONIGAL, 2005). 

Sabe-se que a redução do Fe(III) pode ser uma alternativa simultânea à 

metanogênese  e a disponibilidade dos aceptores de elétrons é que irá estabelecer a 

sintrofia metabólica (OREMLAND et al., 1982; YAO et al.,1999). 
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Figura 20 – Relação entre a produção média (nmol g-1) CO2 e CH4, em três períodos da incubação: 5 
a 27 dias, 41 a 154 dias, e 196 a 346.	 

 

A produção de metano foi mais tardia no Funil, com concentrações iniciais de 

nitrato significativamente maiores, quando comparadas às concentrações 

encontradas no Yahuarcaca. Além disso, a produção do gás foi até duas ordens de 

grandeza maior na várzea do que no reservatório. Tal produção pode estar 

relacionada à alta labilidade da matéria orgânica, à equilibrada comunidade 

microbiana presentes neste ambiente naturalmente alagado e ao rápido turn over. 

Portanto pode-se deduzir que a construção de reservatórios em ambientes 

amazônicos requer apurada avaliação de custo/benefício, pois implica em maior 

emissão de GEE’s. 
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8 CONCLUSÃO 
 

A produção de gás carbônico e metano foram maiores na várzea do que no 

reservatório, tendo também atingido elevados fluxos mais rapidamente. Em ambas 

as amostras, a produção de gás carbônico excedeu a produção de metano ao longo 

de toda a incubação e pôde ser identificado três períodos significativos de produção, 

o inicial (de 5 a 27 dias), de tendência crescente; o intermediário (de 41 a 154 dias), 

o auge da produção; e o final (de 196 a 346 dias), de tendência decrescente. Pode-

se inferir que houve substituição de metabolismo oxidativo devido ao esgotamento 

de aceptores finais de elétrons que produzem maior rendimento energético, restando 

ao sistema apenas a produção de metano. 

A degradação da matéria orgânica produziu amônio, forma inorgânica 

dissolvida de nitrogênio mais abundante durante todo o experimento para ambas as 

amostras. Além disso, no período final do experimento (196 a 346 dias), as 

concentrações de amônio foram elevadas. Dentre as formas nitrogenadas 

minoritárias, observou-se inversão de tendência também durante o período final de 

incubação, tendo o nitrato apresentado concentrações relativamente maiores que o 

nitrito em ambas as amostras.  

Com base na distribuição em períodos das formas nitrogenadas dissolvidas e 

das formas gasosas de carbono monitoradas, deduz-se que a ciclagem da matéria 

orgânica via ciclo do nitrogênio dominou ao longo de todo o experimento. Reduzida 

a denitrificação, a via metabólica dominante foi a redução dissimilatória do amônio 

em presença de Fe3+ e a oxidação de amônio dependente da produção de oxigênio 

pela enzima catalase. A seleção e adaptação de cepas de bactérias metanogênicas 

ao estresse oxidativo possibilita a sintrofia metabólica descrita acima, como 

estratégia adaptativa das comunidades microbianas às condições do experimento. A 

coexistência de metabolismos é assegurada devido à variabilidade dos aceptores de 

elétrons disponíveis, que variaram durante a incubação. 

O menor número de células bacterianas foi encontrado no reservatório. 

Conhecendo o estado trófico do reservatório e a predominância do metabolismo 

anaeróbio, pode-se sugerir que a comunidade bacteriana levou mais tempo para se 

estruturar do que a comunidade bacteriana da várzea, cuja comunidade microbiana 

apresentou melhor adaptação às condição anaeróbia estabelecida. A redução da 

biomassa, o excesso de nutrientes e a redução na ciclagem dos mesmos estressam 
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a comunidade e ao mesmo tempo são estas as condições da incubação monitorada. 

Essa condições garantem a dinâmica sintrófica do experimento e implica em 

redução da razão processos autotrófico vs. heterotróficos, conforme moritoramento 

do número de bactérias e da matéria orgânica lábil ao longo da incubação. A matéria 

orgânica lábil foi definida pela composição biopolimérica, tendo predominado 

proteínas tanto nas amostras do reservatório quanto da várzea.  

De acordo com a alta concentração de proteínas o reservatório pode ser 

classificado como eutrófico, enquanto em relação à baixa concentração 

carboidratos, mesoligotrófico. Isto indica que o sistema está em alteração e 

mudança para heterotrofia, visto ser o carboidrato utilizado como fonte de carbono e 

energia e não mais produzido. No sistema de várzea, ambas as concentrações de 

proteína e carboidrato classificaram o sistema mesoligotrófico, também 

caracterizado por uma heterotrofia acentuada em função das baixas concentrações 

de carboidrato. Além disso, a distribuição biopolimérica de ambas as amostras 

indicam aporte de matéria orgânica alóctone e fresca, particularmente de material 

vascular. Adicionalmente no reservatório, observa-se aporte de esgoto doméstico.  

As assinaturas elementares e isotópicas dos sedimentos incubados refletiram 

uma mistura de fontes em ambos os ambientes. Os sinais encontrados na várzea 

correspondem a mistura de plantas C3 e C4 de ambientes amazônicos. Além disso 

observou-se enriquecimento do δ13C à medida que a matéria orgânica foi sendo 

microbiologicamente degradada durante o experimento. No reservatório, os sinais 

encontrados corresponderam a uma mistura de planas C3 e C4 e fitoplâncton. O 

aporte de efluentes também contribuiu como fonte de matéria orgânica, conforme 

δ15N mais pesado e a presença esteróis de origem fecal. As assinaturas elementares 

e isotópicas reforçam a influência da matéria orgânica alóctone e corroboraram a 

classificação trófica com base nos biopolímeros, caracterizando heterotrofia nos 

ambientes. 

A produção dos GEE’s foram até duas ordens de grandeza maior na várzea 

do que no reservatório, o que pode estar relacionada à maior labilidade da matéria 

orgânica, à equilibrada comunidade microbiana e ao rápido turn over dos ambientes 

naturalmente alagados. Logo, a construção de reservatórios em ambientes 

amazônicos provavelmente implicará em maior emissão de GEE’s, tornando o 

empreendimento menos atrativo. 
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