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RESUMO 

Todos os corpos d’água continentais, naturais ou antrópicos, emitem gases do efeito 

estufa a partir da degradação da matéria orgânica (MO). Em ambientes tropicais 

este processo é favorecido por altas temperaturas, influenciando no ciclo global do 

carbono. Os objetivos deste trabalho foram: (1) avaliar as produções de CH4 e CO2 

em incubações de sedimentos de reservatórios de hidrelétricas e, 

comparativamente, em várzeas amazônicas; e (2) caracterizar a MO que foi 

degradada pela atividade microbiana. Sedimentos dos reservatórios Funil, Tucuruí e 

Segredo; e das várzeas Curuai, Janauaca e Yahuarcaca, foram incubados em 

anaerobiose e analisados quanto às suas composições elementares, isotópicas e 

moleculares (lignina e esteróis) da MO. As várzeas produziram mais gases que os 

reservatórios sendo a produção de CO2 superior à de CH4 em todos os pontos. A 

produção de CH4 foi insignificante nos pontos de rio do reservatório Tucuruí, em 

Segredo e Janauaca. A várzea de Yahuarcaca apresentou as maiores taxas, com 

produção total de gases de 18426,13 nmol g-1d-1, num período de incubação de 

cerca de 3 meses, e baixos teores de lignina e carbono orgânico (CO). Curuai 

apresentou uma produção de 11232,35 nmol g-1d-1, e alto teor de CO (20%), NT 

(0,7%) e esteróis (≈ 48µ∙g-1) sendo a segunda maior produção de gases com 

predominância de CO2. Janauaca apresentou resultados similares, porém 

proporcionalmente inferiores à Curuai. Funil e o ponto central de Tucuruí produziram 

cerca de 4000 nmol g-1d-1, porém concentrações distintas de compostos orgânicos, 

maior teor de esteróis no Funil e maior teor de lignina no Tucuruí. Segredo e os 

pontos de rio do Tucuruí apresentaram as menores produções de gases e 

composições similares de lignina (≈2-4 mg∙100mgCO-1) e esteróis (≈ 5-7µ∙g-1). A 

composição isotópica (δ13C e δ15N) pôde ser relacionada, nas várzeas, com a 

predominância de plantas vasculares e constante renovação de MO e, nos 

reservatórios, com características de sistemas fechados e MO regenerada. As taxas 

de produção de CH4 e CO2 foram associadas à quantidade de MO em alguns pontos 

e à labilidade, determinante para sua degradação microbiana, em outros. Os fatores 

que possivelmente controlaram a degradação de MO foram: o teor de CO, as fontes 

de C e os tipos de substratos que definiram a formação de comunidades 

bacterianas.   

 

Palavras-chave: Gases do efeito estufa. Matéria orgânica. Decomposição. Várzea. 

Reservatório.. 



 

 

ABSTRACT 

All the continental water bodies, natural or man-made, emit greenhouse gases from 

the degradation of organic matter (OM). In tropical environments this process is 

facilitaded by high temperatures, influencing on the global carbon cycle. The aims of 

this study were to: (1) evaluate the production of CH4 and CO2 in incubations of 

sediments from hydroelectric reservoirs and comparatively in Amazonian floodplains; 

(2) characterize the OM which was degraded by microbial activity. Sediments of 

Funil, Tucuruí e Segredo reservoirs and Curuai, Janauaca and Yahuarcaca 

floodplains were incubated anaerobically and analyzed for elemental, isotopic and 

molecular compositions (lignin and sterols) of OM. The wetlands produced more gas 

than reservoirs, being the production of CO2 higher than CH4 at all points. The CH4 

production was negligible at the Tucuruí reservoir river points, Segredo e Janauaca. 

The floodplain Yahuarcaca exhibited the highest rates with 18426,13 nmol g-1d-1   of 

the total production of gases in about a 3 months period and low lignin and organic 

carbon (OC). Curuai presented a production of 11232,35 nmol g-1d-1  and high 

content of OC (20%), TN (0,7%) and sterols (≈ 48µ∙g-1) being the second largest 

production of gases with predominance in CO2. Janauaca showed similar results, 

proportionately less than Curuai though. Funil and the central point of Tucuruí 

produced about 4000 nmol g-1d-1 however with different concentrations of organic 

compounds, higher content of sterols in Funil e higher lignin content in Tucuruí. 

Segredo and the points at Tucuruí river showed lower production of gases and 

similar compositions of lignin (≈ 2-4 mg∙100mgOC-1) and sterols (≈ 5-7µ∙g-1). The 

isotopic composition could be related the predominance of vascular plants and 

constant renewal of OM in the floodplains and in reservoirs with characteristics of 

closed systems and regenerated OM. CH4 and CO2 production rates were associated 

with the amount of OM in some points and with lability, determinant to microbial 

degradation, in others.  Factors that possibly controlled the OM degradation were: 

the OC content, the C sources and the types of substrates that have defined the 

formation of bacterial communities.   

Keywords: Greenhouse gases. Organic matter. Decomposition. Floodplain. 

Reservoir. 
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1  INTRODUÇÃO 

Águas continentais desempenham um papel importante no ciclo global do 

carbono e assim influenciam potencialmente nas mudanças climáticas globais 

(TRANVIK et al., 2009). Todos os sistemas de água doce, sejam eles naturais ou 

artificiais, emitem Gases do Efeito Estufa (GEEs) devido à decomposição de matéria 

orgânica (MO). 

A contribuição da produção e emissão de GEEs por águas continentais no 

balanço global do ciclo do carbono tem sido levada em consideração nos últimos 

anos. Porém, estudos que busquem esclarecer melhor os processos internos 

envolvidos na produção destes gases ainda se fazem necessários. 

Ambientes tropicais, por apresentarem altas temperaturas, favorecem a 

degradação da matéria orgânica e, consequentemente, apresentam altas produções 

de GEEs em águas continentais. A Figura 1 apresenta um mapa com as diferenças 

nas concentrações de CH4 nas regiões do planeta. As maiores discrepâncias são 

observadas nas zonas úmidas tropicais.  

 

Figura 1- Diferenças nas concentrações de CH4 baseadas nas medições por SCIAMACHY 

(Scanning Imaging Absorption Spectrometer for Atmospheric Cartography) e pelo modelo TM3 entre 
agosto e novembro de 2003 (Frankenberg et al., 2005). 

 

 O CH4 e o gás carbônico (CO2) são dois dos principais GEEs, e são produtos 

de degradação da matéria orgânica em ambientes aquáticos continentais, tais como 

várzeas e reservatórios. Estes ambientes apresentam uma dinâmica de contínua 

entrada de matéria orgânica de fontes variadas. Fitoplâncton, macroalgas, plantas 



 

 

vasculares, leveduras, fungos, protozoários, plantas inferiores, zooplâncton, fauna 

bêntica e bactérias são alguns dos exemplos de fontes de MO. Estas podem ser 

produzidas in situ (autóctone) ou serem trazidas de áreas distantes por correntes ou 

aporte de rios (alóctone), sujeitas a modificações químicas e biológicas. Além disso, 

as fontes diferem entre si quanto aos seus tempos de residência no sistema, 

dependendo do seu transporte, biodisponibilidade e labilidade.  

Neste contexto, torna-se indispensável conhecer a qualidade da matéria 

orgânica que está servindo de combustível para produção de gases do efeito estufa 

através de degradação microbiana. Identificar e quantificar a composição orgânica 

de sedimentos em sistemas inundados nos fornecem informações sobre a origem da 

composição vegetal, seu estado de degradação e os principais processos que ali 

ocorrem. 

Este trabalho busca avaliar as diferenças quali-quantitativas da MO nos 

ambientes de várzeas e reservatórios e associá-las às taxas de produção de CH4 e 

CO2 decorrentes da decomposição desta em incubações anaeróbicas. Assim, 

pretende-se contribuir com as estimativas da produção de GEEs em águas 

continentais de ambientes tropicais já pontuadas como relevantes no balanço do 

ciclo global do carbono.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2  OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GERAL 

Este trabalho pretende realizar uma avaliação temporal da produção dos 

Gases do Efeito Estufa (GEEs), metano e dióxido de carbono, por sedimentos de 

várzeas e reservatórios de hidrelétricas em ambientes tropicais, através da 

reprodução, em laboratório, do ambiente anóxico dos ecossistemas em estudo e 

relacionar esta produção com a composição da matéria orgânica presente no 

sedimento, utilizada como substrato para formação dos gases.  

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

- Realizar incubações com os sedimentos dos ambientes lacustres, criando um 

ambiente anóxico para monitorar a produção de metano e dióxido de carbono 

durante 3 dias na semana, de 15 em 15 dias, ao longo de 5 meses.  

- Caracterizar a MO dos ambientes estudados através da composição 

elementar e isotópica de C e N, e composições moleculares (ligninas e 

esteróis), no início e ao final do monitoramento, para avaliar quali-

quantitativamente a matéria orgânica que está sendo degradada nas 

incubações. 

- Quantificar a produção dos gases e relacioná-la às características do 

ambiente estudado e à composição da matéria orgânica presente nos 

sedimentos incubados. 

 

 

 

 

 

 



 

 

3  HIPÓTESES 

 As taxas de produção de gases nas incubações dos sedimentos de lagos de 

várzeas e reservatórios serão dependentes de uma maior quantidade e 

labilidade da matéria orgânica que está sendo degradada. 

 

 As taxas de produção de CO2 e CH4 nos lagos de várzea serão mais elevadas 

que em reservatórios, considerando várzeas ambientes de constante 

renovação de MO lábil, enquanto os reservatórios contribuem com os GEEs 

de forma decrescente conforme sua idade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. BASE TEÓRICA 

4.1 MUDANÇAS CLIMÁTICAS GLOBAIS 

 A elevação da concentração dos GEEs na atmosfera desde os tempos pré-

industriais tem levado ao aumento da temperatura na superfície terrestre, alterando, 

consequentemente, as condições climáticas globais (IPCC, 1995).   

Os GEEs são encontrados naturalmente na atmosfera terrestre e são 

responsáveis pelo aquecimento natural da superfície do planeta. A expansão 

demográfica e os processos de industrialização exigem mudanças no uso da terra 

para produção de alimento e energia. Dessa forma, as fontes e sumidouros de GEEs 

(sendo os principais: vapor d’água, dióxido de carbono, metano e óxido nitroso) 

também são alterados, provocando o aumento de suas concentrações na atmosfera. 

Como resultado, ocorre intensificação do efeito estufa que leva ao aquecimento 

global (IPCC, 2007).  

 Águas continentais desempenham um papel importante no ciclo do carbono e 

assim influenciam potencialmente nas mudanças climáticas globais (Tranvik et al, 

2009).  

4.2 CICLAGEM DE MATÉRIA ORGÂNICA EM ECOSSISTEMAS AQUÁTICOS 

DULCÍCOLAS 

 Um modelo de ciclagem de matéria orgânica em ecossistemas aquáticos, 

mostrando as vias de produção/emissão de CO2 e CH4 é apresentado na Figura 2. 

Em ecossistemas aquáticos, o CO2 atmosférico é fixado pelas plantas durante a 

fotossíntese na Produção Primária (PP) de MO. O carbono do CO2 assimilado na 

MO é chamado de carbono orgânico (CO). Organismos responsáveis pela produção 

primária são chamados de autotróficos, estes utilizam o CO2 que, dissolvido na 

água, se torna carbono inorgânico (HCO-
3/CO3

2-). 

  Uma vez incorporado ao sedimento, o carbono pode ser liberado para coluna 

d’água na forma de CO2 através da respiração, ou utilizado para a produção de CH4, 

via metanogênese, sob condições anóxicas. O metano pode também ser oxidado 

por bactérias metanotróficas ao atingir a zona óxica. Quando as condições são 

favoráveis à produção de metano, e esta supera a oxidação, existe a emissão do 

gás pelo ecossistema.  



 

 

  A quantidade de MO presente em um ecossistema é definida pela biomassa 

de organismos autotróficos e heterotróficos (MO autóctone) e pela carga de MO 

trazida das regiões adjacentes ao corpo d’água (MO alóctone). A MO autóctone é 

influenciada pelo estado trófico do ambiente, e a MO alóctone sofre influência, além 

do próprio estado trófico, de características naturais e atividades antrópicas 

presentes na região da bacia de drenagem. 

 

Figura 2- Produção, oxidação e meios de emissão de CH4 e CO2 em zonas úmidas tropicais (Guérin, 
com. pers.). 

A MO de diferentes fontes é decomposta na coluna d’água e no sedimento. 

Durante o processo de decomposição (oxidação), existe uma sequência de reações 

de oxirredução mediadas por comunidades bacterianas que resulta na produção, 

consumo e acúmulo de intermediários e produtos finais. O consumo de O2 durante a 

decomposição da MO promove a anoxia do ambiente, e então, outros oxidantes 

(aceptores de elétrons: nitrato, óxidos de manganês, óxidos de ferro e sulfato) são 

utilizados a fim de reduzir a produção de energia por unidade molar de carbono 

orgânico oxidado. O CO2 é produzido durante processos de assimilação e 

transformação da MO pela bactéria. Algumas reações que compõem a degradação 

microbiana da matéria orgânica estão descritas na Tabela 1.  

 



 

 

Tabela 1- Exemplos de reações redox presentes na degradação microbiana da 
matéria orgânica.  

Processo Substratos Produtos Finais 

Doador de 
elétrons 

Aceptor de 
elétrons 

Respiração Anaeróbica MO O2 CO2 H2O 

Denitrificação MO NO-3 CO2 N2 

Redução do Mn MO Mn(IV) CO2 Mn(III), Mn(II) 

Redução do Fe MO Fe(III) CO2 Fe(II) 

Fermentação MO MO CO2 MO bpm*, H2 

Redução do Sulfato MO bpm* SO4
-2 CO2 S-2 

Metanogênese MO bpm*, H2 MO pbm*, CO2 CO2 CH4 

 MO pbm significa matéria orgânica de baixo peso molecular (p. ex., produtos 
de fermentação). 

Fonte: Adaptado de BASTVIKEN,2009. 

  

4.3 GASES DO EFEITO ESTUFA (GEES) 

 O aquecimento global é responsável pela mudança do clima, observada 

desde meados do século XIX e é uma das consequências da intensificação do efeito 

de estufa. O CH4 é o segundo gás que mais influencia o efeito de estufa 

antropogênico depois do CO2. Considerando o potencial de aquecimento global 

(GWP, sigla em inglês), um aumento de massa de CH4 idêntico a um de CO2 terá 

impacto 25 vezes maior sobre a temperatura, ao longo de um período de 100 anos. 

As concentrações de CH4 na atmosfera (1803 ppb; IPCC, 2013) são 

consideravelmente mais baixas do que as de CO2 (390 ppm; IPCC, 2013). No 

entanto, o CH4 absorve de maneira mais eficaz as radiações infravermelhas, 

contribuindo, então, de forma significativamente maior para o efeito de estufa. Dessa 

maneira, um ligeiro aumento das concentrações em CH4 na atmosfera tem um 

impacto mais forte do que um aumento em CO2 (IPCC, 2007). 

O metano é um forte gás do efeito estufa e está entre os produtos finais da 

mineralização do carbono. Sedimentos de ambientes aquáticos continentais são 

uma das fontes de metano mais importantes. A metanogênese, processo de 

produção de metano por bactérias especializadas – metanogênicas - é a etapa final 

da degradação anaeróbica do CO. Os fatores que controlam a produção de metano 

não dependem apenas das metanogênicas, mas também das etapas anteriores que 



 

 

ocorrem na decomposição, como: hidrólise da MO e fermentação que produzem os 

substratos para a metanogênese (Kirschke et al., 2013; Duc et al., 2010).  

A produção de metano é um processo estritamente anaeróbico, dependendo 

de substratos de baixo peso molecular. As duas principais vias de produção são: a 

metanogênese acetotrófica (acetato dependente) e a metanogênese 

hidrogenotrófica (H2 dependente). No primeiro caso, o acetato (CH3COO-) é 

quebrado em CH4 e CO2. Já na metanogênese hidrogenotrófica, o H2 reage com o 

CO2 formando CH4 e H2O. As reações do processo de formação do metano estão 

descritas na Tabela 2. Outros compostos orgânicos de baixo peso molecular como 

metanol, sulfeto de dimetila (DMS), tri-, di-, e monometilaminas e etilamina também 

podem ser utilizadas como substrato para a metanogênese (BASTVIKEN, 2009).  

 

Tabela 2- Processo de metanogênse descrito em Conrad, 1989. 

Degradação completa 

4CO+2H2O→3CO2+CH4 

4H2+CO2→2H2O+CH4 

4HCOOH→3CO2+2H2O+CH4 

4CH3OH→CO2+H2O+3CH4 

4(CH3)3N+6H2O→3CO2+4NH4+9CH4 

2(CH3)2S+2H2O→CO2+2H2S+3CH4 

CH3COOH→CO2+CH4 

 Degradação incompleta 

2CH3CH2OH+CO2→2CH3COOH+CH4 

4CH3CHOHCH3+CO2→4CH3COCH3+H2O+CH4 

 

Tanto a produção quanto a oxidação de metano, são reguladas através da 

atividade bacteriana por fatores ambientais diversos incluindo temperatura, 

qualidade e disponibilidade de substrato orgânico, disponibilidade de nutrientes e 

concentração de oxigênio (Duc et al., 2010).  

As concentrações de metano na atmosfera são determinadas por diversas 

fontes que podem ser agrupadas em três categorias: biogênica, termogênica e 

pirogênica. As fontes biogênicas produzem metano através da atividade bacteriana 

(metanogênicas) (Cicerone ;  Oremland, 1988) e ocorrem em ambientes anaeróbicos 

como: várzeas, plantação de arroz, reservatórios, sistema digestivo de ruminantes e 

depósito de rejeitos orgânicos. O CH4 termogênico é formado ao longo de milhões 



 

 

de anos em processos geológicos, pode ser liberado para a atmosfera através da 

exploração de combustíveis fósseis. E o CH4 pirogênico é produzido pela combustão 

incompleta de biomassa (p. ex. incêndios) e combustíveis fósseis (KIRSCHKE et al., 

2013).  

A troca de gases metabólicos através da interface água-ar é uma importante e 

integrativa propriedade de ecossistemas aquáticos e um vetor de conexão com a 

bacia de drenagem. Sistemas aquáticos também podem ser condutores do CO2 

produzido pela respiração do solo quando ocorre entrada de água subterrânea com 

altas concentrações de dióxido de carbono. A maioria dos ecossistemas de água 

doce é supersaturada em CO2, o que os torna importante fonte deste gás para a 

atmosfera. Diferentes processos são responsáveis pela dinâmica do dióxido de 

carbono no ecossistema incluindo: respiração bacteriana, foto-oxidação, fluxo de 

CO2 dissolvido na coluna d’água e no sedimento. No entanto, o excesso de CO2 é 

geralmente assumido como resultado da decomposição da MO que supera a 

produção primária (ROLAND et al, 2010). 

4.4 VÁRZEAS E RESERVATÓRIOS DE AMBIENTES TROPICAIS 

 Durante muitos anos, sistemas aquáticos terrestres eram incluídos em 

modelos globais apenas na função de transporte de carbono. Porém, hoje em dia, 

sabe-se que eles desempenham um importante papel no ciclo do carbono. O 

consumo e produção de metano, dióxido de carbono e óxido nitroso têm influência 

nas concentrações de GEEs em escala global. Além de serem sítios ativos de 

transporte, transformação e estoque de carbono (COLE et al., 2007; TRAVINK et al., 

2009).  

 Todos os sistemas aquáticos, sendo eles naturais ou não, emitem GEEs 

devido à decomposição da MO. Em regiões que possuam condições ecológicas 

similares, corpos d’água naturais e reservatórios podem produzir níveis similares de 

CO2 por unidade de área. Em regiões tropicais, as altas temperaturas junto à 

demanda por oxigênio para a degradação dos acúmulos de MO favorecem a 

produção de CO2 e o estabelecimento de condições anóxicas para a produção de 

metano (COLE et al., 2007; IPCC, 2011). 



 

 

4.4.1 Várzeas Amazônicas 

A área total ocupada pela bacia amazônica corresponde à aproximadamente 

6.110.000 km2, sendo parte do território político do Peru (17%), Bolívia (11%), 

Colômbia (5,8%), Equador (2,2%), Venezuela (0,7%), Guiana (0,2%) e Brasil (63%). 

A Bacia Hidrográfica do rio Amazonas (“Amazônia sensu stricto”) é definida pela 

Organização do Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA) como sendo “toda a 

bacia formada pela rede hidrográfica dos rios Amazonas e Tocantins, estendendo-se 

pela Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador, Peru e Venezuela, desde todas as 

nascentes até o delta no Oceano Atlântico (incluindo os ecossistemas de água 

salobra)” (EVA et al., 2005). Este território possui área total de 5.569.174 km2 e 

corresponde a 68% do domínio total da “Amazônia sensu latissimo”, que 

corresponde à bacia completa do Amazonas e Tocantins mais o bioma da floresta 

amazônica fora da bacia hidrográfica, com área total de 8.121.313 km2.  

A bacia amazônica possui um ciclo hidrológico sazonal regulado pelas chuvas 

(SIOLI, 1956). O período de chuvas mais intensas e mais frequentes, quando o 

volume de água dos rios aumenta, ocorre nos meses de dezembro a abril. O período 

de vazante, quando o volume de água dos rios diminui, ocorre nos meses de agosto 

e setembro. Este ciclo possui duas estações extremas, classificadas como águas 

altas e águas baixas. As águas altas ocorrem durante o período de maio a julho, 

quando a vazão do rio é máxima. As águas baixas ocorrem entre os meses de 

outubro e novembro, quando a vazão do rio é mínima. 

Com o aumento do volume das águas, os rios alagam grandes extensões de 

floresta e planícies ao longo de suas margens. Tal processo vem sendo denominado 

pulsos de alagamentos (JUNK, 1997). Neste cenário, são encontradas áreas de 

água permanente, denominadas lagos de várzea, os quais são abastecidos pelas 

águas do rio durante o período de chuvas e águas altas, e pelo sistema de 

drenagem de suas respectivas sub-bacias. Os lagos podem manter a troca de água 

com o rio mesmo durante a estação de vazante e de estiagem, através de canais de 

conexão. Sendo assim, os pulsos de alagamento afetam diretamente a hidrologia, a 

ecologia e a geoquímica destes sistemas, e permitem a troca regular de grande 

quantidade de material entre os ambientes lênticos e lóticos (JUNK, 1997). 

Várzeas, ou planícies de inundação, são áreas periodicamente inundadas 

pelo fluxo lateral dos rios ou lagos e/ou por precipitação direta ou águas 



 

 

subterrâneas. Elas oscilam entre as fases terrestre e aquática e podem ser 

classificadas de acordo com a amplitude, frequência e fonte de alagamento. Outro 

tipo de classificação pode ser baseado na quantidade de material dissolvido e em 

suspensão que são introduzidos no sistema no momento da inundação. Na 

Amazônia, distinguem-se as várzeas de água branca, ricas em nutrientes, das 

várzeas de água preta, pobres em nutrientes (JUNK, 1997). 

As planícies de inundação ocupam uma pequena porção da superfície do 

planeta, (entre 2 a 6%), e cerca de metade delas se encontram nos trópicos. As 

várzeas apresentam grande influência no ciclo global do carbono, estocam 

significativa fração de C e são fonte de emissão de CH4 (DEVOL et al, 1988) e 

expressiva quantidade de CO2 para atmosfera (Richey et al, 2002). Pequenas 

diferenças de clima, regime de inundação, concentração de nutrientes, usos da 

terra, entre outros, podem alterar drasticamente a dinâmica complexa destes 

ambientes (NEUE et al., 1997; COLE et al., 2007; WHITING et al., 2001).  

A produção e emissão de metano por várzeas envolvem complexos 

processos fisiológicos de plantas e micro-organismos que são regulados pelo clima 

e fatores edáficos. A interação desses fatores resulta em grandes variações nos 

fluxos de CH4. As taxas de emissão de CH4 dependem do que é produzido e o que é 

oxidado por bactérias específicas (CAO et al., 1998).  

4.4.2 Reservatórios 

Recentemente, vem crescendo o número de estudos sobre a emissão de 

gases do efeito estufa por reservatórios artificiais, principalmente nos trópicos. As 

áreas de alagamento, contendo grande quantidade de carbono da vegetação 

inundada, unida às altas temperaturas dos trópicos resultam em significativa 

produção de metano e dióxido de carbono (ABRIL et al., 2005; GUÉRIN et al., 2008).   

 Os processos chave que influenciam a emissão de CH4 e CO2 em 

reservatórios de hidrelétricas, são: 

1- Processos que disponibilizam carbono orgânico para o reservatório: 

a. Entrada de MO através de águas subterrâneas, rios, canais (controlados 

pela vazão e concentração de MO na bacia de drenagem). 

b. Produção primária líquida por macrófitas aquáticas e fitoplâncton 

crescendo na coluna d’água ou em suas zonas adjacentes, dependendo 

da disponibilidade de nutrientes e luz. 



 

 

c. MO terrestre, solo e detritos incorporados ao reservatório no processo de 

inundação. 

d. Erosão do solo nas margens do reservatório (adição de MO e corpos 

d’água).  

2- Processos que promovem condições favoráveis à produção de CH4 e CO2 

a. Decomposição de MO inundada e dos vários tipos de matéria que são 

carreados para dentro do sistema, dependendo dos organismos 

presentes, temperatura, oxigênio dissolvido e nutrientes.  

b. Foto-oxidação de carbono orgânico dissolvido (COD). 

c.  Oxidação aeróbica do metano e da MO 

d. Nitrificação e denitrificação 

3- Processos que influenciam a distribuição de CH4 e CO2 dentro do reservatório 

a. Mistura e transporte na coluna d’água 

b. Saída por transbordamento e cheias 

c. Oxidação do CH4 na água ou sedimento, dependente da estratificação 

física, O2 dissolvido, inibição pela luz, níveis de nutrientes e temperatura. 

d. PP na zona eufótica da coluna d’água consumindo CO2 e dependente da 

disponibilidade de luz e nutrientes. 

4- Vias de emissão de CH4 e CO2 do reservatório para a atmosfera 

a. Ebulição (borbulhamento) 

b. Difusão 

c. Emissão à jusante da barragem 

d. Transporte via vegetação aquática 

 

As vias de emissão de CH4 e CO2 por reservatórios, descritas acima, estão 

esquematizadas na Figura 3.  

 
 



 

 

 
Figura 3- Vias de emissão de dióxido de carbono e metano para a atmosfera em um reservatório 
(IPCC, 2011). 

                                                                                                                                             

4.5 MARCADORES GEOQUÍMICOS DA MATÉRIA ORGÂNICA 

 A caracterização das fontes do material depositado é primordial na avaliação 

de processos ambientais. A composição da matéria orgânica reflete as distintas 

fontes e processos que ocorrem durante o transporte do carbono. A partir das 

alterações nas fontes de matéria orgânica, os sedimentos de fundo passam a ser 

“potenciais relatores” das mudanças históricas ocorridas em suas bacias de 

drenagem. Uma vez conhecidas características orgânicas desses sedimentos, nos 

permite avaliar o histórico dos processos que determinaram a sua composição 

desde o momento de sua formação, passando pela deposição, até o presente 

(BERNARDES et al., 2004).  

 Estudos recentes têm demonstrado que materiais originados nos solos e na 

vegetação são respectivamente as fontes primárias e finais de carbono para a 

matéria orgânica fluvial (HEDGES et al., 1988; BERNARDES et al, 2004). Em rios 

impactados pela atividade humana, além destas fontes naturais, rejeitos urbanos e 

industriais têm se mostrado muito relevantes (MARTINELLI et al., 1999; HU et al., 

2009). 

 Marcadores geoquímicos são definidos, neste trabalho, como compostos 

específicos produzidos e/ou alterados por organismos cuja identificação em 

ambientes naturais permite inferências sobre a origem, mecanismos de transporte, 



 

 

alterações e sedimentação da matéria orgânica (VOLKMAN et al., 1998; 

ZIMMERMAN ; CANUEL, 2001; JAFFÉ et al., 2001). 

4.5.1 Carbono e nitrogênio: razão elementar e isotópica 

A estimativa baseada na razão C/N normalmente é feita usando-se a relação 

de Redfield (REDFIELD et al., 1963) onde valores entre 4 e 10 são representativos 

de fitoplâncton que é rico em compostos que possuem nitrogênio na sua estrutura. 

Valores acima de 20 representam fontes terrestres, pois as plantas superiores 

possuem grande quantidade de compostos ricos em carbono que fazem parte da 

sua estrutura de sustentação. Razões entre 11 e 20 podem representar uma mistura 

de fontes, porém esses valores não são absolutos. 

No entanto, a composição elementar pode sofrer alterações ao longo dos 

processos de transporte e sedimentação, sendo que o uso deste parâmetro isolado 

pode comprometer a determinação de fontes de MO em sedimentos. Por este 

motivo alguns pesquisadores usam a razão N/C conjuntamente com isótopos 

estáveis destes elementos para determinação das fontes de MO em sedimentos 

superficiais e MPS (GONNEEA et al., 2004; GOÑI et al., 2006). 

Isótopos estáveis são espécies atômicas de um mesmo elemento químico 

que possuem massa diferente e o mesmo número de prótons. Estes são ditos 

estáveis, pois sua massa não é alterada no decorrer do tempo. Nos estudos 

ambientais os isótopos estáveis mais utilizados são os dos elementos carbono (C), 

nitrogênio (N), oxigênio (O), enxofre (S) e hidrogênio (H). Estes elementos podem 

fornecer dados sobre fontes de matéria orgânica e processos geoquímicos. 

Geralmente os isótopos mais abundantes, são também os que apresentam menor 

massa e, por isso, denominados “leves”, enquanto os raros apresentam maior 

massa, sendo denominados “pesados” (MARTINELLI et al., 2009). A notação usada 

nos trabalhos ambientais que usam a razão entre esses elementos é representada 

pelo símbolo δ. A Equação 1 apresenta como essa razão expressa o desvio relativo 

do valor obtido na amostra comparada com um padrão de um determinado 

elemento, em partes por mil (◦/◦◦). 

                                       (1) 

Onde P é o número atômico do isótopo mais pesado; X representa o 

elemento carbono ou nitrogênio; Ra,X e Rp,X são as razões entre os isótopos 



 

 

pesados e leves de X, na amostra e no padrão, respectivamente. O padrão utilizado 

para o carbono é o PDB (Pee Dee Belemnite) e para o nitrogênio é o N2 atmosférico. 

Moléculas orgânicas são, geralmente, enriquecidas com o isótopo “leve”, 

enquanto os isótopos mais “pesados” são preferencialmente retidos nas formas 

inorgânicas do carbono, ou seja, no carbonato, no bicarbonato e no dióxido de 

carbono (MARTINELLi et al., 2009). Portanto, a assinatura isotópica encontrada nos 

seres vivos será o resultado do mecanismo de assimilação do carbono durante os 

processos de obtenção de energia. A Tabela 3 apresenta valores de δ13C para 

diferentes tipos de amostra. 

Tabela 3 - Faixa de variação dos valores de 13C para cada grupo de 

organismos fotossintetizantes, segundo Martinelli et al.( 2009). 

Grupo de Vegetais 
Grupo 

Fotossintético 
Valores de 13C 

Vegetações arbóreas e 

arbustivas 
C3 -38 a -24 ‰ 

Gramíneas C4 C4 -15 a -11 ‰  

Suculentas CAM -15 a -11 ‰  

Fitoplâncton ------- -24 a -18 ‰  

 

4.5.2 Lignina 

A lignina é um biopolímero sintetizado apenas em plantas vasculares e é o 

segundo mais abundante na natureza. É um dos principais componentes de 

gminospermas e angiospermas, responsável pela resistência mecânica de vegetais 

e proteção dos tecidos contra ataque de microorganismos. Sua composição química 

depende da natureza botânica destacando em sua composição a predominância de 

material lenhoso e foliar. Portanto, seus componentes moleculares podem ser 

utilizados como indicadores de fontes vegetais (BIANCHI et al., 2007; SALIBA et al., 

2001).  

 Produtos de oxidação da lignina são biomarcadores de grande especificidade 

e estabilidade e têm sido utilizados como traçadores da matéria orgânica de origem 

terrestre em ambientes aquáticos. Razões entre os compostos produzidos durante 



 

 

oxidação da lignina podem dar informações sobre o grau de decomposição dos 

sedimentos (HEDGES et al., 1986). A abordagem da utilização de lignina como 

biomarcador é baseada na identificação e quantificação destes produtos derivados 

de sua oxidação (fenóis) (KILLOPS ; KILLOPS, 2005; OPSHAL;  BENNER, 1997). 

Com isto, a oxidação das moléculas de lignina em condições alcalinas dá origem a 

grupos fenólicos mais simples, usados como indicadores da fonte da matéria 

orgânica. São classificados em quatro grupos: siringil, vanilil, p-hidroxifenil e cinamil. 

Os três primeiros são encontrados nas formas cetônica, ácida e aldeítica, enquanto 

que o cinamil apenas é verificado na forma ácida (Figura 4). Em plantas superiores 

são encontrados exclusivamente os grupos: siringil, vanilil e cinamil, enquanto que 

algumas formas de p-hidroxifenil podem também ser verificadas em plantas 

aquáticas (KILLOPS;  KILLOPS, 2005). Sendo assim, para a classificação de aporte 

de matéria orgânica podem ser utilizados os indicativos de origem terrestre, os 

grupos: siringil, vanilil e cinamil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 - Distribuição dos fenóis das ligninas e seus grupos funcionais. Fonte:  Modificado de OREM 
et al., 1997.    

 

A quantidade de lignina na composição da matéria orgânica está relacionada 

à presença de fontes terrígenas. Não apenas a qualidade dos fenóis oriundos da 

oxidação da lignina, mas também a sua a razão entre os principais grupos poderá 

indicar quais os tipos de vegetais deram origem à matéria orgânica de determinado 

local, uma vez que essas concentrações, razões e combinações entre os compostos 
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variam. Por exemplo, o grupo vanilil está presente em todos os tipos de tecidos 

vegetais, sendo utilizado como um composto normalizador dos demais grupos. 

Desta forma, os grupos siringil e cinamil serão sempre relacionados com o grupo 

vanilil. Geralmente, baixas razões siringil/vanilil (S/V), associadas a baixas razões 

cinamil/vanilil (C/V) caracterizam tecidos de gimnospermas lenhosas, enquanto que 

altas razões C/V são associadas a plantas vasculares não lenhosas e alto S/V à 

angiospermas (árvores). A história oxidativa de ligninas em sedimentos também 

pode ser representada pelas razões, mas neste caso entre as formas ácida/aldeítica 

do grupo vanilil ([Ad/Al]v), uma vez que ocorre uma maior produção da forma ácida 

nos processos de oxidação das ligninas. Razões (Ad/Al)v superiores a 0,4 são 

indicativos que esse material já está sofrendo processos de degradação (HEDGES 

et al., 1988; OREM et al., 1997).  

4.5.3 Esteróis 

Biomarcadores lipídicos podem ser utilizados para identificar rotas de 

transporte e fonte da matéria orgânica nos sedimentos. Os esteróis são 

primariamente sintetizados pelas plantas e nos animais são encontrados esteróis 

derivados desses precursores (VOLKMAN et al., 1987). Todos os organismos 

eucariotos biossintetizam esteróis. Apesar da diversidade de funções e estruturas, 

os esteróis possuem normalmente na faixa entre 26 e 30 átomos de carbono e são 

diferenciados pela presença e posição de insaturações e cadeias laterais. Têm sido 

utilizados com sucesso como marcadores de presença de diversas espécies 

terrestres, plantas e animais, que entraram no ecossistema aquático, além de 

caracterizarem os processos de degradação sofridos pela matéria orgânica 

(VOLKMAN, 1986). Eles permanecem melhores preservados nos sedimentos que a 

maioria de outros compostos biológicos, como aminoácidos e carboidratos, por 

exemplo.  

 Os esteróis mais comuns utilizados como biomarcadores de fontes da MO 

são o campesterol, b-sistosterol e estigmasterol (fontes terrestres), coprostanol 

(esgoto doméstico) e colesterol (fitoplâncton) (MUDGE;  DULCE, 2005).  A Tabela 4 

mostra alguns dos principais esteróis utilizados como marcadores de fontes 

principais da matéria orgânica. 

 



 

 

Tabela 4 – Esteróis, com nome usual, nome oficial  
(IUPAC - International Union of Pure and Applied Chemistry) número de 
carbonos e informação ambiental associada. 

NOME USUAL NOME OFICIAL (IUPAC) Nº de C ORIGEM 

Coprostanol 5β-colestan-3β-ol 27 Esgoto doméstico 

Colesterol Colest-5-en-3β-ol 27 Fito e zooplâncton 

Colestanol 5α-colestan-3β-ol 27 Atividade bacteriana 

Colestanona 5-colestan-3-one 27 Atividade bacteriana 

Ergosterol (E22)-ergosta-5,7,22-trien-3pol 28    Produzido por fungos 

Estigmasterol 5,22-colestadien-24-etil-3-ol 29 
Plantas superiores e 

fitoplâncton 

β-sitosterol 5-colesten-24-etil-3-ol 29 
Plantas superiores e 

fitoplâncton 

β-sitostanol Stigmastane-3β-ol 29 Atividade bacteriana 

Fonte: CARREIRA et al. (2004); COSTA ; CARREIRA (2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. MATERIAIS E MÉTODOS 

5.1 ÁREA DE ESTUDO 

Neste trabalho as áreas de estudo foram divididas em 3 lagos de várzeas da 

Bacia Amazônica e 3 reservatórios de usinas hidrelétricas brasileiras. As 

características gerais destes ambientes estão descritas nas tabelas 5 e 6.  

5.1.1 Várzeas 

 As várzeas estudadas neste trabalho foram: Grande Curuai, Janauaca e 

Yahuarcaca. Suas características gerais encontram-se descritas na Tabela 5.  

 
Tabela 5- Tabela das características dos lagos de várzeas Amazônicos: Grande 
Curuai, Janauaca e Yahuarcaca 

 

Lago Grande Curuai  

A várzea do lago Grande Curuai está localizada na margem Sul do Rio 

Amazonas, próximo à cidade de Óbidos, a aproximadamente 900 km a montante da 

foz no oceano Atlântico (Figura 5), abrangendo os municípios de Óbidos, Juruti e 

Santarém no estado do Pará (MOREIRA-TURQ et al., 2004).  

 

 

  Várzeas 

Nome Curuai Janauaca Yahuarcaca  

Latitude/longitude 
2°09'44''S  
55°27'53''O 

3°23'20''S 
60°16'26''O 

4°11'48''S  
69°57'19''O  

Conexão principal (cheia) Rio Amazonas Rio Solimões Rio Amazonas 

Conexão principal 
(estiagem) 

Rio  
Amazonas 

Rio  
Solimões 

Desfiladeiro  
de Yahuarcaca 

Águas brancas/pretas brancas brancas/pretas 

Área de alagamento 
planícies  
de alagamento 

florestas de 
alagamento 

florestas de 
altitude  



 

 

 

Figura 5 - Mapas da localização geográfica da várzea do lago Grande Curuai (PA). Fonte: INPE, 
2010 apud SALCEDO, 2011). 

 

A várzea do lago Grande Curuai está permanentemente conectada ao rio 

Amazonas por dois canais, Foz Norte e Foz Sul, possui uma área superficial de 

3.660 km2 (MAURICE-BOURGOIN et al., 2007; PEREZ, 2008).  A etapa de 

armazenamento da planície de inundação inicia entre novembro e janeiro e dura até 

maio-junho. A fase de drenagem ocorre entre julho e novembro e o maior volume 

exportado de água acontece de agosto a outubro. A profundidade média pode variar 

de 0,5 m em águas baixas a 10 m de coluna d’água em período de cheia 

(BARBOSA, 2005; BONNET et al., 2008). 

A várzea da região possui mais de trinta lagos interconectados e está ligado 

ao Rio Amazonas através de um sistema de canais (igarapés). É margeada nas 

porções Leste, Norte e Oeste pelo rio Amazonas. O sistema na margem Sul é 

delimitado por terra firme e por uma série de ilhas, restingas e terras baixas na 

porção Norte (BONNET et al., 2008). O lago Grande Curuai, com aproximadamente 

50 km de comprimento é o maior dos lagos que compõem a várzea. Sua área de 

vegetações inundada é composta, na maior parte, por pastagens (274 km2) (PEREZ, 

2008). 



 

 

Janauaca 

A várzea de Janauaca (Figura 6) compreende uma área de aproximadamente 

900 km2 na margem direita do Rio Solimões, distando cerca de 110 km da cidade de 

Manaus (AM). Esta região pertence ao município de Careiro Castanho (AM). 

Caracteriza-se por apresentar vários lagos rasos (1 a 6 m de profundidade).  

 

Figura 6- Mapas da localização geográfica da várzea do lago Janauaca (AM). Fonte: INPE, 2010 
apud SALCEDO, 2011).  

 

O lago Janauaca possui uma área de superfície de 67,71 km2. Dependendo 

da época do ciclo hidrológico se conecta com o rio Solimões por um canal de 

aproximadamente 12 m de largura. A profundidade do lago principal em período de 

cheia oscila entre 6 e 11 m (GHIRAD, 2008). O período de cheia abrange de 

fevereiro a julho, e volumes máximos são alcançados entre maio e junho. A 

estiagem inicia-se no mês de agosto e se estende até janeiro. O volume médio de 

água armazenada no lago Janauaca é de 2,25 km3 por ciclo hidrológico (DA SILVA, 

2010).  



 

 

Yahuarcaca 

O sistema de lagos de Yahuarcaca (Figura 7) se localiza na margem 

colombiana do Rio Amazonas, a 2 km oeste da cidade de Letícia, Colômbia. Este 

sistema é constituído por 17 lagos interconectados por canais naturais que podem 

chegar a se desconectarem entre si nos períodos de estiagem (ANDRADE-SOSSA 

et al, 2011).  

 

 

Figura 7- Localização geográfica do sistema lagunar Yahuarcaca. Fonte: ANDRADE-SOSSA et al., 
2011; PRIETO-PIRAQUIVE, 2006. 

 
O sistema possui quatro lagos principais: Largo (Lago I), Taricaya (Lago II), 

Boa Anaconda (Lago III) e Pozo Hondo 1 (Lago 4). O Lago I sofre mais influência 

das águas brancas do rio Amazonas. Enquanto que os Lagos III à IV, por serem 

mais internos, sofrem mais influências das águas pretas provenientes do desfiladeiro 

de Yahuarcaca (ANDRADE-SOSSA et al., 2011). As amostras de sedimentos 

coletadas neste trabalho foram do lago IV (Pozo Hondo 1). 

As temporadas do ciclo hidrológico dos lagos Yahuarcaca são definidas 

como: (1) águas altas são registradas durante os meses de maio até meados de 

julho; (2) temporada de drenagem que se prolonga até setembro, que é quando se 



 

 

chega aos níveis mínimos dos lagos; (3) o período de águas baixas se mantém 

desde setembro até novembro, quando se inicia o processo gradual de aumento das 

águas, o (4) período de enchente (PRIETO-PIRAQUIVE, 2006). 

5.1.2 Reservatórios 

Os reservatórios estudados neste trabalho foram: Funil, Tucuruí e Segredo. 

Suas características gerais encontram-se descritas na tabela 6.  

Tabela 6- Tabela de características dos Reservatórios das Usinas Hidrelétricas 
de Funil, Tucuruí e Segredo. 

  Reservatórios 

Nome Funil Tucuruí Segredo 

Localização RJ PA PR 

Latitude/longitude 
22°31'44"S 
44°34'6"O 

3°45'S 
49°40'O 

 
25°40'S 
52°07'O 

Término de Enchimento 1969 1985 1992 

Idade (anos) 45 29 22 

Rio principal Paraíba do Sul Tocantins Iguaçu 

Área (km2) 40 2.430 82 

Potência (MW) 216 4.000 1.260 
Vegetação da área 
inundada 

Mata Atlântica/área 
desmatada Amazônica 

Mata de 
Araucária 

 

Reservatório da Usina Hidrelétrica do Funil  

O reservatório da Usina Hidrelétrica de Funil encontra-se no Rio Paraíba do 

Sul (Figura 8) e é situado no município de Resende-RJ. O reservatório do Funil 

ocupa uma área de aproximadamente 40 km2 e volume total de 8,9 x 108 m3 

(FURNAS).  



 

 

 

Figura 8 - Mapa da localização geográfica do Reservatório da Usina Hidrelétrica de Funil-RJ 
Fonte: FERRÃO-FILHO et al., 2009. 

 
 O reservatório de Funil foi construído para regularização da vazão e geração 

de energia elétrica. Como a bacia do reservatório está, em sua quase totalidade, 

situada no Estado de São Paulo, as atividades desenvolvidas a montante, e o tipo 

de ocupação e uso do solo no trecho paulista da bacia do rio Paraíba do Sul, 

exercem extrema influência sobre a qualidade de água do reservatório. Dessa 

forma, Funil, constitui-se um exemplo típico do impacto que ocorre quando se 

implanta uma barragem em um rio, e a qualidade das águas a montante do 

reservatório é progressivamente contaminada. As principais causas associadas são 

a ocupação da sua bacia hidrográfica, com crescimento da população e dos setores 

industrial e agrícola, acompanhados de desmatamento, erosão e assoreamento dos 

corpos d'água. 

O reservatório de Funil "atua" como um decantador de material em suspensão 

e, conseqüentemente, de outras substâncias potencialmente tóxicas; considerado 

como um autêntico receptor da poluição oriunda do vale do Paraíba Paulista, o 

reservatório do Funil beneficia expressivamente a qualidade das águas do rio 

Paraíba do Sul no trecho fluminense. Periodicamente, contudo, são realizadas 

descargas de fundo que tem por objetivo reduzir o acúmulo de sólidos junto à 

barragem, lançando o material de fundo para o trecho à jusante, e aumentar o tempo 

de vida útil do reservatório (www.inea.proderj.rj.gov.br). 



 

 

Reservatório da Usina Hidrelétrica de Tucuruí  

O reservatório da Usina Hidrelétrica de Tucuruí (Figura 9) é formado pelo rio 

Tocantins, um tributário do rio Amazonas, e está localizado no Pará, a 400 km de 

Belém. A usina completou sua obra em 1984 e inundou uma área de 

aproximadamente 2.430 km2. Sua construção teve como objetivo a geração de 

energia elétrica e tornar navegável um trecho do rio Tocantins com muitas 

corredeiras.  

A área do reservatório é caracterizada por um clima tropical quente e úmido. 

As precipitações na região ocorrem durante todo o ano, sendo os meses de 

dezembro a maio os mais chuvosos. A vegetação predominante é a floresta tropical 

pluvial úmida. 

 

Figura 9- Localização geográfica do reservatório da Usina Hidrelétrica de Tucuruí. Fonte: Google, 

2013. 
  

A confluência do rio Tocantins com seu afluente principal, o rio Araguaia, dá 

início ao trecho onde se encontra o reservatório da Usina Hidrelétrica do Tucuruí.  

Dos 113 milhões de toneladas de biomassa inventariadas para os 2.430 km2, 

elimina-se parte correspondente à calha do antigo rio Tocantins, ilhas  e áreas 

desmatadas pela Eletronorte, o que faz com que a área inundada com vegetação 

seja de 1.180 km2, totalizando cerca de 55 milhões de toneladas de biomassa 

afogada pelo enchimento do lago de Tucuruí (ELETROBRAS, 2000).   



 

 

Reservatório da Usina Hidrelétrica de Segredo 

O reservatório da Usina Hidrelétrica de Segredo, ou Usina Hidrelétrica 

Governador Ney Aminthas de Barros (Figura 10), situa-se no rio Iguaçu (PR), na 

região do médio curso do rio Iguaçu, próximo à desembocadura do rio Jordão, no 

município de Mangueirinha, a aproximadamente 285 km de Curitiba. O lago tem uma 

área de 82,5 km2 para uma potência total da usina de 1.260 MW (COPEL). 

 

Figura 10- Localização geográfica do reservatório da Usina Hidrelétrica de Segredo-
PR. Fonte: LACTEC. 
 

O reservatório tem um volume total de 3,0 x 106 m3. As comportas foram 

fechadas no ano de 1992 e a profundidade média do reservatório é de 36,6 metros.  

A área que foi inundada pelo reservatório era dominada por matas de 

araucária, vegetação bastante incidente na região sul do país. O tempo de 

renovação da água é de cerca de 50 dias e é considerado um reservatório de 



 

 

condições mesotróficas. Pode ser considerado um lago profundo, podendo atingir 

em alguns pontos 100 metros de profundidade (Eletrobrás, 2000).  

5.2 METODOLOGIA 

5.2.1 Coleta de Sedimento 

Amostras de sedimentos superficiais dos reservatórios/várzeas foram 

coletadas com coletor tipo core, acondicionado e vedado em frascos de polietileno 

que foram refrigerados e transportados para o laboratório.  Em cada área de estudo 

as amostras de sedimento foram coletadas em um ponto na região central dos lagos 

(várzeas e reservatórios), exceto o Reservatório de Tucuruí que foi amostrado em 3 

pontos ao longo de sua extensão. As datas de coleta para cada área de estudo 

estão especificadas na tabela 7.  

Tabela 7- Tabela das datas de coleta em cada área de estudo. 

Área de Estudo Coleta 

Funil Junho/2012 

Tucuruí Abril/2012 

Segredo Abril/2012 

Curuai Junho/2009 

Janauaca Julho/2009 

Yahuarcaca Janeiro/2011 

 

No reservatório da Usina Hidrelétrica de Tucuruí foram coletados sedimentos 

de três pontos ao longo de sua extensão para uma avaliação espacial dentro de um 

mesmo reservatório. Os pontos foram distribuídos: um ponto à montante do 

reservatório (M1), um ponto no centro do reservatório (M3) e um ponto à jusante da 

barragem (J1D). O mapa da localização dos pontos de coleta é apresentado na 

Figura 11.    



 

 

 

Figura 11- Mapa de localização dos pontos de coleta no reservatório da Usina Hidrelétrica de Tucuruí 

– PA. Os pontos de coleta utilizados neste trabalho são os marcados em vermelho, M1, M3 e J1D. 

 

5.2.2 Determinação da produção de gases 

A metodologia para o preparo das incubações e determinação da taxa de 

produção de gases foi realizada conforme proposto por Guérin et al. (2008).  

As amostras de sedimento foram secas em estufa a 30°C, maceradas e 

peneiradas com peneira de 2 mm para a homogeneização.  Estas amostras de 



 

 

sedimento de cada área foram distribuídas em garrafas de 200 ml e 500 ml para o 

preparo da mistura em réplicas. Em cada frasco foi adicionado de 80 a 250 g de 

sedimento, de 80 a 425 g de água destilada e uma barra magnética. Os frascos 

foram então vedados com rolha de borracha, tampa e a mistura foi homogeneizada. 

Após a mistura, as garrafas foram cobertas com papel alumínio, para evitar a 

interferência de luz na atividade bacteriana, e foi realizada purga com N2 por 30 

minutos para criar um ambiente anóxico dentro dos frascos. A massa de sedimento 

utilizada em cada garrafa foi determinada pela disponibilidade da mesma. A 

quantidade de réplicas por ponto de coleta, massa de sedimento e água destilada 

utilizadas nas incubações são descritas na Tabela 8. 

 

Tabela 8- Massa de sedimento (g), Massa de Água (g), Número de Réplicas e 

Volume do frasco (ml) utilizados no preparo das incubações de acordo com cada 

ponto das áreas de estudo. 

  

Massa de 
Sedimento 

(g) 
Massa de 
Água (g)  

Número de 
Réplicas  

Volume do 
Frasco(ml) 

Curuai  80 80 3 200 
Janauaca  120 120 3 500 
Yahuarcaca  250 425 4 500 
Segredo 100 100 3 500 
Funil  250 425 4 500 
M1 Tucuruí  100 100 3 500 
M3 Tucuruí  100 100 3 200 
J1D Tucuruí  100 100 3 500 

 

Dessa forma, cada garrafa simulou o ambiente do leito do ecossistema 

aquático referente, com ausência de luz e oxigênio. As taxas de produção de CH4 e 

CO2 foram determinadas pela incubação anóxica das misturas sedimento/água a 

25°C em Incubadora Bod VR-130, Visomes Plus. As incubações foram mantidas 

sem agitação para evitar a destruição das associações microbianas envolvidas na 

metanogênese (DANNENBERG et al., 1997).   

Antes da determinação das taxas de produção, os frascos passavam por uma 

purga com N2 por 30 minutos para eliminar a sobrepressão, o acúmulo de CH4 e 

CO2, de compostos voláteis inibidores de metanogênese (WILLIAMS;  CROWFOR, 

1984) e de CO2 produzido em condições anaeróbicas (MAGNUSSON, 1993) que se 

acumulou no “headspace”. No caso das amostras Curuai, Janauaca, Segredo e 

Tucuruí (M1), Tucuruí (M3) e Tucuruí (J1D), a purga era realizada sempre que se 



 

 

considerava necessária, julgando-se através das medições dos gases. Já as réplicas 

do Funil passavam por uma purga 3 dias antes das medições e Yahuarcaca 1 dia 

antes das medições. Essa metodologia foi estabelecida de acordo com as taxas de 

produção observadas nas amostras ao início do experimento. 

A coleta dos gases era feita no “headspace” das incubações em 3 dias na 

semana para determinar a taxa de produção em uma curva de concentração vesus 

tempo. As medições eram realizadas de 15 em 15 dias, inicialmente, e nos últimos 2 

meses, de 21 em 21 dias. O experimento decorreu durante 5 meses, entre o final de 

maio até final de outubro de 2013. 

5.2.2 Cálculo das concentrações dos gases 

As concentrações dos GEEs foram mensuradas por cromatografia gasosa 

(GC) utilizando o equipamento SR1 310C, com detector de chama ionizante (FID) 

para o CH4, e um FID metanizador para o CO2 (ABRIL et al., 2005; GUERIN et al., 

2006). A calibração dos detectores foi realizada com uma mistura padrão de gases 

(CH4 = 10,096 ppm; CO2 = 5000 ppm). O reprocessamento e a identificação dos 

picos obtidos nos cromatogramas foram realizados utilizando o programa 

Raccouurci vers Peak 393.  

Para os cálculos da produção de gases nas incubações foram utilizados os 

seguintes dados: volume total do frasco, massa de sedimento, massa de água, 

volume de amostra de gás injetada no cromatógrafo, 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).  

Em cada dia de medição uma produção de gás em unidade nanomolar por 

grama de sedimento foi calculada. A taxa de produção, apresentada como resultado 

neste trabalho, foi obtida através da inclinação da reta de regressão linear entre os 

valores de produção de gás de cada dia e as horas relacionadas ao tempo de 

incubação, multiplicada por 24, para que o valor fosse expresso em dias. Cada taxa 

de produção apresentada nos resultados significa, então, uma produção em unidade 

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

gsed
-1 d-1), obtida através das medições durante os 3 dias na mesma semana (o 

primeiro dia de medição na semana sempre foi considerado como zero hora (T0), e 

os dias subsequentes contabilizados de 24 em 24 horas). 



 

 

Foram obtidos resultados com valores inválidos na concentração de CO2 em 

algumas medições semanais. Provavelmente, estes resultados foram consequência 

da interferência de compostos de enxofre presentes no “headspace” das 

incubações, no metanizador do cromatógrafo a gás. Portanto, eles não foram 

apresentados nos gráficos das taxas de produção de CO2. 

5.2.3 Análises dos marcadores geoquímicos matéria orgânica 

A fim de observar a variação da composição da MO durante o experimento, 

foram realizadas análises da razão elementar e isotópica de C e N, lignina e esteróis 

ao início (Tinicial) e fim (Tfinal) do experimento para todos os pontos.  E uma análise 

no decorrer do experimento (Tmédio) para os pontos do Funil e Yahuarcaca.  

Nas análises iniciais foi utilizada uma alíquota do mesmo sedimento que foi 

incubado (seco e homogêneo). As análises no decorrer (Funil e Yahuarcaca) e ao 

final do experimento (todos os pontos) foram realizadas com sedimento retirado das 

incubações. Para esta coleta, os frascos foram agitados manualmente e, 

posteriormente, colocados sobre o agitador magnético sem aquecimento por 5 

minutos, a fim de homogeneizar a mistura sedimento/água. Após a 

homogeneização, eles foram abertos sob fluxo de N2 e, com uma seringa, retirava-

se 10 ml da mistura de cada réplica (4 réplicas por ponto de amostragem). Os 10 ml 

de cada réplica foram colocados em tubo Falcon e assim formavam uma subamostra 

(40 ml) de cada ponto da área de estudo. As amostras foram centrifugadas a 2000 

rpm por 45 minutos. Ao final da centrifugação, o sobrenadante foi retirado, filtrado e 

estocado para posteriores análises de Fe e nutrientes e contagem bacteriana 

(mostradas em outro estudo). O sedimento decantado foi seco em estufa a 25°C e 

macerado para posteriores análises de composição elementar e isotópica de C e N, 

e marcadores geoquímicos da MO.  

5.2.4 Carbono e nitrogênio: razões elementares e isotópicas 

Depois de secos e macerados, os sedimentos de Tinicial e Tfinal foram 

encaminhados ao Laboratório de Ciências Ambientais (UENF) para análises da 

composição elementar (porcentagem de carbono e nitrogênio) e isotópica (δ13C e 

δ15N) em analisador elementar Perkin-Elmer 2400 acoplado ao espectrômetro de 

massa Finigan Delta Plus. A precisão analítica para o carbono foi de 0,01% e 

0,005% para o nitrogênio. Os valores dos isótopos foram calculados em função dos 



 

 

seus respectivos padrões, seguindo a equação descrita na subseção 4.5.1. O 

padrão utilizado para o carbono foi o PDB (Pee Dee Belemnite) e para o nitrogênio 

foi o N2 atmosférico. 

5.2.5 Fenóis da lignina 

A extração dos fenóis de lignina, a partir de aproximadamente 0,5 g de 

amostras de sedimento, foi feita utilizando-se o método de oxidação alcalina com 

CuO em atmosfera inerte como proposto por Hedges e Ertel (1982) e modificado por 

Goni e Hedges (1992). 

As amostras de sedimento foram colocadas em mini-bombas de ácido 

inoxidável. Adicionou-se, então o CuO, sulfato de cobre amonical 

(Fe(NH4)2(SO4).6H2O) e uma solução de hidróxido de sódio (NaOH) 8%. As mini-

bombas foram fechadas em atmosfera inerte e levadas ao forno para oxidação a 

155oC por 3 horas. Após esse período, as mini-bombas foram resfriadas e as 

amostras transferidas para tubos de ensaio. Em seguida foi adicionado o padrão de 

recuperação etil vanilina (eVl). As amostras foram acidificadas com ácido clorídrico 

(HCl) 37% a pH 1. Foi adicionado, então, acetato de etila (3 x 2 ml) para extração 

dos fenóis. O extrato final foi passado por uma coluna de sulfato de sódio (Na2SO4) 

para a retirada de água remanescente e evaporado sob fluxo de N2. 

Os fenóis extraídos foram analisados utilizando-se cromatografia gasosa com 

detector FID utilizando o equipamento HP Agilent 6890N. A quantificação dos fenóis 

foi feita através de curvas de calibração utilizando-se fenóis de lignina produzidos 

industrialmente. A identificação dos picos obtidos nos cromatogramas foi realizada 

utilizando o programa Agilient Cerity NDS. 

Todas as concentrações de fenóis foram normalizadas por cem gramas de 

CO (gco). Os valores de λ8 foram calculados a partir da soma de três fenóis Siringil 

(S), três Cinamil (C) e três Vinilil (V).  

5.2.6 Lipídios: esteróis 

Esta análise foi adaptada da metodologia publicada por Wakeham e Canuel 

(1988). Na primeira parte da análise, 3 g de sedimento seco e macerado, foram 

pesados em frascos de vidro (40 ml) calcinados. Os lipídios totais foram extraídos da 

amostra através da adição sequencial de 10 ml dos seguintes solventes: 



 

 

diclorometano (DCM), DCM:metanol (v:v) e metanol, sendo este último adicionado à 

amostra duas vezes. A cada sequência de solventes adicionados, a amostra foi 

levada a banho-maria com ultrassom durante 15 minutos. Os sobrenadantes foram 

separados em tubos de ensaio de 10 ml e centrifugados. Essas frações foram 

combinadas e colocadas em um balão próprio para serem concentradas em 

evaporador rotativo a vácuo (Marconi - MA 120 com condensador diagonal) até que 

restasse aproximadamente 1 ml da amostra. Foram adicionados mais 2 ml de 

heptano para recuperar o restante da amostra presente no balão. Após este 

procedimento, a amostra foi transferida para um vial de 1,8 ml e seca sob fluxo de 

nitrogênio. Na segunda parte da análise, os lipídios totais foram fracionados para 

obtenção dos esteróis. A amostra foi re-eluída com 1 ml de heptano, sendo apenas 

utilizado 0,5 ml para o fracionamento. A amostra re-eluída foi transferida para o topo 

de uma micro-coluna feita em pipeta pasteur (23 cm de altura e 0,5 cm de diâmetro) 

preenchida com sílica gel (calcinada, ativada a 120 °C/24 h e desativada com 5% de 

água destilada) em heptano. Em seguida, diferentes solventes foram passados na 

micro-coluna para separação das frações dos lipídios, conforme a Tabela 9. 

Tabela 9- Lipídios obtidos na fase do fracionamento das amostras. 

Fração Solvente Volume (ml) Compostos 

F1 Heptano 2,5 n-alcanos 

F2 Heptano + Tolueno 50% 2,5 Álcools e Graxas 

F3 Heptano + Acetato de Etila 10% 2 Cetonas e Alquenonas 

F4 Heptano + Acetato de Etila 20% 3,5 Esteróis 

F5 Acetato de Etila 3 HPA's 

 
Das frações coletadas somente a F4 foi utilizada neste trabalho. Os esteróis 

identificados neste trabalho são descritos na Tabela 3. A derivatização foi feita com 

a adição de 25 μl de BSTFA (N,O-Bis(trimethylsilyl)trifluoroacetamide)  em 25 μl de 

heptano para re-eluição da amostra, esta foi aquecida em forno a 50°C durante 10 

minutos. A injeção de 2 μl de amostra foi feita no modo com divisão a uma taxa de 

1:25. Para identificação e quantificação de esteróis foi utilizado um cromatógrafo 

gasoso com detector de ionização por chama e coluna capilar do tipo DB-5, com 30 

metros de comprimento, 0,25 mm de diâmetro interno e 0,25µm de espessura de 

filme, composta por dimetilpolisiloxano (DB-5). Os gases utilizados foram nitrogênio 

4.6 FID, hidrogênio 5.0 FID e ar sintético 5.0 analítico. 

 



 

 

6 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

6.1 AVALIAÇÃO DA PRODUÇÃO DE GASES (CH4 E CO2) NAS INCUBAÇÕES DE 

SEDIMENTOS DAS VÁRZEAS E RESERVATÓRIOS 

  Os resultados das produções de CH4 e CO2 serão apresentados nos gráficos 

das figuras 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 separados por área de estudo. Cada 

figura possui dois gráficos, um para CH4, e outro para CO2, com a produção de cada 

réplica dos ensaios.  

6.1.1 Funil 

 Nos gráficos da produção de gases do reservatório do Funil (Figura 12) é 

possível observar que houve reprodutibilidade entre as quatro réplicas tanto para 

CH4 quanto para CO2.  

A taxa de produção de CH4 variou entre 0,4 e 267 nmol g-1 d-1. A produção 

começou a aumentar com 69 dias seguindo crescente até o final da incubação, 

atingindo picos máximos com 97 e 133 dias.  

A taxa de produção de CO2 variou entre 3 e 1656 nmol g-1 d-1. Os picos 

máximos foram atingidos nos primeiros dias de medição (5 dias), seguidos de queda 

na produção, até um segundo aumento significativo com 133 dias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12- Taxa de produção de CH4 e CO2 no reservatório da Usina Hidrelétrica do Funil durante o 

período de incubação pelas réplicas A, B, C e D.  

6.1.2 Tucuruí 

O reservatório de Tucuruí possui 3 pontos de estudo. O ponto M1, que se 

encontra na entrada do reservatório, o ponto M3, no meio do reservatório e o J1D, 

ponto à jusante da barragem. Os gráficos com suas produções de CH4 e CO2 são 

apresentados nas figuras 13, 14 e 15, respectivamente.  

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13- Taxa de produção de CH4 e CO2 no ponto M1 do reservatório de Tucuruí durante o 

período de incubação pelas réplicas A, B e C.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14- Taxa de produção de CH4 e CO2 no ponto M3 do reservatório de Tucuruí durante o 

período de incubação pelas réplicas A, B e C.  

 

A produção dos gases variou entre os 3 pontos do mesmo reservatório. Em 

relação ao CH4, o ponto M1 Tucuruí foi o que apresentou a menor produção 

(máximo 0,83 nmol g-1 d-1), também bem próximo aos valores do ponto J1D (máximo 

2,06 nmol g-1 d-1). O ponto central do reservatório, M3 Tucuruí, apresentou a maior 

produção, chegando a atingir 524 nmol g-1 d-1. Foi observada uma tendência 

crescente de produção de CH4 durante todo o período de incubação em M1 Tucuruí; 

tendência crescente apenas depois de 94 dias para M3 e depois de 112 dias para 

J1D Tucuruí.  

 Para o CO2, a produção também variou entre os pontos. A maior produção de 

CO2, tal como para o CH4, ocorreu no ponto central, M3 Tucuruí, em que os picos 

máximos foram atingidos pelas 3 réplicas com 9 dias de incubação, variando seus 

valores em cerca de 5000 nmol g-1 d-1. M1 Tucuruí e J1D Tucuruí também 

apresentaram picos máximos de CO2 com 9 dias de incubação, com valores bem 

próximos entre as réplicas, sendo cerca de 900 nmol g-1 d-1 para M1 Tucuruí e 90 



 

 

nmol g-1 d-1 para J1D Tucuruí. O ponto da réplica M3 Tucuruí A para a produção de 

CO2 não foi apresentado no gráfico por motivos de problemas analíticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15- Taxa de produção de CH4 e CO2 no ponto J1D do reservatório de Tucuruí durante o 

período de incubação pelas réplicas A, B e C.  

  

 As réplicas das incubações do reservatório de Tucuruí apresentaram 

reprodutibilidade quando analisadas pela produção de CO2. Para o CH4, houve uma 

maior produção pela réplica A do ponto M1 Tucuruí, e pela réplica B do ponto J1D 

Tucuruí. No ponto M3 Tucuruí, a partir de 112 dias, a réplica C apresentou 

comportamento distinto em relação às outras.  

6.1.3 Segredo 

 As produções de CH4 e CO2 nas incubações do reservatório de Segredo 

estão mostradas na Figura 16.  

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16- Taxa de produção de CH4 e CO2 no reservatório de Segredo durante o período de 
incubação pelas réplicas A, B e C.  

 

 A produção de CH4 seguiu uma tendência crescente para as três réplicas, 

porém, as produções variaram entre si. As variações foram pequenas, assim como a 

produção deste gás, que não passou de 1,07 nmol g-1 d-1 em seu pico máximo. Em 

todas as réplicas a produção de CH4 começou a aumentar a partir de 53 dias de 

incubação. 

 As produções de CO2 apresentaram reprodutibilidade, e iniciaram com picos 

máximos, que variaram em cerca de 300 nmol g-1 d-1 nas 3 réplicas com 9 dias de 

incubação.  

6.1.4 Curuai 

 As produções de CH4 e CO2 nas incubações da várzea lago Grande Curuai 

estão apresentadas na Figura 17.  



 

 

 As incubações com amostras de sedimento do lago Grande Curuai foram as 

que apresentaram maiores diferenças entre as réplicas, tanto na produção de CH4, 

quanto de CO2. 

 A produção de CH4 foi muito maior na réplica B do que nas réplicas A e C, 

que foram insignificantes não ultrapassando 8,5 nmol g-1 d-1 de produção máxima. O 

pico máximo foi de 111,5 nmol g-1 d-1 em B, e de 8,5 nmol g-1 d-1 e 2,5 nmol g-1 d-1 em 

A e C, respectivamente.  

 A produção de CO2 também variou muito entre as réplicas. Inicialmente os 

valores foram bem próximos, em cerca de 1100 nmol g-1d-1 com 9 dias de 

incubação. A partir de 94 dias de incubação, as produções passaram a variar. O 

valor mais alto foi atingido pela réplica C, com 10324 nmol g-1d-1 de CO2 produzidos.

 Diferentemente de todas as outras amostras, as incubações do Curuai 

apresentaram tendência crescente na produção tanto de CH4 quanto de CO2 em 

todo período de experimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17- Taxas de produção de CH4 e CO2 na várzea do lago Grande Curuai durante o período de 
incubação pelas réplicas A, B e C.  



 

 

6.1.5 Janauaca  

As produções de gases nas incubações da várzea Janauaca (Figura 18) 

mostraram reprodutibilidade entre as réplicas para o CO2. As produções de CH4 e 

CO2 da réplica C, com 53 dias de incubação, por motivos metodológicos, não foram 

medidas na semana. 

A produção de CH4 apresentou um padrão de aumento durante o período de 

incubação nas réplicas A e C. O valor máximo produzido foi de 1,6 nmol g-1d-1 pela 

réplica A com 164 dias. 

A produção de CO2 atigiu níveis máximos com 53 dias de incubação (para A e 

B que foram medidas), o maior valor foi de 1615 nmol g-1d-1 obtido na réplica B. A 

partir de 81 dias as produções decresceram drasticamente e ficaram com valores 

bem próximos entre as réplicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18- Taxas de produção de CH4 e CO2 na várzea de Janauaca durante o período de incubação 

pelas réplicas A, B e C 

 



 

 

6.1.6 Yahuarcaca 

As produções de CH4 e CO2 nas incubações da várzea Yahuarcaca (Figura 

19) foram as maiores entre as áreas de estudo e as que apresentaram resultados 

mais distintos entre as quatro réplicas.  

 O maior valor de CH4 produzido foi 2061 nmol g-1 d-1 obtido pela réplica C 

com 55 dias de incubação. As demais réplicas atingiram seus picos máximos com 41 

dias, com valores que variaram entre 1200 e 1500 nmol g-1 d-1.  Com 19 dias de 

incubação, as produções iniciaram um aumento significativo. Apesar das diferenças 

de produção entre as réplicas, é possível observar uma tendência crescente desde o 

início das medições até cerca de 55 dias de incubação, quando a produção de CH4 

começa a decrescer. Com 69 dias inicia-se aparentemente uma estabilização na 

produção que se mantém até 133 dias, quando ocorre um novo pico.   

 A produção de CO2 variou muito entre as réplicas, em que as curvas 

apresentaram picos e quedas sequencialmente. Os picos máximos foram obtidos 

por B e D em 9 dias, por A em 69 dias e por C em 55 dias. Os valores foram 2846 

nmol g-1 d-1, 1895 nmol g-1 d-1, 2251 nmol g-1 d-1 e 1923 nmol g-1 d-1 obtidos por A, B, 

C e D, respectivamente. Apesar da grande variabilidade entre as réplicas e na 

produção, é possível observar uma tendência decrescente na produção de CO2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19- Taxas de produção de CH4 e CO2 na várzea de Yahuarcaca durante o período de 

incubação pelas réplicas A, B, C e D.  

 

6.1.7 Comparação da produção de gases entre as áreas de estudo 

A fim de avaliar a produção total de CH4 e CO2 nas incubações durante o 

período de experimento, foram somadas as médias entre as réplicas da produção 

dos gases de todas as semanas de medição para cada área de estudo. Os valores 

totais finais de cada ponto amostrado para ambos os gases estão apresentados na 

Figura 20.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20- Total da produção média de CH4 e CO2 nas réplicas durante o período de incubação dos 

sedimentos das áreas de estudo.   

  

 A produção total de gases nas incubações de sedimento variou 

significativamente, em ordens de grandeza, entre os pontos amostrados. As 

menores produções de CH4 foram observadas nos pontos J1D Tucuruí (1,98 nmol g-

1 d-1), M1 Tucuruí (3,14 nmol g-1 d-1), Segredo (3,22 nmol g-1 d-1) e Janauaca (4,8 

nmol g-1 d-1), as maiores produções ocorreram no reservatório do Funil (662 nmol g-1 

d-1), no ponto M1 Tucuruí (1074 nmol g-1 d-1) e Yahuarcaca (6185 nmol g-1 d-1). Para 

o CO2 as menores produções também ocorreram nos pontos J1D Tucuruí (236 nmol 

g-1 d-1), Segredo (511 nmol g-1 d-1) e M1 Tucuruí (1538 nmol g-1 d-1), e as maiores nos 

pontos Funil (4070 nmol g-1 d-1), Janauaca (4106 nmol g-1 d-1), Curuai (11150 nmol g-

1 d-1) e Yahuarcaca (12240 nmol g-1 d-1).  

 A Figura 21 mostra a correlação entre a produção média de CH4 e CO2.  

 



 

 

 

Figura 21- Correlação entre a produção média (nmol g
-1

) de CH4 e CO2 nas incubações dos 
sedimentos das áreas de estudo.  

 As várzeas de lago Grande Curuai e de Janauaca não apresentaram uma 

produção representativa de CH4 em relação à alta produção de CO2 como ocorreu 

em Yahuarcaca, e nos pontos de reservatórios Funil e M3 Tucuruí (ponto central). 

Os pontos M1 Tucuruí e J1D Tucuruí não demonstraram produções significativas, 

que provavelmte devido ao baixo tempo de residência típico de ambientes lóticos, 

denotando características distintas ao substrato.  

 A alta taxa de produção de CO2 observada no início do experimento é, 

provavelmente, resultante da oxidação da MO por bactérias utilizando NO3
-, Fe(III) e 

Mn(IV) como aceptores de elétrons (CONRAD, 1989; FROELICH et al., 1979). Após 

cerca de 1 a 2 meses de incubação, as taxas de produção de CO2 começam a 

reduzir, e esse comportamento pode ser atribuído à depleção de aceptores de 

elétrons e início de processos metanogênicos. Quando as condições ambientais são 

favoráveis a metanogênese (anoxia com depleção ou ausência de aceptores de 

elétrons) a população metanogênica aumenta e torna-se cada vez mais ativa (LE 

MER;  ROGER, 2001; Conrad, 1989). Porém, é possível que a metanogênese possa 

ocorrer simultaneamente com a redução de Fe(III) (OREMLAND et al., 1982; YAO et 

al., 1999). 

Em ecossistemas naturais, o metano é produzido por duas vias principais: 

redução de CO2 por H2 e redução do acetato que produz CH4 e CO2 (KRÜGER et 

al., 2002). Krüger et al. (2002) mostrou que após a inundação de solos de campos 

de arroz, a produção incial de CH4 tem como principal via a redução do CO2, até 

que, ao final da estação de crescimento, a via de redução do acetato torna-se a 



 

 

principal para a matanogênese. A ocorrência concomitante do consumo de 

aceptores alternativos de elétrons e a produção metanogênica utilizando a redução 

do CO2 pelo H2 como principal via, poderia explicar a redução da produção de CO2 

no primeiro mês das incubações.  

Neste trabalho, todas as amostras apresentaram um pico de CO2 ao final do 

experimento, com cerca de 140 dias de incubação. Guérin et al. (2008), também 

observou esse tipo de comportamento em seus experimentos. Este comportamento 

pode estar relacionado a dois fatores: (1) a ciclicidade dos processos microbianos 

em bioensaios ou (2) a utilização da redução do acetato como principal via de 

metanogênese ao final do experimento. Esta via tem como produto final, tanto o CH4 

quanto o CO2, e os picos finais de produção de CO2 observados, acompanham os 

picos máximos de produção de CH4 em quase todas as amostras. Exceto 

Yahuarcaca, em que o pico máximo da produção de CH4 é atingido inicialmente, 

porém também apresenta um pico de CH4 ao final que experimento que acompanha 

o de CO2 observado.   

A produção de CH4 atingiu picos máximos em tempos diferentes para cada 

área amostrada. Os pontos do Funil, M3 Tucuruí, J1D Tucuruí, Curuai e Janauaca 

iniciaram um aumento relativo na produção de CH4 com cerca de 3 meses de 

incubação dos sedimentos e se manteve em crescimento até o fim do experimento. 

Segredo e M1 Tucuruí também mostraram este comportamento, porém a produção 

inicou mais rápido, com cerca de 1 mês e meio de incubação. Yahuarcaca 

apresentou comportamento diferente em relação aos outros ambientes, pois suas 

produções de CH4 inciaram o aumento e atingiram níveis máximos entre 1 e 3 

meses de incubação seguido de queda e uma possível estabilização. Nos 

experimentos de Yao et al. (1999) e Guérin et al. (2008) também foi observado que a 

produção metanogênica atingiu uma estabilização, como possivelmente ocorreu em 

Yahuarcaca. Em todos os outros pontos não foram observadas esta tendência para 

a produção de CH4, provavelmente devido ao tempo de experimento que não foi 

suficiente para que se atingisse este estado. Vale ressaltar que essas comparações 

são entre as tendências das curvas de produção de cada ponto, pois a taxa de 

produção dos gases e suas ordens de grandeza variam entre as áreas, conforme 

mostrado na Figura 20.  

 



 

 

6.2 MARCADORES GEOQUÍMICOS DA MATÉRIA ORGÂNICA 

6.2.1 Variação nas concentrações elementares e isotópicas de carbono e 

nitrogênio durante as incubações  

 A concentração de CO dos sedimentos dos Resevatórios de Funil, Tucuruí e 

Segredo, e nas vázeas do Lago Grande Curuai, Janauaca e Yahuarcaca, no início e 

final do experimento de incubação é apresentada na Figura 22. O maior teor de 

carbono ocorreu na várzea lago Grande Curuai, e a menor no ponto J1D Tucuruí. Os 

valores percentuais de CO foram maiores ao início quando comparados com valores 

finais, exceto no ponto J1D Tucuruí. Todos os pontos variaram pouco entre o início o 

final do experimento. A maior variação ocorreu no ponto M1 Tucuruí, 0,75%.  E a 

menor ocorreu no reservatório do Funil, 0,6%.  

 

 

Figura 22- Concentração de carbono orgânico dos sedimentos dos resevatórios e vázeas, inicial e 
final do experimento de incubação.    

 

 A concentração de N nas amostras de sedimentos dos lagos de várzea e 

reservatórios, no início e final do experimento está apresentada na Figura 23. Para o 

nitrogênio total, os maiores valores foram encontrados na várzea do Curuai (0,71 - 

0,69%) e os menores no ponto J1D Tucuruí (0,04 - 0,03%), como para o CO. Todos 

os pontos mostraram maiores teores de nitrogênio ao início, quando comparados 



 

 

com os resultados do final das incubações. A variação foi pequena entre os 

momentos, a maior variação foi observada no ponto M3 Tucuruí.  

 

Figura 23- Concentração de nitrogênio total nos sedimentos dos resevatórios e vázeas, ao início e 

final do experimento de incubação.    

 

 A razão C/N (Figura 24) aumentou em todos os pontos estudados nos 

sedimentos analisados ao final do experimento. Isso se deve ao valor de N que 

diminuiu (Figura 23), visto que os teores de carbono não apresentaram muita 

diferença.  

 

Figura 24- Razão C/N dos sedimentos dos resevatórios e vázeas, ao início e final do experimento de 

incubação.    



 

 

  A proporção relativa dos isótopos de carbono com massa 12 e 13 (δ13C em 

‰) dos sedimentos das áreas de estudo (Figura 25) apresentou valores que 

variaram entre -32,16 e -22,88 no tempo inicial e, entre -32,86 e -23,04. O ponto à 

jusante da barragem (J1D Tucuruí) foi o que apresentou valor mais leve (-32,16 ‰) 

e o ponto do reservatório do Funil o que apresentou valor mais pesado (-22,88 ‰) 

no tempo inicial. Para o tempo final, o valor mais leve ocorreu em Curuai (-32,86 ‰). 

A diferença nos valores de δ13C nos tempos inicial e final foi de valores mais leves 

no tempo final em quase todos os pontos, exceto Janauaca, J1D Tucuruí e M1 

Tucuruí.  

 

Figura 25- Composição isotópica de δ
13

C dos sedimentos dos resevatórios e vázeas, ao início e final 

do experimento de incubação. 

 

A composição isotópica do δ15N (Figura 26) variou entre os valores 2,91 e 

7,71 no tempo inicial e 7,83 no tempo final. Onde os valores mais baixos ocorreram 

na várzea do Curuai e o mais alto no reservatório de Segredo. A variação do δ15N 

entre os tempos apresentou uma tendência decrescente nos valores do tempo inicial 

para o final, exceto em J1D Tucuruí e Segredo.  

 



 

 

 

Figura 26- Composição isotópica do δ
15

N dos sedimentos dos resevatórios e vázeas, ao início e final 

do experimento de incubação. 

 

 A figura 27 mostra a correlação entre carbono orgânico e nitrogênio total 

presente nas amostras de sedimentos das áreas de estudo. A tendência de 

linearidade desta correlação indica que o nitrogênio presente nas amostras está 

associado à fração orgânica (ANDREWS et al., 1998). A comparação entre os 

valores iniciais e finais evidência maior assimilação do nitrogênio em detrimento ao 

carbono, o que resultou no aumento da razão C/N. A maior assimilação do N pode 

estar associada à preferência da comunidade microbiana por degradar moléculas 

nitrogenadas (por exemplo: proteínas) que constituem a fração lábil da MO 

(DANOVARO et al., 1993).  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27- Correlações entre carbono orgânico e nitrogênio dos sedimentos dos reservatórios e 

várzeas, ao início e final do experimento de incubação. 

Valores de razão C/N associados aos de δ13C (Figura 28) são amplamente 

utilizados para caracterizar amostras ambientais em relação às suas fontes 

(MEYERS, 1997; MCCALLISTEr et al., 2006). É possível notar uma similaridade 

entre as áreas de estudo com valores de carbono isotópico variando entre -38 e -

24‰, que indicam predomíno de fontes de vegetação vascular (MARTINELLi et al, 

2009). Curuai é o único que apresenta valores de razão C/N acima de 20, indicando 

intensa influência de restos vegetais como principal fonte de MO para o sistema. Já 

os outros pontos variam entre valores de 10 a 20, indicando predomínio de fontes 

terrestres com possível mistura com fontes aquáticas. Os valores da razão C/N 

associados ao δ13C, permite inferir que todos os pontos sofrem maior influênica de 

plantas C3 como fontes. O ponto do reservatório do Funil apresenta valores que 

ficam entre as regiões de plantas C3, plantas C4 e fitoplâncton no gráfico. Este 

resultado pode estar associado ao ambiente de inundação do reservatório do Funil, 

que é uma região que historicamente sofreu muitos desmatamentos em sua bacia 

de drenagem. Logo, a mistura dos sinais de floresta e gramíneas provenientes das 

áreas da bacia de drenagem e incorporadas ao sedimento, e o fitoplâncton.    



 

 

 

Figura 28- Correlação entre razão C/N e δ
13

C dos sedimentos dos resevatórios e vázeas. Valores 

associados às fontes segundo Martinelli et al. (2009). 

 

A correlação entre δ13C e δ15N nos tempos inicial e final é apresentada na 

Figura 29. Os pontos de coleta apresentaram uma variação maior de δ15N do que 

para o δ13C. Os valores mais baixos de δ15N sugerem uma entrada constante de 

material terrígeno, confirmado por valores mais leves δ13C. As amostras de 

sedimentos das várzeas e ponto J1D Tucuruí (rio) apresentaram valores isotópicos 

de C e N mais leves e, de acordo com esta divisão, demonstram a entrada constante 

de material novo ou menor contribuição de fontes autóctones devido ao menor 

tempo de residência das várzeas. O ponto J1D Tucuruí apresenta estas 

características por ser um ponto no rio Tocantins, posterior ao Reservatório Tucuruí. 

Por outro lado, amostras dos pontos centrais dos reservatórios, principalmente 

Segredo e Funil, são enriquecidas nos isótopos mais pesados, típicos de sistemas 

fechados e de material regenerado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Figura 29- Correlação entre δ

13
C e δ

15
N dos sedimentos dos resevatórios e vázeas, ao início e final 

do experimento de incubação.  
 

Embora as razões isotópicas do C e N possam fornecer informações 

relativamente confiáveis sobre as fontes de MO para os sedimentos, essas razões 

podem sofrer alterações diagenéticas com a degradação que podem comprometer a 

interpretação sobre as fontes (MEYERS, 1994). Desta maneira, o uso de 

marcadores moleculares auxilia na interpretação destes resultados. 

 

6.2.2 Distribuição dos esteróis no início e final do experimento de incubação 

dos sedimentos. 

  A quantidade total de esteróis presentes em cada amostra de sedimento, no 

início e final do experimento das incubações é apresentada na Figura 30. O total de 

esteróis é definido neste trabalho como o somatório dos esteróis identificados, são 

eles: coprostanol, colesterol, colestanol, colestanona, ergosterol, campesterol, 

estigmasterol, b-sitosterol, sitostanol. 

A maioria dos pontos apresentou maiores valores de esteróis ao início, 

quando comparados com os valores finais. Dois pontos, ambos do reservatório 

Tucuruí, apresentaram comportamento oposto ou com valores próximos entre o 

início e o final do experimento (J1D e M3, respectivamente). Valores máximos 

ocorreram nos sedimentos da várzea lago Grande Curuai (58,1 e 37,9). E valores 

mínimos ocorream no ponto J1D do reservatório Tucuruí (4,6 e 7,8).  



 

 

 

Figura 30- Valores do total de esteróis presentes nos sedimentos dos resevatórios e vázeas, ao início 

e final do experimento de incubação. 

 A composição dos esteróis encontrados nas amostras de sedimentos 

superficiais, nos tempos inicial e final está apresentada nas Tabelas 10 e11. Os 

esteróis de menor ocorrência em ambas as fases de análise e encontrados na 

maioria dos pontos foram o coprostanol e o campesterol. Os que apareceram em 

maior proporção, na maioria dos pontos, no tempo incial foram: colestanol, 

colestanona, sitosterol e sitostanol. No tempo final, as maiores proporções foram de 

colestanona, sitosterol e sitostanol. 

Os esteróis que se apresentaram em maior quantidade nos tempos inicial e 

final são os característicos de material vegetal (b-sitosterol e b-sitostanol) e os que 

indicam atividade bacteriana (colestanol e coletanona). O b-sitostanol é a forma 

degradada do b-sitosterol, que, em metade dos casos aumentou do início para o 

final. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Tabela 10- Composição dos esteróis nos sedimentos das áreas de estudo no 
tempo inicial do experimento de incubação. 

 
 

Tabela 11- Composição dos esteróis nos sedimentos das áreas de estudo no 
tempo final do experimento de incubação 

 

 

 Para facilitar a interpretação dos resultados, os esteróis de maior interesse 

neste estudo foram divididos em dois grupos: Grupo I - Colesterol + Colestanol + 

Colestanona; Grupo II - Campesterol + Estigmasterol + b-sitosterol. O Grupo I é 

formado pelo colesterol, indicativo de fito e zooplâncton (VOLKMAN, 1986) e seus 

derivados devido à redução bacteriana (CARREIRA, 2000). O Grupo II é formado 

por esteróis oriundos de plantas terrestres (VOLKMAN, 1986). Os resultados da 

composição dos grupos nos tempos inicial e final do experimento estão 

apresentados na Figura 31.  

 

 

 

INICIAL Esteróis (ug/g) 

Estações Coprostanol Colesterol Colestanol Colestanona Ergosterol Campesterol Estigmasterol b-Sitosterol b-Sitostanol 

Funil 0,87 1,48 3,16 2,89 1,16 0,78 2,27 2,55 3,76 

M1 Tucuruí 0,54 1,04 0,99 1,67 0,59 0,59 0,80 1,16 1,08 

M3 Tucuruí 0,15 0,49 0,68 2,74 0,44 1,14 0,92 1,37 2,42 

J1D Tucuruí 0,36 0,90 0,57 0,44 0,37 0,36 0,52 0,58 0,53 

Segredo 0,78 1,51 1,61 1,00 0,66 0,67 0,95 0,90 0,80 

Curuai  1,77 4,26 6,47 8,03 3,95 3,29 6,99 12,57 10,78 

Janauaca 1,02 1,77 2,89 3,53 1,88 1,19 1,32 3,96 1,83 

Yahuarcaca 0,49 1,12 1,09 1,89 0,68 0,70 1,31 1,85 1,90 

FINAL Esteróis (ug/g) 

Estações / Coprostanol Colesterol Colestanol Colestanona Ergosterol Campesterol Estigmasterol b-Sitosterol b-Sitostanol 

Funil 0,45 0,60 1,82 2,03 0,42 0,99 1,80 2,08 2,58 

M1 Tucuruí 0,27 0,62 0,45 1,09 0,51 0,60 0,99 0,99 0,92 

M3 Tucuruí 0,13 0,51 1,36 1,96 0,57 0,71 1,23 1,21 2,83 

J1D Tucuruí 0,29 0,71 0,70 0,65 0,47 0,53 0,99 2,76 0,69 

Segredo 0,39 0,90 0,42 0,92 0,61 0,56 0,98 0,49 1,31 

Curuai  0,45 1,67 2,30 5,48 1,08 1,86 4,27 11,51 9,31 

Janauaca 0,59 1,00 0,58 1,99 0,67 0,57 0,94 2,60 1,08 

Yahuarcaca 0,11 0,59 0,54 1,01 0,49 0,55 1,60 1,30 2,03 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Figura 31- Composição de esteróis do Grupo I (Colesterol + Colestanol + Colestanona) e do Grupo II 
(Campesterol + Estigmasterol + b-sitosterol) nos sedimentos dos resevatórios e várzeas, nos tempos 
inicial e final do experimento de incubação.  
 

 A quantidade de esteróis dos Grupos I e II foi similar e proporcional entre 

amostras de sedimento dos mesmos pontos. Curuai apresentou a maior proporção 

de esteróis dos Grupos I e II, sendo, portanto, o ponto com maior influência de 

fontes fitoplanctônica e de vegetais terrestres. Os menores valores para o Grupo I e 

Grupo II ocorreram nos pontos J1D e M1 do Tucuruí. Ambos são pontos no rio 

Tocantins, ou seja, característica de ambiente lótico que apresenta baixos teores de 

MO em seus sedimentos.  

 Tranformações ocorridas nas estruturas dos esteróis em ecossistemas 

aquáticos têm sido utilizadas para avaliar o efeito da diagênese sobre esteróis 

autóctones e alóctones. Razões entre produtos e precursores (estanol/esterol) 

podem ser determinadas para este fim (SICRE et al., 1993). Neste estudo, foram 

utilizadas as razões b-sitostanol/b-sitosterol e colestanol/colesterol para avaliar o 



 

 

grau de alteração da MO através de reação de redução mediada por bactérias 

(LAJART et al., 1990). As razões supracitadas em cada ponto de amostragem estão 

apresentadas na Figura 32.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 32- Razões b-sitostanol/b-sitosterol e colestanol/colesterol nos sedimentos das áreas de 

estudo nos tempos inicial e final do experimento.  
 
 As razões estanóis/esteróis com valores > 1, indicam atividade bacteriana e 

diagênese da MO, segundo Wakeham (1987).  É possível observar que ao início do 

experimento alguns pontos já apresentam valores acima de 1, são eles: Funil, M3 

Tucuruí (para as duas razões) e Curuai e Janauaca na razão colestanol/colesterol. 

Segredo e Yahuarcaca ultrapassam o valor 1 ao final do experimento na razão b-

sitostanol/b-sitosterol, sugerindo degradação durante o período de incubação. 

 As incubações dos sedimentos do reservatório do Funil e da várzea de 

Yahuarcaca foram abertas na metade do experimento para uma coleta de material 

para análises de marcadores geoquímicos. Os resultados dos esteróis totais destes 

dois pontos em três momentos do experimento (inicial, médio, e final) estão 

apresentados na Figura 33.  

 A concentração total de esteróis presentes nos sedimentos das incubações 

do reservatório do Funil e da várzea de Yahuarcaca apresentou comportamento 

semelhante em relação aos três momentos. Os valores totais de esteróis obtidos no 

tempo médio do experimento foram menores em relação aos valores iniciais e finais, 

sendo os valores inciais superiores nos dois pontos.   



 

 

 

Figura 33- Total de esteróis presentes nos sedimentos do reservatório do Funil e da várzea de 
Yahuarcaca nos tempos inicial, médio e final do experimento. 
 

 A correlação entre o total de esteróis e a razão C/N nos tempos inicial e final 

(Figura 34) apresenta uma queda na concentração total de esteróis junto a um 

aumento na razão C/N, do tempo inicial para o final. A perda de nitrogênio está 

associada principalmente a degradação de proteínas, sendo neste caso 

acompanhada também por alguns compostos lipídicos (GONSALES et al., 2011).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34- Correlação entre a concentração total de esterois e a razão C/N nos sedimentos dos 

resevatórios e vázeas, ao início e final do experimento de incubação.  
 



 

 

6.2.3 Caracterização da matéria orgânica através da composição dos fenóis da 

lignina nos sedimentos durante a incubação.  

Os resultados das análises de fenóis de lignina (λ8) mostraram que, nos 

sedimentos dos reservatórios, as concentrações inicias foram maiores do que nas 

várzeas da mesma forma que foram maiores as diferenças entre o início e o final do 

experimento.  

Nas várzeas a fração de lignina em relação aos outros compostos de carbono 

foi relativamente bem inferior aos reservatórios, com menor concentração inicial e 

maior final, ressaltando as baixas concentrações. Com isto estes resultados podem 

estar representando um desvio natural entre alíquotas das amostras incubadas, sem 

alterações na composição de ligninas durante o experimento dos sedimentos de 

várzea (Figura 35).  

O maior valor de λ8 foi observado do ponto J1D Tucuruí (17,508 

mg/100mgCO) e o menor no ponto Curuai (0,204 mg/100mgCO), ambos em tempo 

inicial. Vale ressaltar que em sedimentos arenosos típicos em rios, a lignina ganha 

importância por unidade de carbono uma vez que a menor área superficial dos grãos 

de areia impede a aderência de compostos de carbono mais lábeis como acontece 

em sedimentos finos de silte e argila (KEIL et al., 1994). Este resultado não é 

observado quando o λ8 é calculado por massa de peso seco (mg/10gP.S.) conforme 

apresentado na Figura 36.  

 

Figura 35- Concentração total de lignina (λ8) em mg/100mgCO nos sedimentos dos resevatórios e 

vázeas, ao início e final do experimento de incubação. 
 



 

 

 
Figura 36- Concentração total de lignina (λ8) em mg/10gP.S. nos sedimentos dos resevatórios e 

vázeas, ao início e final do experimento de incubação. 
 
 Quando o valor de λ8 é expresso em mg/10gP.S. a lignina ganha importância 

em relação a massa de sedimento. Neste caso, é possível observar expressiva 

quantidade dos fenóis de lignina nos reservatórios no tempo inicial do experimento, 

e drástica redução quando medidos no tempo final do experimento. O ponto J1D 

Tucuruí reduz a concentração total de lignina quando expresso em mg/10gP.S., 

corroborando a justificativa anteriormente citada de seus valores altos quando 

apresentados em mg/100mgCO.  

A Figura 37 apresenta a concentração dos grupos fenólicos produtos da 

oxidação alcalina da molécula de lignina nos tempos inicial e final do experimento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 37- Composição dos grupos fenólicos principais das ligninas, Siringil (S), Vanilil (V), p-
hidroxifenil (P) e Cinamil (C) nos sedimentos das várzeas e reservatórios, nos tempos inicial e final do 
experimento. 

 

 As maiores concentrações iniciais ocorreram no ponto J1D Tucuruí. Em todos 

os pontos, o grupo Siringil (S) apresentou valores superiores aos outros grupos, 

seguido do grupo Vanilil (V). Os grupos p-hidroxifenil (P) e cinamil (C) apresentaram 

menores valores.  Como foi mostrado na Figura 34, os valores de composição total 

de lignina (λ8) aumentaram nos sedimentos de várzea ao final do experimento, 

neste caso, os grupos fenólicos que apresentaram aumento em cada várzea foram: 

todos os grupos (S, V, P e C) na várzea do lago Grande Curuai, o grupo Vanilil (V) 

na várzea de Janauaca, e os grupos Sirgingil (S) e Cinamil (C) em Yahuarcaca. No 

caso dos reservatórios, todos os grupos fenólicos diminuíram quando comparados 

ao início, exceto o grupo C do ponto M1 Tucuruí.   

 Para o reservatório do Funil, e várzea de Yahuarcaca, são apresentados 

valores de composição total de lignina nos tempos inicial, médio e final (Figura 38). 



 

 

O Funil apresentou valores decrescentes ao longo do tempo, enquanto que 

Yahuarcaca teve menores valores de λ8 no tempo médio, e o maior valor entre eles, 

no tempo final. 

 

 

Figura 38- Composição total de lignina (λ8) nos sedimentos do reservatório do Funil e na várzea de 
Yahuarcaca, nos tempos inicial, médio e final do experimento. 

 

 A razão ácido/aldeído das moléculas do grupo V, (Ad/Al)V, segundo Hedges e 

Ertel (1982), indicam degradação da MO presente em amostras de sedimento 

quando apresentam valores superiores a 0,4. Os valores da razão (Ad/Al)v (Figura 

39) foram menores inicialmente para quase todos os pontos, somente Funil e 

Yahuarcaca apresentaram comportamento oposto, isto é, maiores no final. Porém, 

Funil e Yahuarcaca, junto ao ponto do Janauaca já apresentaram valores desta 

razão superiores a 0,4 no início do experimento, o que sugere que o sedimento já 

era composto de muito material degradado.  A maior diferença entre os tempos 

inicial e final ocorreu no ponto M3 Tucuruí, que de 0,39 aumentou para 2,33.  Os 

maiores valores encontrados de razão (Ad/Al)v foram no tempo final de M3 Tucuruí 

(2,33), Segredo (1,71), Curuai (1,72) e Janauaca (1,86).  Os menores valores 

encontrados foram no tempo inicial, nos pontos M1 Tucuruí (0,32), M3 Tucuruí 

(0,39), J1D Tucuruí (0,32), Segredo (0,24) e Curuai (0,15).  

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 39- Razão (Ad/Al)v nos tempos inicial e final do experimento. 
 

Para razão C/V (Figura 40) foram observados valores iniciais maiores que os 

finais para Funil, J1D Tucuruí e Janauaca. A maior variação entre tempos inicial e 

final foi obtida pelo sedimento do reservatório de Segredo. O maior valor de razão 

C/V ocorreu no tempo inicial do Funil (1,41), e o menor foi encontrado no tempo 

inicial de M1 Tucuruí (0,09). Todos os valores estão especificados na Figura 37. Os 

pontos que apresentam maiores valores iniciais que finais, são que apresentaram 

maior degradação do grupo C (Funil, J1D e Janauaca), os que mostraram 

comportamento contrário degradaram mais os fenóis do grupo V.  

Na razão S/V (Figura 40), os pontos J1D Tucuruí, Curuai e Janauaca foram 

os que apresentaram valores maiores no tempo inicial, quando comparados ao 

tempo final, ou seja, foram os pontos onde o grupo S degradou mais que o grupo V. 

A maior diferença entre valores inicial e final também ocorreu nos sedimentos do 

reservatório de Segredo para este parâmetro. Os valores de razão S/V de tempo 

inicial variaram pouco entre os pontos, o menor foi em Segredo (0,83) e o maior em 

Curuai (1,25).  Os maiores valores encontrados no tempo final dos pontos Funil 

(1,52), M1 Tucuruí (1,68), Segredo (1,70) e Yahuarcaca (1,41).    

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 40- Valores médios dos fenóis de lignina nos sedimentos dos resevatórios e vázeas, ao início 
e final do experimento de incubação. Razão razão C:V (Cinamil/Vanilil) e razão S:V(Siringil/Vanilil).  

 
 Por meio destas razões e somatórios feitos com os fenóis obtidos a partir da 

oxidação alcalina da molécula de lignina, diferentes informações geoquímicas 

podem ser inferidas. O somatório dos grupos V, S e C (λ8) pode ser usado como um 

indicativo de restos de plantas vasculares (HEDGES;  ERTEL, 1982; HEDGES;  

MANN, 1979) de processos de transporte (BIANCHI et al., 2007; FARELLA et al., 

2001) de deposição e erosão (REZENDE et al., 2010). Gminospermas apresentam 

baixo valor das razões S/V e C/V (S/V e C/V ≈ 0), o que não foi o caso das amostras 

deste estudo. Angiospermas lenhosas apresentam altos valores da razão S/V (> 0,5) 

e tecidos não lenhosos altos valores principalmente de C/V, mas também de S/V 

como é o caso das macrófitas.  Dessa forma, observa-se influência de angiospermas 

lenhosas nos sedimentos de todos os pontos amostrados e influência de tecidos não 

lenhosos (foliar) em Funil, Janauaca e Yahuarcaca (valores superiores a 0,5 na 

razão C/V nos tempos inicial e final).  

 Analisando os gráficos de correlação razão C/N versus λ8 (somatório dos 

grupos V, S e C) (Figura 41) o tempo inicial apresenta boa correlação entre os 

pontos Janauaca, Yahuarcaca, Funil, M1 Tucuruí, M3 Tucuruí e Segredo. Curuai e 

J1D Tucuruí não entraram na correlação, pois um apresentou razão C/N e o outro, 

lignina, muito superiores aos pontos, respectivamente. Já no tempo final, a razão 

C/N aumentou, a quantidade de lignina diminuiu, todos os pontos ficaram próximos 

entre si, porém não apresentaram correlação.  

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41- Correlação entre razão C/N e teor de lignina (λ8) nos sedimentos dos resevatórios e 
vázeas, ao início e final do experimento de incubação. 
 

Nas correlações entre o λ8 e a razão (Ad/Al)v (Figura 42) é possível notar que 

todos os pontos apresentaram o comportamento esperado para este tipo de 

correlação, isto é, quando a razão (Ad/Al)v aumenta, o λ8 diminui, quando 

comparados do tempo inicial para o final. Geralmente, a razão ácido/aldeído do 

grupo vanilil é utilizada como indicador diagenético da MO. Isto acontece, pois os 

fenóis do grupo V são mais sensíveis à degradação por fungos, além de estarem 

presentes em todos os tecidos vegetais e por isto refletem mais amplamente o 

estado diagenético de amostras naturais (HEDGES et al., 1988). As razões (Ad/Al)v 

abaixo de 0,4 indicam material pouco degradado (GOÑI et al., 2000), neste caso, os 

valores que se apresentaram menores que 0,4 no tempo inicial (Curuai, M1 Tucuruí, 

M3 Tucuruí, J1D Tucuruí e Segredo) ultrapassaram esta faixa no tempo final e 

diminuíram a concentração de lignina, indicando que houve degradação ao longo do 

experimento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Figura 42- Correlação entre razão (Ad/Al)v e o teor de lignina (λ8) nos sedimentos dos resevatórios e 
vázeas, ao início e final do experimento de incubação. 
 

6.3 RELAÇÃO ENTRE A COMPOSIÇÃO DA MATÉRIA ORGÂNICA E A 

PRODUÇÃO DE GASES (CH4 E CO2)  

 Foi observado em diversos trabalhos que durante a incubação anóxica de 

amostras de solos de plantação de arroz (GARCIA et al., 1974; WASSMAN et al., 

1998; YAO et al., 1999), solos de turfeiras (MAGNUSSOM, 1993; MOORE;  DALVA, 

1993), sedimentos de rio (GEBERT et al., 2006) e sedimentos de reservatório 

(GUÉRIN et al., 2008), as taxas de produção de CH4 e CO2 eram linearmente 

correlacionadas ao conteúdo de CO do material incubado. Isso mostra que a 

produção de CH4 e CO2 depende da quantidade de substrato disponível para o 

consórcio microbiano envolvido na mineralização de MO e explica muitas das 

diferenças de taxas de produção entre o mesmo tipo de amostra de ambientes 

distintos. Magnussom (1993) e Yao et al. (1999) ressaltam que mesmo que a 

correlação entre as taxas de produção e o CO tenham sido significantes em estudos 

de solos de campos de arroz e de turfeiras, as taxas de produção se correlacionam 

melhor com os teores de nitrogênio, uma vez que as formas de oxidação deste 

elemento servem de aceptores de elétrons.  

Para avaliar esta relação entre CO e nitrogênio total e as taxas de produção 

de CH4 e CO2 nas áreas de estudo deste trabalho, foram feitas correlações 

apresentadas na Figura 43.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 43- Correlação entre a produção de gases (CH4 e CO2) e a quantidade de carbono orgânico e 

nitrogênio total nos sedimentos dos resevatórios e vázeas, ao início e final do experimento de 

incubação. 

 Para a correlação entre CO, NT, λ8 e esteróis com a produção de gases, não 

serão levados em consideração os pontos J1D e M1 Tucuruí, pois, possivelmente 

devido às características de sedimentos de seus ambientes lóticos apresentaram 

produção de gases, principalmente metano, irrelevante.      

 Entre CO e CH4, os pontos que apresentam boa correlação foram Funil, M3 

Tucuruí e Segredo, pontos centrais de reservatórios e a várzea de Janauaca. As 

várzeas Yahuarcaca e Curuai mostraram comportamento distinto, sendo baixo CO e 

alta produção de CH4 em Yahuarcaca e o inverso no Curuai, que apesar de 

apresentar alto CO teve baixa produção de CH4. Quando o CO é correlacionado com 

a produção de CO2, ocorre correlação linear entre Funil, M3, Segredo, Janauaca e 

Curuai, que neste caso, tem alto teor de CO e produção do gás.  

 A correlação entre NT e as produções dos gases é similar à observada no 

CO. Linearmente correlacionada entre os pontos Funil, M3 Tucuruí e Segredo com o 

CH4, e estes mesmos pontos juntos à Janauaca e Curuai para CO2 (Figura 43).  



 

 

 A alta produção de gases e não correlação com os parâmetros observadas 

em Yahuarcaca revela que não é apenas o teor de CO no substrato que rege a 

produção dos gases a partir da degradação de MO, mas também a qualidade do 

carbono e o tipo de substrato em que está adsorvido. Segundo Guérin et al. (2008) é 

importante considerar que o material vegetal contém CO muito mais biodisponível 

para bactérias envolvidas na degradação de MO e comunidades metanogênicas que 

o C dos sedimentos. No entanto, diferentes materiais vegetais exibem diferentes 

taxas de produção de gases que, provavelmente, estão relacionadas ao teor de 

lignina e a proporção entre material lenhoso e foliar (MIYAJIMA et al., 1997).  Sendo 

assim, foram correlacionadas às produções dos gases com os resultados de lignina 

e esteróis nas amostras (Figura 44). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 44- Correlação entre a produção de gases (CH4 e CO2) e a quantidade de lignina (λ8) e 

esteróis nos sedimentos dos resevatórios e vázeas, ao início e final do experimento de incubação. 

 A correlação entre o teor de lignina e a produção de metano, mostrou relação 

linear entre Curuai, Janauaca, Funil e M3 Tucuruí. Segredo apresentou baixa 

produção de metano e Yahuarcaca baixo teor de lignina. Para o CO2, a correlação 



 

 

exponencial é negativa, quanto menor o teor de lignina maior a produção de CO2. 

Isto é possível observar em uma maior produção de gases (Curuai e Yahuarcaca) e 

em menor escala (Janauaca, Funil, M3 Tucuruí e Segredo). 

 Entre os esteróis, a correlação linear foi observada na produção de CO2 para 

todos os pontos menos o Yahuarcaca, que apresentou alta produção de gás, porém 

com baixos teores de esteróis. 

 Os pontos Curuai e Yahuarcaca não se correlacionaram linearmente com os 

outros pontos. Yahuarcaca mostrou alta produção de gases, porém baixo teor de 

lignina, isso pode ser associado ao tipo de ambiente no qual esta várzea está 

inserida. Uma várzea recebe influência de material vegetal proveniente de florestas 

de altitude e tem predominância de material foliar em seus sedimentos, que é 

facilmente degradado e produz altas concentrações de CH4 e CO2. Já o Curuai 

apresenta altos teores de CO, NT e esteróis, estes parâmetros podem estar 

associados às características de planícies de inundação que apresentam maiores 

influências de algas e macrófitas na MO. Ou seja, tanto em reservatórios, 

principalmente os que possuem mais de 10 anos de alagamento, quanto em lagos 

naturais, a sedimentação da MO autóctone e alóctone serve de combustível para a 

produção de CH4 e CO2 (GUÉRIN et al., 2008; KELLY;  CHYNOWETH, 1981).  

 O reservatório de Segredo apresentou significantes teores de lignina e baixa 

produção de gases. Considerando que este reservatório tenha inundado um 

ambiente de floresta de araucária, possivelmente, devido à predominância de 

material lenhoso e pouca MO lábil em seus sedimentos apresentou baixas 

produções de CH4 e CO2.  

A várzea de Janauaca apresentou teores consideráveis de CO, NT e esteróis, 

uma produção significativa de CO2, porém muito baixo CH4. Dessa maneira, revela-

se outro fator de controle que não o teor e a labilidade de CO na produção de 

metano.  

Nos lagos de várzea, a intensidade das taxas de produção de CH4 pode estar 

relacionada à qualidade dos substratos que difere entre os momentos de entrada de 

materiais alóctones com as épocas de maior produção autóctone. Considerando que 

as bactérias metanogênicas são altamente específicas, estas variações temporais 

de inundação influenciam diretamente o tipo de comunidade microbiana, uma vez 

que sua formação ocorre longe dos solos da terra firme (GUÉRIN et al., 2008). 

 



 

 

7 CONCLUSÕES 

Os ambientes que apresentaram as maiores taxas de produção de GEEs 

(CH4 e CO2) foram os lagos de várzeas. Destacou-se ainda o predomínio na 

produção de CO2 para todos os ambientes estudados. 

Através da caracterização da MO foi observado que a maioria dos ambientes 

teve como principais fontes de carbono plantas vasculares. Os sedimentos do Funil, 

possivelmente devido à idade e estado trófico deste reservatório, apresentaram 

características de mistura de fontes autóctones e alóctones com predomínio de 

material vegetal terrestre. A relação entre os isótopos de C e N (δ13C e δ15N) 

caracterizaram o predomínio de material vegetal em sedimentos de várzea, típico de 

um ambiente com renovação constante de MO devido aos pulsos de inundação. 

Diferentemente, os pontos centrais dos reservatórios foram enriquecidos em 

isótopos mais pesados, caracterizando ambiente de sistema fechado com material 

regenerado e mais influência de gramíneas, vegetação predominante nas bordas e 

em algumas áreas da bacia de drenagem.  

As maiores taxas de produção de CH4 e CO2 nos sedimentos incubados 

foram relacionadas em alguns ambientes a maior quantidade de MO e em outros, a 

sua labilidade, determinante para degradação pela atividade microbiana.  

Excepcionalmente, as incubações dos sedimentos da várzea de Yahuarcaca 

que produziram a maior quantidade de gases no menor tempo foram os que 

mostraram baixos teores de lignina e CO. Esses resultados podem ser explicados 

pelas características de ambiente de várzea, que recebe grande influência de 

material vegetal proveniente de florestas de altitude, e, portanto, apresenta 

constante entrada de MO rica em material foliar que favorece a degradação e com 

isto, produz altas concentrações de gases.   

A várzea do lago Grande Curuai que foi a segunda maior produção de gases, 

apresentou em seus sedimentos altos teores de CO, NT e esteróis, e baixo teor de 

lignina. Este ambiente de planície de inundação provavelmente apresenta maior 

influência de macrófitas e algas em sua MO. Portanto, caracteriza um ambiente com 

muita MO lábil, porém de fontes diferentes da várzea de Yahuarcaca, pois tem mais 

influência autóctone e alóctone.  

A várzea de Janauaca apresentou valores consideráveis de CO, NT e 

esteróis, e baixo teor de lignina, além de uma produção alta de CO2 e baixa de CH4. 



 

 

Esses resultados foram muito similares aos obtidos para o Curuai, porém com 

valores inferiores e proporcionais em ambos os parâmetros.  

As produções nos reservatórios apresentaram três tipos de características 

gerais:  

- altas produções de gases e presença de floresta densa nas áreas inundadas. 

Estas características se associam aos reservatórios de Tucuruí e do Funil. O 

ambiente lêntico, característico dos reservatórios, facilitou com o tempo, o acúmulo 

de MO, que somado à área de floresta inundada proporcionou teores consideráveis 

de CO e NT.  

- baixa produção de gases relacionada ao tipo de ambiente da área inundada: neste 

caso o reservatório de Segredo, que apresentou baixos teores de CO e NT, porém 

alto teor de lignina. A área do reservatório inundou uma região de floresta de 

araucária, que provavelmente explica a alta concentração de material lenhoso de 

difícil degradação e, portanto, baixas e mais tardias produções de gases. 

- baixas produções de gases relacionadas às características de rio: os pontos de 

entrada e saída do reservatório Tucuruí. Estes apresentaram valores relativamente 

baixos de CO, NT e esteróis, que podem ser explicados pelo baixo teor de MO 

observados em sedimentos de rios.  

A partir destes resultados foi possível observar que os fatores que 

controlaram a produção de gases a partir da degradação microbiana da matéria 

orgânica foram, não apenas a quantidade de CO presente nesta, mas também o tipo 

de fonte deste CO, que define a labilidade do material. Além de, possivelmente, os 

tipos de consórcios microbianos, com presença de metanogênicas, formados de 

acordo com as características do substrato e do regime hidrológico de cada 

ambiente.   
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