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RESUMO 

 

A caracterização da matéria orgânica presente em manguezais é importante 

para esclarecer os processos biogeoquímicos e avaliar o impacto antropogênico sobre 

estes processos. Este estudo foi realizado em manguezais das baías costeiras do 

Estado do Rio de Janeiro, abrangendo os manguezais de Guapimirim (Baía da 

Guanabara), Guaratiba (Baía de Sepetiba) e Saco de Mamanguá (Baía da Ilha 

Grande). O principal objetivo foi identificar a fonte da matéria orgânica em um 

gradiente de eutrofização entre as baías, considerando ainda a influência de variação 

sazonal e espacial na sua composição. Esta composição foi caracterizada pelos 

marcadores elementares (C/N) e isotópicos (δ13C) em amostras de sedimentos 

superficiais. Na abordagem utilizada, também foram realizadas análise granulométrica 

dos sedimentos e análise isotópica e elementar de plantas nas proximidades dos 

pontos de coleta para suporte à avaliação dos resultados da composição dos 

sedimentos. Constatou-se que os sedimentos de todos os manguezais estudados são 

compostos majoritariamente por silte. Maiores valores de C/N e menores de δ13C em 

sedimentos de Mamanguá e Guapimirim (-26,88 ± 2,50‰ e -28,07 ± 0,97‰, 

respectivamente) indicam predominância de matéria orgânica de origem terrestre, 

proveniente de detritos de plantas superiores, principalmente nos manguezais de 

bacia. Estes resultados foram corroborados pela semelhança entre as razões 

isotópicas de carbono das plantas de manguezal e de sedimentos nestas áreas, 

especialmente na bacia dos manguezais. No manguezal de Guaratiba, os valores 

baixos de C/N (15,09 ± 3,71) e comparativamente elevados valores de δ13C (-22,80 ± 

3,50‰) encontrados sugerem que existe uma mistura de fontes marinhas e terrestres 

compondo a matéria orgânica sedimentar, o que tem sido tipicamente observado em 

manguezais mais afetados por eutrofização. 

 
 
Palavras chave: manguezal, sedimento, razão C/N, δ13C. 
  



 
 

ABSTRACT 

 

The characterization of organic matter present in mangroves is important to 

elucidate the biogeochemical processes and evaluate the anthropogenic impacts on 

these processes. This study was developed in the mangroves of the Rio de Janeiro 

State coastal bays, involving the mangroves of Guapimirim (Guanabara Bay), 

Guaratiba (Sepatiba Bay) and Saco de Mamanguá (Ilha Grande Bay). The main 

objective was to identify the organic matter origin along a eutrophication gradient 

between bays, also considering the influence of seasonal and spatial variation on 

organic matter composition. This composition was characterized by elemental (C/N) 

and isotopic (δ13C) markers in superficial sediment samples. In this approach, 

granulometric analysis of the sediment and isotopic and elementary analysis of plants 

nearby sediment sampling sites were also performed to support the evaluation of 

results on sedimentary composition. It was found that sediments from every mangrove 

studied were mostly composed of silt. The higher C/N and lower δ13C values found in 

sediments from Mamanguá and Guapimirim (-26,88 ± 2,50‰ e -28,07 ± 0,97‰, 

respectively) indicates a predominance of terrestrial source of organic matter, from 

higher plants debris, mainly in the mangrove basins. These results were corroborated 

by the similarity between carbon isotopic ratios from plants and sediments in these 

areas. In Guaratiba mangrove, low values of C/N and high values of δ13C found (-22,80 

± 3,50‰) suggest there is a marine and terrestrial mixture composing sedimentary 

organic matter, which has been typically observed in mangroves more affected by 

eutrophication. 

 
 
Key words: mangrove, sediment, C/N ratio, δ13C. 
  



 
 

SUMÁRIO 

LISTA DE FIGURAS ................................................................................................ viii 

LISTA DE TABELAS ................................................................................................... x 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS ..................................................................... xi 

LISTA DE SÍMBOLOS ............................................................................................... xii 

1 INTRODUÇÃO ....................................................................................................... 13 

2 OBJETIVOS ........................................................................................................... 15 

2.1 OBJETIVO GERAL .......................................................................................... 15 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS ........................................................................... 15 

3 BASE TEÓRICA ..................................................................................................... 16 

3.1 COMPOSIÇÃO QUÍMICA DA MATÉRIA ORGÂNICA ..................................... 16 

3.1.1 Composição elementar da matéria orgânica ............................................. 17 

3.1.2 Composição isotópica da matéria orgânica ............................................... 18 

4 MATERIAIS E MÉTODOS...................................................................................... 20 

4.1 ÁREA DE ESTUDO ......................................................................................... 20 

4.1.1 Guapimirim ................................................................................................ 21 

4.1.2 Guaratiba ................................................................................................... 22 

4.1.3 Saco de Mamanguá ................................................................................... 23 

4.2 AMOSTRAGEM ............................................................................................... 25 

4.3 ANÁLISES FÍSICAS E QUÍMICAS ................................................................... 26 

4.3.1 Determinação da composição elementar e isotópica da matéria orgânica 26 

4.3.2 Determinação granulométrica dos sedimentos .......................................... 26 

4.4 TRATAMENTO ESTATÍSTICO ........................................................................ 27 

5 RESULTADOS ....................................................................................................... 27 

5.1 SEDIMENTOS ................................................................................................. 27 

5.1.1 Granulometria ............................................................................................ 27 

5.1.2 Percentual de carbono orgânico total, nitrogênio total e razão C/N ........... 29 



 
 

5.1.3 Isótopo estável de carbono (δ13C) ............................................................. 34 

5.2 PLANTAS ......................................................................................................... 35 

6 DISCUSSÃO .......................................................................................................... 37 

7 CONCLUSÕES ...................................................................................................... 43 

8 REFERÊNCIAS BIBLOGRÁFICAS ........................................................................ 44 

9 APÊNDICES ........................................................................................................... 49 

9.1 TEORES DE COT, NT, C/N E δ13C DOS SEDIMENTOS ................................ 49 

9.2 TABELA DE COEFICIENTES DE COORRELAÇÃO DE SPEARMAN (rS) ...... 50 

9.3 GRANULOMETRIA DOS SEDIMENTOS (%) DE ACORDO COM VARIAÇÃO 

ESPACIAL ............................................................................................................. 51 

 

 

 



 
 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1: Localização das áreas de estudo: Saco de Mamanguá (Paraty), Guaratiba e 

Guapimirim. ............................................................................................................... 21 

Figura 2: Imagem de satélite com a localização dos pontos de Franja e Bacia no 

manguezal de Guapimirim, a nordeste da Baía de Guanabara. Fonte: Google Earth.

 .................................................................................................................................. 22 

Figura 3: Imagem de satélite com a localização dos pontos de coleta da Franja e Bacia 

do manguezal de Guaratiba, a sudeste da Baía de Sepetiba. Fonte: Google Earth. 23 

Figura 4: Imagem de satélite com a localização dos pontos de coleta da Franja e da 

Bacia do manguezal do Saco de Mamanguá, em Paraty. Fonte: Google Earth. ...... 24 

Figura 5 - Valores médios e desvio padrão de % de areia das amostras de sedimento 

dos manguezais analisados, de acordo com variação espacial ................................ 28 

Figura 6: Distribuição dos valores de % de areia das amostras de sedimento dos 

manguezais analisados, de acordo com variação espacial e sazonal. Significância 

estatística dada pelo teste de Mann-Whitney, onde *,**,*** e **** correspondem, 

respectivamente, a p<0,05; <0,01; <0,001 e <0,0001. .............................................. 29 

Figura 7 - Valores médios de NT(%) e desvio padrão das amostras de sedimento dos 

manguezais analisados, de acordo com variação espacial e sazonal. ..................... 30 

Figura 8: Distribuição dos valores de NT(%) das amostras de sedimento dos 

manguezais analisados, de acordo com variação espacial e sazonal. Significância 

estatística dada pelo teste de Mann-Whitney, onde *,**,*** e **** correspondem, 

respectivamente, a p<0,05; <0,01; <0,001; e <0,0001. ............................................. 30 

Figura 9: Valores médios de COT(%) e desvio padrão das amostras de sedimento dos 

manguezais analisados, de acordo com variação espacial e sazonal. ..................... 31 

Figura 10: Distribuição dos valores de COT(%) das amostras de sedimento dos 

manguezais analisados, de acordo com variação espacial e sazonal. Significância 

estatística dada pelo teste de Mann-Whitney, onde *,**,*** e **** correspondem, 

respectivamente, a p<0,05; <0,01; <0,001; e <0,0001. ............................................. 32 

Figura 11: Valores médios da razão C/N e desvio padrão das amostras de sedimento 

dos manguezais analisados, de acordo com variação espacial e sazonal. ............... 33 

Figura 12: Distribuição dos valores da razão C/N das amostras de sedimento dos 

manguezais analisados, de acordo com variação espacial e sazonal. Significância 



 
 

estatística dada pelo teste de Mann-Whitney, onde *,**,*** e **** correspondem, 

respectivamente, a p<0,05; <0,01; <0,001 e <0,0001. .............................................. 33 

Figura 13: Valores médios de δ13C e desvio padrão das amostras de sedimento dos 

manguezais analisados, de acordo com variação espacial e sazonal. ..................... 34 

Figura 14: Distribuição dos valores de δ13C das amostras de sedimento dos 

manguezais analisados, de acordo com variação espacial e sazonal. Significância 

estatística dada pelo teste de Mann-Whitney, onde *,**,*** e **** correspondem, 

respectivamente, a p<0,05; <0,01; <0,001 e <0,0001. .............................................. 35 

Figura 15 - Valores médios e desvio padrão de δ13C nas plantas e sedimentos ..... 36 

Figura 16: Correlação entre os conteúdos de (a) COT e (b) NT e a percentagem de 

areia em amostras de sedimento superficial dos manguezais de Guaratiba, 

Guapimirim e Mamanguá. ......................................................................................... 37 

Figura 17: Relação entre COT e NT, com curvas de regressão linear para cada 

manguezal. ................................................................................................................ 39 

Figura 18 - Relação entre os valores de δ13C e razão C/N dos sedimentos. ............ 41 

Figura 19 - Relação entre δ13C e COT nos sedimentos ........................................... 42 

 

  



 
 

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1 - Abundância, Razão e Padrão aceitos de isótopos estáveis utilizados em 

estudos ecológicos .................................................................................................... 19 

Tabela 2 - Coordenadas dos pontos de coleta de amostras ..................................... 21 

Tabela 3 - Valores de média (X), desvio padrão (S), mínimo e máximo dos parâmteros 

analisados em partes das plantas ............................................................................. 36 

 

  



 
 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

APA    Área de Proteção Ambiental 

C3    Plantas com via fotossintética C3 (ciclo de Calvin-Benson) 

C4    Plantas com via fotossintética C4 (ciclo de Hatch–Slack) 

IRMS    Espectrômetro de massa de razão isotópica 

MO    Matéria orgânica (%) 

PDB    Pee Dee Belemnite 

 

 

 

 

  



 
 

LISTA DE SÍMBOLOS 

 

Letras Gregas 

δ13C    Assinatura isotópica do carbono (razão 13C/12C) 

δ15N       Assinatura isotópica do carbono (razão 15N/14N) 

 

Letras Latinas 

C    Carbono 

CO2    Dióxido de carbono 

COT    Carbono orgânico total 

C/N    Razão molar entre carbono e nitrogênio 

HCO3
-    Bicarbonato 

N    Nitrogênio 

N2     Nitrogênio molecular 

N2O     Óxido nitroso 

NH3     Amônia 

NH4
-     Íon amônio 

NO2
-     Nitrito 

NO3
-     Nitrato 

NT    Nitrogênio total 

 

 

 



13 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

O Brasil possui uma extensa zona costeira de aproximadamente 9000km que 

abriga cerca de 18% da população nacional (DINIZ, 2019).  Parte das zonas costeiras 

enfrentam problemas como contaminação química e perda da biodiversidade por 

decorrência principalmente da ocupação desordenada e exploração predatória dos 

recursos naturais. A urbanização descontrolada provoca graves impactos ambientais 

negativos relacionados à deposição de resíduos sólidos no solo e corpos d’água, 

desmatamento, perda da disponibilidade de água doce e de área de importância 

ambiental (DAY et al, 2013; SCHERER et al, 2009).  

Estima-se que a área de manguezais ocupe 14000km² do território brasileiro 

(ICMBio, 2018). A zona costeira do estado do Rio de Janeiro destaca-se por 

apresentar grande extensão de manguezais ao longo de um acentuado gradiente de 

eutrofização, apresentando desde ecossistemas conservados à altamente 

eutrofizados. A disponibilidade de nutrientes pode apresentar grande variação dentro 

e entre manguezais, mas o aumento geral da concentração de nutrientes causada 

pelo crescimento urbano nas áreas costeiras resultou na crescente eutrofização 

desses ecossistemas (SANDERS et al., 2014). Atividades industriais, responsáveis 

pelo despejo diário de toneladas de resíduos industriais em regiões costeiras, dentre 

eles efluentes poluentes de elevado grau de toxicidade, representam uma grande 

parcela da contaminação dessas regiões (SCHERER et al, 2009; REEF et al., 2010). 

Manguezais são ecossistemas costeiros que ocupam áreas tipicamente 

inundadas pela maré, e abrangem parte significativa das regiões tropicais ao redor do 

mundo, provendo habitat para grande biodiversidade (ALVES, 2001). Estes ambientes 

são reconhecidos por sua morfologia única e adaptações fisiológicas para lidar com 

condições de alta salinidade, com baixos teores de oxigênio e inundação recorrente 

(RIVERA-MONROY et al, 2017). O termo mangue denomina o grupo de espécies 

vegetais que possuem as características e adaptações que as permitem sobreviver 

em ecossistema de substrato salino e inundado, como raízes aéreas para respiração 

e folhas que excretam sal (DAY et al, 2013; ICMBIO, 2018). 

Em função da fisionomia e características funcionais do ambiente, o manguezal 

pode ser classificado em diferentes segmentos (SCHAEFFER-NOVELLI et al, 2000). 

Diversos autores propõem diferentes divisões em sub-ambientes de manguezal, mas 

de modo geral, a classificação pode ser reduzida à dois tipos principais: a franja e a 
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bacia (SCHAEFFER-NOVELLI et al, 1990). A borda da floresta de manguezal é 

denominada franja, uma área mais frequentemente inundada, mais exposta a efeitos 

de rios e marés. A porção denominada como bacia ocupa terreno no interior da 

floresta, menos sujeito a inundação, de forma que a restrição de água pode contribuir 

para o acúmulo de matéria orgânica neste ambiente (CUNHA-LIGNON et al, 2011).  

Diversos esforços tem sido usados na tentativa de avaliar a influência da 

atividade humana sobre o ciclo do carbono (PÉREZ et al., 2017). Entretanto, a 

complexidade do ambiente estuarino, relacionada à sua hidrodinâmica, presença de 

estruturas biológicas e variação de fatores físico-químicos, dificulta a determinação da 

extensão do impacto antropogênico (CARREIRA et al, 2002). Assim, apesar da 

crescente preocupação ambiental sobre o impacto da entrada de nutrientes nas zonas 

costeiras, há ainda poucos estudos que investiguem o assunto, abordando a dinâmica 

do carbono em manguezais impactados em comparação às áreas naturais (ALONGI 

et al., 2009; SANDERS et al., 2014).  

Portanto, faz-se necessário estudos que associem diferentes graus de 

eutrofização à origem da matéria orgânica em sedimentos de manguezais, cujos 

resultados poderiam subsidiar o planejamento e gestão que vise a conservação 

desses ecossistemas ao determinar como a ação humana influencia a dinâmica de 

acúmulo de carbono e nutrientes no sedimento. 

Neste trabalho, foram estudados sedimentos de três manguezais da costa do 

Estado do Rio de Janeiro, em hipotético gradiente de eutrofização, utilizando-se dados 

acerca da composição elementar (razão C/N) e isotópica (δ13C) da matéria orgânica 

presente, além da análise granulométrica do sedimento, para compreender variações 

qualitativas e quantitativas na origem da matéria orgânica dos manguezais e avaliar o 

impacto das atividades antropogênicas sobre a ciclagem da matéria orgânica nesses 

estuários. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

Caracterizar a origem da matéria orgânica de sedimentos superficiais de 

manguezais da área costeira do Rio de Janeiro em diferentes níveis de eutrofização.  

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

a. Identificar as fontes de matéria orgânica introduzidos em cada área de estudo, 

através da análise elementar (C/N) e análise de isótopo estável (δ13C). 

  

b. Avaliar a variação espacial da composição elementar e isotópica dos 

sedimentos e as diferenças entre as áreas. 

 

c. Interpretar a influência da eutrofização sobre a composição elementar e 

isotópica da matéria orgânica dos sedimentos. 
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3 BASE TEÓRICA  

 

3.1 COMPOSIÇÃO QUÍMICA DA MATÉRIA ORGÂNICA 

 

A matéria orgânica estuarina é uma mistura de diferentes compostos químicos 

com diversas fontes. As múltiplas fontes naturais de matéria orgânica para ambientes 

costeiros podem ser autóctones ou alóctones, incluindo o material terrestre presente 

no ambiente ou carregado pelos rios, assim como o produto da produção primária de 

fitoplanctons marinhos e estuarinos (HEDGES et al., 1997; GOÑI et al., 2003).  Além 

das fontes naturais, as zonas costeiras podem receber material orgânico de origem 

antropogênica, relacionadas ao despejo de efluentes domésticos e industriais, uso de 

combustíveis fósseis e agrotóxicos, causando efeitos significativos nos ciclos do 

carbono e nitrogênio do ambiente (CARREIRA et al, 2002). 

A decomposição da matéria orgânica (mineralização) também constitui um 

processo importante no ciclo do carbono e nitrogênio. A mineralização ocorre 

rapidamente em condições aeróbias, e, portanto, a disponibilidade de oxigênio no 

sedimento é um fator crucial e que é dependente do tamanho da partícula sedimentar 

(KILLOPS e KILLOPS, 2005). 

O estudo sobre o ciclo da matéria orgânica requer a aplicação de recursos 

multidisciplinares, como a utilização de marcadores geoquímicos. Os marcadores são 

compostos cuja identificação pode ser associada a uma fonte de matéria orgânica ou 

processo biogeoquímico, de modo que seja possível inferir sua origem e processos 

que afetaram sua composição química (HEDGES et al, 1997). Muitos trabalhos já 

fizeram uso de marcadores geoquímicos com sucesso no estudo da matéria orgânica 

sedimentar em estuários, rios e lagos, realizando a avaliação de processos 

biogeoquímicos e diagenéticos.  

Dentre os principais marcadores utilizados para a identificar a origem da 

matéria orgânica estão os isotópicos e elementares, determinados através dos valores 

de δ13C e δ15N e a razão entre o carbono orgânico total e o nitrogênio total (razão C/N) 

da amostra. Ao associar as razões isotópicas 13C/12C à composição elementar dada 

pela razão C/N, é possível obter informações quanto à origem da matéria orgânica 

nos ambientes costeiros, identificando fontes terrestres e marinhas de MO (ALLÈGRE, 

2008). 
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3.1.1 Composição elementar da matéria orgânica 

 

Apesar de haver diversos fatores que influenciam a dinâmica de carbono no 

sedimento, há evidências de que o aumento de nitrogênio em geral está indiretamente 

relacionado ao aumento de estoque de carbono, através do acréscimo de entrada e 

diminuição da decomposição de matéria orgânica. A taxa de atividade microbiana do 

sedimento, embora também influenciada por outros fatores específicos de cada 

ecossistema, diminui com o enriquecimento de nitrogênio, assim como a 

decomposição da matéria orgânica por esses microorganismos. Com isso, geralmente 

o aumento da concentração de nitrogênio e da decomposição de matéria orgânica são 

inversamente proporcionais a razão C/N. Logo, a determinação de carbono orgânico 

e nitrogênio total pode refletir as condições locais e os impactos causados pelas 

mudanças climáticas, regimes hidrológicos e eutrofização nos manguezais 

(SANDERS et al., 2014).  

A determinação da concentração de COT em relação a NT, obtendo-se a razão 

C/N é o principal método para avaliar a origem da matéria orgânica de um ecossistema 

(MEYERS, 2003). Uma alta razão C/N, superior a 15, caracteriza matéria orgânica 

terrestre, dado que a vegetação terrestre é composta majoritariamente por lignina e 

celulose, pobres em nitrogênio (LENG e LEWIS, 2017). Já a matéria orgânica de 

origem alóctone é caracterizada por baixos valores de razão C/N (em geral menor que 

10), sendo produzida principalmente por algas locais, que apresentam mais nitrogênio 

que plantas terrestres por conter maior concentração de proteínas e ácido nucleicos 

(AMORIM et al, 2009; LENG e LEWIS, 2017). 

Alguns valores de parâmetros característicos de diferentes fontes podem se 

sobrepor. Algas marinha podem apresentar valores de C/N relativamente altos pela 

alta concentração de carbono em algumas estruturas associadas a macroalgas, 

dificultando a diferenciação entre plantas terrestres baseando-se apenas na razão 

elementar. No entanto, os mesmos end-members apresentam distinção em δ13C. Por 

este tipo de situação, é de grande importância a abordagem por múltiplos parâmetros 

para identificar as fontes de matéria orgânica com segurança (GOÑI et al, 2003; 

GRAHAM et al, 2001). 
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3.1.2 Composição isotópica da matéria orgânica 

 

Isótopos são átomos de um mesmo elemento que contém o mesmo número de 

prótons mas um número diferente de nêutrons. Isótopos estáveis são assim 

denominados pois ocorrem comumente na natureza e não passam por instabilidades 

nucleares, diferentemente dos radioisótopos que sofrem decaimento para dar origem 

à isótopos mais estáveis. Entretanto, de acordo com Hoefs (2018), o termo “isótopo 

estável” é relativo pois depende do limite de detecção do tempo de meia-vida do 

decaimento radioativo do elemento. A quantidade relativa de um determinado isótopo 

em uma amostra é geralmente dada pela razão entre este isótopo e outro isótopo mais 

leve – de praxe, mais abundante – do mesmo elemento. A composição isotópica é 

expressa por valores delta (δ): 

𝛿𝐴 =  (
𝑅𝐴

𝑅𝑃
− 1) . 103‰ 

Onde RA é o valor da razão isotópica da amostra medida experimentalmente e 

RP é a razão isotópica de um padrão, que é um material de referência do laboratório 

(HOEFS, 2018).  

Apesar dos isótopos terem propriedades físico-químicas idênticas, a diferença 

de massa pode provocar comportamentos distintos dos átomos durante reações 

químicas ou processos físicos, causando separação entre os isótopos. Este processo 

é denominado de fracionamento isotópico, onde há alteração da distribuição de 

isótopos entre diferentes estados físicos, substâncias ou moléculas (ALLÈGRE, 

2008).  

A aplicabilidade da técnica de isótopos estáveis deve-se à variação da 

abundância relativa dos isótopos causada pelos efeitos de fracionamento isotópico 

(HOEFS, 2018). Contudo, o método é aplicado para a análise do sedimento 

baseando-se no princípio de que estas assinaturas são relativamente bem 

preservadas durante a mineralização, e na premissa de que a deposição de matéria 

orgânica sedimentar representa o último estágio de uma série de transformações de 

compostos de carbono e nitrogênio que afetam a abundância relativa de seus isótopos 

(KOSZELNIK et al., 2017). Na Tabela 1 estão presentes a abundância relativa e os 

padrões aceitos internacionalmente dos isótopos mais usados em estudos de 

caracterização de fontes de matéria orgânica. 
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Tabela 1 - Abundância, Razão e Padrão aceitos de isótopos estáveis utilizados em estudos ecológicos 

Elemento Isótopos Abundância Média (%) Razão Padrão 

Carbono 

12C 98,89 
13C/12C PDB* 

13C 1,11 

Nitrogênio 

14N 99,34 
15N/14N N2-atm** 

15N 0,36 

* Para o carbono o padrão é o valor medido da rocha do fóssil Belemnita da formação Pee Dee (Pee 

Dee Belemnite - PDB) da Carolina do Sul, EUA; **O nitrogênio tem como padrão gás N2 atmosférico; 
Fonte: Modificado de MARTINELLI et al. (2009). 

 

A razão entre 13C/12C é frequentemente utilizada em estudos sobre a dinâmica 

de material orgânico em diversas áreas, sendo aplicada para avaliar a ciclagem de 

elementos ao indicar de forma qualitativa as fontes da matéria orgânica (CARREIRA 

et al., 2002; PÉREZ et al, 2020). A composição do isótopo estável do carbono (δ13C) 

da matéria orgânica produzida por organismos fotossintéticos reflete a dinâmica da 

assimilação de carbono e a composição isotópica da fonte de carbono inorgânico. 

Assim, a diferença no δ13C permite identificar o tipo de fonte como sendo de origem 

de plantas do tipo C3 ou C4, ou algas marinhas, por exemplo (BOUILLON et al., 2008). 

Esta abordagem é muito útil mas também limitada pois a matéria orgânica sedimentar 

pode apresentar uma variedade de fontes, com diferentes composições isotópicas. 

Para evitar esta incerteza é possível analisar também a composição isotópica de 

amostras biológicas simples como folhas e algas, permitindo um entendimento mais 

claro sobre a constituição do sedimento (LOCKHEART, 1997). 

Plantas terrestres utilizam CO2 atmosférico, preferencialmente 12C, resultando 

em matéria orgânica empobrecia em 13C. Cerca de 90% das plantas são do tipo C3, 

e apresentam δ13C entre -32‰ e -21‰; plantas C4 tem δ13C entre -17‰ e -9‰ (LENG 

e LEWIS, 2017). As plantas aquáticas, por sua vez, podem utilizar tanto o bicarbonato 

(HCO3
-) quanto CO2 dissolvido, que possui valor de δ13C menor. Como a razão entre 

CO2 e HCO3
- é em função do pH, onde o pH mais baixo favorece a formação de CO2, 

há menor concentração de CO2 em ambientes marinhos que em água doce. Assim, 

algas de água doce do tipo C3 tendem a apresentar δ13C menor (-26 ‰ a -30 ‰) que 

algas marinhas (-16 a -23‰) (ESTEVES, 1998; LENG e LEWIS, 2017). 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1 ÁREA DE ESTUDO 

 

A zona costeira do estado do Rio de Janeiro apresenta uma variedade de 

ambientes, abrigando ecossistemas marinhos com grande importância ecológica, 

incluindo diferentes baías, ilhas e lagoas (INEA, 2014). A Baía de Guanabara ocupa 

posição de destaque no litoral fluminense, considerada um estuário que capta água 

pelas bacias hidrográficas de inúmeros rios, que somados, formam a Região 

Hidrográfica da Baía de Guanabara. Esta Região abrange 16 municípios, totalizando 

uma área de aproximadamente 4mil km² (MENDES, 2009). A Baía de Guanabara, 

localizada em uma das maiores regiões metropolitanas do país, passou por longo 

processo de ocupação urbana que foi responsável pela destruição de parte da 

vegetação que cobria a região, mas graças a Serra do Mar e ambientes cobertos por 

restingas, mangues e brejos que se tornaram obstáculo para o avanço humano, 

existem ainda áreas preservadas (ICMBio, 2018). 

Ao sul do litoral do Rio de Janeiro, marcado pela presença de ilhas, baías e 

enseadas, a existência de manguezais é circunstancial, com maior ocorrência na Baía 

de Sepetiba (ICMBio, 2018). Observa-se que a maior parte dos manguezais 

fluminenses se encontram em Unidades de Conservação, mas há uma grande 

amplitude de estados de preservação. Há manguezais abrigados no interior de baías 

que recebem considerável aporte de nutrientes advindos de rios eutrofizados de 

bacias de drenagem altamente urbanizadas, como é o caso das Baías de Guanabara 

e Sepetiba (Pedreira et al, 2009; SEMADS, 2011). Existem também manguezais 

situados em áreas de menor densidade urbana, como os banhados pela Baía de Ilha 

Grande, que recebem menor aporte de nutrientes e se encontram em melhor estado 

de preservação. 

Para a realização do presente estudo foram analisadas amostras coletadas em 

três manguezais da região costeira do Rio de Janeiro: Saco de Mamanguá, Guaratiba 

e Guapimirim (Figura 1), formando um suposto gradiente de eutrofização. A coleta foi 

realizada em dois subambientes de cada manguezal, nos pontos cujas coordenadas 

estão presentes na Tabela 2 a seguir. 
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Tabela 2 - Coordenadas dos pontos de coleta de amostras 

Manguezal Local Latitude Longitude 

Guapimirim 
Bacia 22°42'12.60''S 43°1'40.50''O 

Franja 22°41'54.55''S 43°2'8.53''O 

Guaratiba 
Bacia 23°01'15.28''S 43°36'17.03''O 

Franja 23°01'18.99''S 43°36'16.19''O 

Saco de Mamanguá 
Bacia 23°17'48.12''S 44°38'15.79''O 

Franja 23°17'50.80''S 44°38'20.50''O 

 

 

Figura 1: Localização das áreas de estudo: Saco de Mamanguá (Paraty), Guaratiba e Guapimirim.  

 

 

4.1.1 Guapimirim 

 

A maior área contínua de manguezais do litoral fluminense está localizada à 

nordeste do grande corpo d’água que forma a Baía de Guanabara, drenada pelos rios 

Macacu/Guapi, Guaraí, Cacerebu e Guaxindiba, compondo a Área de Preservação 

Ambiental de Guapimirim (ICMBio, 2018). A APA Guapimirim abrange uma área total 

de 138,25 km², dos quais cerca de 61,80 km² (44,7%) correspondem aos manguezais, 

entre mangues conservados e alterados (MMA/ IBAMA, 2001).  

A vegetação da APA é representada majoritariamente por floresta de 

manguezal, apresentado amplamente três espécies principais: Rhizophora mangle 

(mangue vermelho), Avicennia schaueriana (mangue preto) e Laguncularia racemosa 

(mangue branco) (ICMBio, 2020) 
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De acordo com Cavalcanti (2009), os manguezais da região não apresentam 

desenvolvimento estrutural esperado para florestas localizadas neste segmento da 

zona costeira do país devido a interferência antropogênica no sistema, mas a criação 

de áreas de proteção ambiental contribuiu de forma eficiente para a manutenção e 

sobrevivência dos manguezais através da limitação da influência humana.  

O presente trabalho teve como pontos de coleta de amostra a franja 

(22°41'54.55''S; 43°2'8.53''O) e bacia (22°42'12.60''S; 43°1'40.50''O) do manguezal 

presente na APA-Guapimirim, nas proximidades do Rio Macacu (Figura 2). 

 

 

Figura 2: Imagem de satélite com a localização dos pontos de Franja e Bacia no manguezal de 
Guapimirim, a nordeste da Baía de Guanabara. Fonte: Google Earth. 

 

 

4.1.2 Guaratiba 

 

A Reserva Biológica Estadual de Guaratiba (RBG) foi criada em 1974 com o 

objetivo de preservar os manguezais e sítios arqueológicos, atuando na limitação da 

interferência humana e realizando medidas de recuperação do ecossistema. A 

Reserva se encontra na zona oeste do município do Rio de Janeiro, no bairro de 

Guaratiba, e abrange atualmente uma área de 3.360,18 hectares. As florestas de 

mangue ocupam 1.601,34 hectares da área da Reserva; A vegetação apresenta 
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elevada heterogeneidade estrutural, sendo composta principalmente por espécies 

como Rhizophora m., e Avicennia s. Estes manguezais remanescentes associados à 

Baía de Sepetiba possuem grande valor ambiental, econômico e social, por oferecer 

inúmeros serviços ambientais, dentre eles a manutenção da biodiversidade; a 

prevenção de inundações na zona costeira da Região metropolitana; e a oferta de 

pontos de repouso e alimentação para diversas espécies de aves migratórias (INEA, 

2013). 

Para a realização deste trabalho foram definidos pontos de coleta de amostras 

na franja (23° 1'18.99"S; 43°36'16.19"O) e bacia (23° 1'15.28"S; 43°36'17.03"O) do 

manguezal que compões a RBG (Figura 3). 

 

 

Figura 3: Imagem de satélite com a localização dos pontos de coleta da Franja e Bacia do manguezal 
de Guaratiba, a sudeste da Baía de Sepetiba. Fonte: Google Earth. 

 

 

4.1.3 Saco de Mamanguá 

 

O Saco de Mamanguá é uma formação estuarina denominada ria localizada no 

município de Paraty, no sudoeste do Estado do Rio de Janeiro, e se estende por cerca 

de 8km até o chamado Fundo do Saco onde se encontra um dos manguezais mais 
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bem preservados do Estado. A área é marcada pela presença de pequenos rios 

responsáveis pela diminuição da salinidade. (DIEGUES, 1994; ICMBio, 2018).  

O manguezal do Saco de Mamanguá também se encontra em Unidades de 

Conservação: A Reserva Ecológica Estadual da Juatinga, administrada pelo Inea, e a 

Área de Preservação Ambiental de Cairuçu, gerenciada pelo ICMBio. A APA de 

Cairuçu foi criada em 1983 com o objetivo de preservar os ecossistemas naturais e 

proteger as comunidades quilombolas, indígenas e caiçaras da região e possui 

atualmente uma área total de 34.690,72 hectares (ICMBio, 2018). Por ser um 

ambiente de difícil acesso com baixa densidade populacional, o manguezal de 

Mamanguá possui aporte de nutrientes consideravelmente menor que as demais 

áreas de estudo. 

A vegetação de mangue se encontra bem conservada no Saco de Mamanguá, 

apresentando também três espécies arbóreas típicas de mangue: Rhizophora mangle, 

Avicennia schaueriana e Laguncularia racemosa (MMA/IBAMA, 2004). 

Foram coletadas amostras de sedimento nos pontos de franja (23°17'50.80"S; 

44°38'20.50"O) e bacia (23°17'48.12"S; 44°38'15.79"O) (Figura 4) do manguezal na 

Ria do Saco de Mamanguá. 

 

 

Figura 4: Imagem de satélite com a localização dos pontos de coleta da Franja e da Bacia do manguezal 
do Saco de Mamanguá, em Paraty. Fonte: Google Earth. 
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4.2 AMOSTRAGEM 

 

Para a realização deste projeto foram coletadas amostras superficiais de 

sedimento, com até aproximadamente 4cm de profundidade, em cada uma das três 

áreas de estudo. A coleta foi feita com variação espacial e sazonal, com amostragem 

no inverno de 2017 e verão de 2018 em mais de 30 pontos da franja e da bacia em 

cada manguezal, totalizando 68 amostras de sedimento em Guapimirim, 67 em 

Guaratiba e 61 no Saco de Mamanguá. 

Faz-se necessário ressaltar que este trabalho se insere em um projeto mais 

amplo, onde as amostras de sedimento superficial foram coletadas para 

caracterização junto a medidas in situ de fluxos de CO2 e CH4. Neste contexto, com a 

variação de sazonalidade na amostragem não se espera encontrar diferença 

associada a sedimentação, mas sim a outros fatores importantes para a determinação 

de fluxo de gases como bioturbação e clima.   

Nas proximidades dos pontos de coleta de sedimento foram coletadas 

amostras de plantas, separadas em folhas, caules e raízes. Três réplicas de cada 

parte das plantas foram coletadas, totalizando nove amostras de cada espécie de 

planta para cada subambiente. Em Guapimirim, foram coletadas plantas das espécies 

Rhizophora mangle e Avicennia schaueriana na bacia; já na franja foram encontradas 

plantas da espécie Laguncularia racemosa. No manguezal do Saco de Mamanguá, 

plantas do tipo Rhizophora mangle foram coletadas na bacia e do tipo Avicennia 

schaueriana na franja. A distribuição de espécies em Guaratiba foi similar à de 

Mamanguá, mas na franja foram coletadas também plantas da espécie Rhizophora 

mangle. 

Todas as amostras coletadas foram guardadas em sacos tipo zip lock e 

mantidas congeladas até posterior análise em laboratório. 

Alíquotas de cada amostra de sedimento foram separadas para análise 

granulométrica enquanto outra porção do sedimento coletado foi seco através de 

liofilização para a realização de análises de determinação da composição isotópica e 

elementar. 
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4.3 ANÁLISES FÍSICAS E QUÍMICAS 

 

4.3.1 Determinação da composição elementar e isotópica da matéria orgânica  

 

4.3.1.1 Sedimentos 

 

Aproximadamente 1g do sedimento seco foi macerado e descarbonatado 

através de acidificação com ácido clorídrico 1M. Posteriormente, as amostras 

descarbonatadas foram lavadas e secas em estufa. Após secagem, cerca de 5 a 10mg 

de cada amostra de sedimento descarbonatado foram transferidas à cápsulas de 

estanho para análises de carbono orgânico total (COT), nitrogênio total (NT) e 

composição isotópica da matéria orgânica (δ13C), utilizando um equipamento 

Analisador Elementar Flash acoplado a um espectrômetro de massa de razão 

isotópica (IRMS) Thermo Fisher Delta V, realizada em parceria com a Unidade 

Multiusuário de Análises Ambientais (UMAA) da UFRJ. 

 

4.3.1.2 Plantas 

 

As amostras de folhas, caules e raízes coletadas e previamente secas por 

liofilização foram maceradas em laboratório. Em seguida, pequenas frações das 

amostras foram pesadas em cápsulas de estanho de 5mm de diâmetro; para análise 

de 13C aproximadamente 0,1mg de cada amostra foi pesada. O mesmo equipamento 

utilizado na análise da composição dos sedimentos, descrito no item 4.3.1.1, foi 

utilizado para determinar a composição isotópica e elementar das plantas. 

 

4.3.2 Determinação granulométrica dos sedimentos 

 

 Alíquotas de aproximadamente 2g de cada amostra foram separadas para 

análise granulométrica. Estas amostras foram tratadas por queima para retirada da 

matéria orgânica. As amostras foram transferidas à tubos Falcon de 50mL e 

adicionou-se 30mL de agente dispersante hexametafosfato de sódio 4% mantendo-o 

em agitação em mesa agitadora por 16 horas, para promover a dispersão do 
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sedimento. Posteriormente, as amostras foram analisadas no granulômetro a laser 

CILAS 1064 e os dados obtidos foram tratados no programa Gradstat. 

 

4.4 TRATAMENTO ESTATÍSTICO 

 

A partir dos resultados obtidos foram produzidos gráficos e realizadas análises 

estatísticas através do programa GraphPad Prism 7.0. Considerando a distribuição 

não normal para os parâmetros analisados neste estudo, adotou-se o tratamento 

estatístico não paramétrico, aplicando-se para a comparação entre os três 

manguezais o teste de Kruskal-Wallis, que indica se há diferença entre pelo menos 

dois grupos de dados. Para realizar a comparação entre franja e bacia e entre inverno 

e verão realizou-se o teste de Mann-Whitney, que verifica se dois grupos não 

pareados pertencem ou não à mesma população, testando a igualdade das medianas. 

Verificou-se ainda a correlação entre os parâmetros através do teste de correlação de 

Spearman. 

 

5 RESULTADOS 

 

5.1 SEDIMENTOS 

 

5.1.1 Granulometria 

 

Os resultados da análise granulométrica dos sedimentos das três áreas de 

estudo estão presentes na Figura 5 e no apêndice 9.3. A granulometria foi dividida em 

frações de areia, silte e argila. Em todos os manguezais, os sedimentos apresentaram 

perfil granulométrico similar, predominantemente lamoso, composto majoritariamente 

por silte. Em Guaratiba, a franja e a bacia do manguezal possuem distribuição 

semelhante, de modo que a argila é a fração com segunda maior percentagem média, 

enquanto uma fração muito pequena é constituída de areia. A percentagem média de 

areia é maior que de argila apenas na franja de Guapimirim e na bacia de Mamanguá. 
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Figura 5 - Valores médios e desvio padrão de % de areia das amostras de sedimento dos manguezais 
analisados, de acordo com variação espacial 

 

Observa-se grande variação nas percentagens de areia, com diferença 

significativa entre os manguezais e entre seus subambientes de franja e bacia (Figura 

6). Na franja de Guapimirim a fração de areia representava em média 17,9 ± 16,1% 

com valores entre 0,0 e 42,7%, enquanto os sedimentos da bacia apresentaram em 

média apenas 0,2 ± 0,3% no mesmo intervalo de tamanho. Em Guaratiba, as 

percentagens médias de areia foram de 1,2 ± 1,6% e 0,3 ± 0,3% na franja e na bacia, 

respectivamente. Ao contrário dos demais manguezais, no Saco de Mamanguá, a 

bacia foi o subambiente com maior teor médio de areia, mas é também onde há maior 

amplitude de dados (11,9 ± 22,2%). Não se detectou diferença significativa 

sazonalmente nas áreas de estudo, com exceção de Guaratiba (p< 0,05). 
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Figura 6: Distribuição dos valores de % de areia das amostras de sedimento dos manguezais 
analisados, de acordo com variação espacial e sazonal. Significância estatística dada pelo teste de 
Mann-Whitney, onde *,**,*** e **** correspondem, respectivamente, a p<0,05; <0,01; <0,001 e <0,0001. 

 

5.1.2 Percentual de carbono orgânico total, nitrogênio total e razão C/N 

 

Os resultados de carbono orgânico total (COT), nitrogênio total (NT) e razão 

C/N encontrados nas amostras de sedimentos são exibidos no apêndice 9.1. No 

apanhado geral, foram obtidos menores teores de nitrogênio total em Guaratiba (0,48 

± 0,07%), valores intermediários em Guapimirim (0,63 ± 0,20%) e teores mais 

elevados em Saco de Mamanguá (0,88 ± 0,19%). Não foi observada diferença 

espacial ou sazonal significativa em Guaratiba, apenas em Guapimirim e Mamanguá, 

onde a bacia dos manguezais apresentou maiores valores de NT (Figuras 7 e 8). 

Sazonalmente, o verão foi a estação com percentagens mais elevadas do mesmo 

parâmetro. 
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Figura 7 - Valores médios de NT(%) e desvio padrão das amostras de sedimento dos manguezais 
analisados, de acordo com variação espacial e sazonal. 

 

 

Figura 8: Distribuição dos valores de NT(%) das amostras de sedimento dos manguezais analisados, 
de acordo com variação espacial e sazonal. Significância estatística dada pelo teste de Mann-Whitney, 
onde *,**,*** e **** correspondem, respectivamente, a p<0,05; <0,01; <0,001; e <0,0001. 

 

 



31 
 

A média do percentual de carbono orgânico total (COT) de Guaratiba, 

Guapimirim e do Saco de Mamanguá foram de 6,32 ± 2,18%, 10,60 ± 3,75% e 21,80 

± 13,07%, respectivamente, agrupando resultados de franja e bacia. A variação foi 

relativamente maior em Mamanguá, que apresentou valores entre 8,84 e 45,04%, 

associada à disparidade entre as médias das amostras da bacia e franja. Já o 

sedimento de Guapimirim apresentou percentagem de COT entre 4,88 e 19,65%, 

enquanto em Guaratiba foi entre 3,63 e 11,80%.  

Em relação a variação espacial, a bacia dos manguezais, especialmente em 

Mamanguá, possui valores mais elevados de COT que a franja, com exceção de 

Guaratiba, onde não houve diferença significativa entre os dois subambientes. Não 

houve diferença significativa sazonalmente para COT nos três manguezais (Figuras 9 

e 10). 

 

 

Figura 9: Valores médios de COT(%) e desvio padrão das amostras de sedimento dos manguezais 
analisados, de acordo com variação espacial e sazonal. 
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Figura 10: Distribuição dos valores de COT(%) das amostras de sedimento dos manguezais analisados, 
de acordo com variação espacial e sazonal. Significância estatística dada pelo teste de Mann-Whitney, 
onde *,**,*** e **** correspondem, respectivamente, a p<0,05; <0,01; <0,001; e <0,0001. 

 

Com relação à razão entre carbono e nitrogênio, os valores de C/N obtidos para 

os sedimentos foram altos e seguem tendência similar à de COT, com 15,09 ± 3,71 

em Guaratiba, 19,68 ± 3,33 em Guapimirim e 27,55 ± 11,42 no Saco de Mamanguá. 

Novamente, Mamanguá apresentou maior amplitude de valores para este parâmetro 

(entre 15,52 e 48,12) relacionada à grande diferença entre franja e bacia (Figura 11). 

Há diferença espacial significativa para amostras de Guapimirim e Mamanguá, 

onde em média a razão C/N de amostras da bacia é superior às da franja (Figura 12). 

Na franja de Guapimirim, a razão C/N variou entre 13,04 e 28,48, enquanto na bacia 

do mesmo manguezal o intervalo foi entre 17,15 e 30,84. Já no Saco de Mamanguá a 

discrepância entre os subambientes foi maior: a razão C/N das amostras de sedimento 

da franja oscilaram entre 15,52 e 26,79, e na bacia essa razão variou entre 27,30 e 

48,12. A variação sazonal afetou a razão C/N apenas em Guapimirim, com valores 

mais elevados no Inverno. 
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Figura 11: Valores médios da razão C/N e desvio padrão das amostras de sedimento dos manguezais 
analisados, de acordo com variação espacial e sazonal. 

 

 

Figura 12: Distribuição dos valores da razão C/N das amostras de sedimento dos manguezais 
analisados, de acordo com variação espacial e sazonal. Significância estatística dada pelo teste de 
Mann-Whitney, onde *,**,*** e **** correspondem, respectivamente, a p<0,05; <0,01; <0,001 e <0,0001. 
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5.1.3 Isótopo estável de carbono (δ13C) 

 

Os resultados da razão isotópica de carbono (δ13C) também se encontram no 

apêndice 9.1. Desconsiderando variação espacial, no geral o manguezal de Guaratiba 

foi onde se encontrou sedimentos mais enriquecidos em 13C (-22,80 ± 3,50‰), 

enquanto no Saco de Mamanguá detectou-se δ13C de -26,88 ± 2,50‰ e em 

Guapimirim -28,07 ± 0,97‰ (Figura 13). Houve maior variação em Guaratiba (entre -

33,45 e -17,03‰); Guapimirim exibiu valores entre -31,77 e -25,90 ‰ e em Mamanguá 

o δ13C oscilou entre -31,34 e -23,80‰.  

Guaratiba não apresentou diferença significativa entre franja e bacia ou inverno 

e verão. De modo geral, os sedimentos da franja dos manguezais tiveram composição 

mais enriquecida em 13C que a bacia, com variação relativamente pequena em 

Guapimirim e Mamanguá (Figura 14). O δ13C oscilou entre -31,10 e -25,90‰ na franja 

e entre -31,77 e-26,62‰ na bacia de Guapimirim. No Saco de Mamanguá, o mesmo 

parâmetro variou entre -31,34 e -23,80‰ na franja e -31,15 e -29,07‰ na bacia. 

Sazonalmente, o inverno tendeu a apresentar maior teor de carbono mais pesado. 

 

 

Figura 13: Valores médios de δ13C e desvio padrão das amostras de sedimento dos manguezais 
analisados, de acordo com variação espacial e sazonal. 
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Figura 14: Distribuição dos valores de δ13C das amostras de sedimento dos manguezais analisados, 
de acordo com variação espacial e sazonal. Significância estatística dada pelo teste de Mann-Whitney, 
onde *,**,*** e **** correspondem, respectivamente, a p<0,05; <0,01; <0,001 e <0,0001. 

 

5.2 PLANTAS 

 

Foram coletadas amostras de espécies diferentes (Rhizophora m. e Avicennia 

s.) em um mesmo subambiente apenas na bacia de Guapimirim e na franja de 

Guaratiba, e não se obteve diferença significativa na composição elementar e 

isotópica de cada parte da planta (folha, caule e raíz) entre as diferentes espécies 

nestas áreas (p>0,05). Também foi verificada a existência de diferença significativa 

entre as plantas coletadas em diferentes subambientes de mesmo manguezal, 

obtendo-se diferença apenas entre as folhas coletadas na franja e na bacia de 

Guaratiba (p<0,05). Por fim, foi comparada a composição das partes das plantas entre 

os três manguezais e não se verificou diferença significativa na composição dos 

caules e raízes entre as três áreas de estudo, apenas para as folhas. 

Portanto, a fim de simplificar a comparação entre a composição das partes das 

plantas e a composição dos sedimentos, são apresentados na tabela 3 os resultados 



36 
 

gerais de folhas, caule e raízes. Partindo desta visão mais generalizada, não se 

observa grande diferença entre os três segmentos das plantas para δ13C e há uma 

sobreposição dos intervalos. Quanto à razão C/N se observa um gradiente, com 

valores menores nas folhas e maiores nas raízes das plantas, relacionados ao 

gradiente inverso de concentração de nitrogênio total. 

 

Tabela 3 - Valores de média (X), desvio padrão (S), mínimo e máximo dos parâmetros analisados em 
partes das plantas 

Parte Planta   δ13C (‰) C/N 

Folha 

X -29,48 29,24 

S 2,64 7,05 

Mínimo -34,58 14,80 

Máximo -25,37 37,60 

Caule 

X -28,98 53,71 

S 2,60 32,02 

Mínimo -36,04 18,58 

Máximo -24,13 182,70 

Raíz 

X -30,64 61,27 

S 3,40 45,58 

Mínimo -37,57 26,15 

Máximo -24,68 179,32 

 

Comparando-se a razão isotópica de carbono entre as plantas e sedimentos 

(Figura 15), se observa que há uma semelhança maior em Guapimirim e Mamanguá, 

particularmente nas bacias dos manguezais. 

 

Figura 15 - Valores médios e desvio padrão de δ13C nas plantas e sedimentos 
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6 DISCUSSÃO 

 

Os resultados da análise granulométrica mostram que os sedimentos dos 

manguezais estudados possuem predominantemente uma granulometria fina (silte e 

argila). Sedimentos mais finos têm maior superfície de contato e maior capacidade de 

troca catiônica, fazendo com que seja capaz de adsorver mais matéria orgânica 

(ZHANG et al., 2011). Pelo mesmo princípio, a areia, é um meio mais inerte. Assim, 

amostras com predominância da fração fina tendem a ter maior concentração de 

matéria orgânica. Considerando que os sedimentos analisados são majoritariamente 

lamosos, é compreensível que todos eles apresentem teores consideravelmente altos 

de carbono orgânico e nitrogênio total. Ao comparar as percentagens de COT e o NT 

com o teor de areia encontrado, como mostra a Figura 16, se observa uma correlação 

negativa significativa, desconsiderando-se parte das amostras da bacia de 

Mamanguá, com elevadas concentrações de COT, NT mesmo com elevado teor de 

areia, por se entender que estas amostras se encontram em condição diferenciada 

com grande parte da matéria orgânica composta por partes de plantas locais, como 

será explicitado adiante.  

 

 

Figura 16: Correlação entre os conteúdos de (a) COT e (b) NT e a percentagem de areia em amostras 
de sedimento superficial dos manguezais de Guaratiba, Guapimirim e Mamanguá. 
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De modo geral, a variação espacial causou impacto mais expressivo nos 

parâmetros analisados que a variação sazonal para os sedimentos superficiais 

estudados, de forma que a variação entre inverno e verão não causou diferença 

estatisticamente significativa em muitos dos parâmetros avaliados. Portanto, 

naturalmente serão discutidas em destaque as implicações dos resultados obtidos de 

acordo com a variação espacial. 

Os valores de COT obtidos neste estudo foram elevados se comparados a 

outros trabalhos passados realizados em manguezais do sudeste brasileiro, que, 

considerando a análise de sedimentos superficiais ou do topo de testemunhos, 

encontraram entre 2,8 e 15% de COT (LACERDA, et al.,1995; SANDERS, et al., 2008, 

2014; PÉREZ, et al., 2018, 2020).  

Observou-se um gradiente crescente de concentração de COT com menores 

valores em Guaratiba e teores muito elevados em Mamanguá, que se deve à 

contribuição de matéria orgânica autóctone, oriunda do manguezal. Ao relacionar COT 

e NT, obteve-se correlação entre os dois parâmetros (r=0,9251, p<0,001) e observa-

se uma correlação linear positiva em todos os manguezais (Figura 17), com uma 

inclinação maior em Mamanguá, especialmente devido ao elevado teor de carbono na 

sua bacia por ser um ambiente preservado com grande contribuição de plantas 

superiores na composição da matéria orgânica do sedimento. 

A percentagem de NT quando a %COT é igual a 0 na regressão linear entre 

%COT e %NT é referente à fração de nitrogênio inorgânico (NI) que compõe o 

nitrogênio total, presente no sedimento principalmente na forma de NH4
+. Assim, 

determina-se a fração de nitrogênio orgânico pela subtração %NO = % NT - %NI 

(GOÑI et al. 1998). Realizando esta operação, constatou-se que a concentração de 

nitrogênio inorgânico é pouco relevante para o nitrogênio total, com exceção da bacia 

de Mamanguá, sendo possível assumir que o NT é composto majoritariamente por 

NO. Dada estas considerações, é possível utilizar a razão entre carbono orgânico total 

e nitrogênio total para avaliar possíveis fontes da matéria orgânica. 
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Figura 17: Relação entre COT e NT, com curvas de regressão linear para cada manguezal. 

 

A razão C/N em sedimentos tem sido usada como indicadora das fontes de 

MO, em termos do tipo predominante de planta e seu habitat, classificando-as como 

de origem marinha ou terrestre (MEYERS, 1997). Algas marinhas apresentam teores 

de proteínas mais elevados que plantas terrestres, e estas proteínas são geralmente 

ricas em nitrogênio. As plantas terrestres por sua vez são relativamente empobrecidas 

em nitrogênio, são mais ricas em compostos de carbono como celulose e ligninas 

(BIANCHI e CANUEL, 2011). Por conseguinte, algas marinhas tendem a apresentar 

razão C/N baixas (entre 5 e 10) enquanto plantas terrestres possuem razão C/N mais 

altas, de modo geral maior que 10, com variação entre plantas do tipo C3, C4 ou CAM 

(LENG e LEWIS, 2017). 

Em Guapimirim e Guaratiba, as faixas onde se encontram as razões C/N de 

amostras da franja e bacia se sobrepõem, com valores entre 13,04 e 30,84 em 

Guapimirim, e entre 8,70 e 24,79 em Guaratiba. Já em Mamanguá, como já 

apresentado anteriormente, a franja e a bacia apresentam faixas bem distintas de 

razão C/N, sendo entre 15,52 e 26,79 na franja e entre 27,30 e 48,12 na bacia. A maior 

parte das amostras possuem razão C/N característica de plantas terrestres, com C/N 

>10. Apenas amostras de Guaratiba, tanto da bacia quanto da franja, possuem razão 

C/N baixa (entre 8,70 e 10) que caracterizam a matéria orgânica do sedimento como 

uma mistura de origem terrestre e marinha.  

A coleta de plantas nas proximidades das amostras sedimentares auxilia a 

determinação da fonte da matéria orgânica dos sedimentos ao permitir por 

comparação verificar se a MO possui origem autóctone. A disposição de nutrientes 

nas folhas, caules e raízes das plantas reflete sua capacidade de obter, transportar e 
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armazenar os nutrientes (LAMBERS, 2008). Ademais, a alocação de nutrientes nas 

plantas também depende da sua disponibilidade, que por sua vez é influenciada por 

processos como fotossíntese, mineralização e fixação de nitrogênio (MARSCHNER, 

2007). Existe, portanto, uma interferência mútua entre sedimento e plantas que 

envolve a ciclagem dos nutrientes, onde a disponibilidade de nutrientes no sedimento 

afeta o desenvolvimento das plantas, assim como as plantas presentes podem 

contribuir na composição da matéria orgânica do sedimento.  

Nas amostras coletadas se observa que as folhas apresentam maior teor de 

NT (1,76 ± 0,48%) e menor razão C/N (29,24 ± 7,05%). Esta tendência das folhas é 

detectada não só no apanhado geral, mas também individualmente para todas as 

espécies coletadas, enquanto a parte da planta que apresenta menor concentração 

de nitrogênio varia entre caule e raiz dependendo da espécie e local de coleta.  Nas 

plantas de Mamanguá o caule possui menos NT que as raízes, enquanto em 

Guaratiba e Guapimirim são as raizes que possuem menor concentração de NT. Esta 

distribuição de nitrogênio pode estar relacionada a disponibilidade de nutrientes no 

sedimento: o ambiente onde há maior teor de NT no sedimento (Saco de Mamanguá) 

corresponde ao local onde as raízes das plantas apresentaram teor de NT médio mais 

elevado que os caules. 

O carbono possui uma distribuição mais homogênea ao longo das plantas e por 

conseguinte a razão C/N é fortemente influenciada pelo teor de nitrogênio, de modo 

que onde a concentração de nitrogênio é mais elevada, a razão C/N é menor. Esta 

tendência não é observada nos sedimentos, já que há correlação entre COT e NT, 

como discutido anteriormente. Deste modo, o manguezal do Mamanguá foi o 

ambiente mais enriquecido em COT e NT no sedimento e também é onde há maior 

razão C/N.  

A avaliação da matéria orgânica que vise determinar sua origem com certo grau 

de confiabilidade deve ser feita através de múltiplos indicadores. Assim, aliada à razão 

C/N, as composições isotópicas de carbono e nitrogênio são frequentemente 

utilizadas na identificação da origem da MO. Os valores de δ13C são geralmente mais 

negativos em fontes terrestres que em fontes marinhas de matéria orgânica, 

principalmente quando as fontes terrestres são de plantas que seguem a via 

fotossintética C3 (CARREIRA et al., 2002; GOÑI et al., 2003; BARROS et al., 2010). 

Assim, os resultados obtidos neste estudo sugerem maior contribuição de fontes 

terrestres na matéria orgânica de Mamanguá e Guapimirim, especialmente na bacia 
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de cada manguezal, concordando com o apontado pela razão C/N. Como mostra a 

Figura 18, os valores de δ13C e C/N das amostras sedimentares destes dois 

manguezais são condizentes aos intervalos descritos na literatura (LENG e LEWIS, 

2017; SHAO et al., 2019) para plantas terrestres do tipo C3 e obtidos das plantas 

analisadas nos mesmos locais, indicando fortemente a predominância da contribuição 

autóctone na matéria orgânica presente nos sedimentos.  

No manguezal de Guaratiba, por sua vez, se observa maior homogeneidade 

entre franja e bacia, sem diferença significativa entre os subambientes em relação aos 

resultados de δ13C e C/N. Diferentemente das demais áreas de estudo, em Guaratiba 

foram detectadas maiores razões isotópicas de 13C e razões C/N relativamente baixas 

nas amostras de sedimentos, o que aponta para uma MO constituída de uma mistura 

de origem terrestre, algal e possivelmente de esgoto.  

 

 

Figura 18 - Relação entre os valores de δ13C e razão C/N dos sedimentos. 

 

O manguezal de Guapimirim, localizado no entorno da região altamente 

urbanizada da Baía de Guanabara, não possui grande contribuição de material 

orgânico de esgoto como esperado em função do histórico de poluição da Baía de 

Guanabara e aparenta estar em melhor estado de conservação que o manguezal de 

Guaratiba. Isto é explicado pelo manguezal de Guapimirim estar numa área de 

proteção ambiental, menos impactada do que outras áreas da Guanabara. Além disso, 
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o manguezal de Guaratiba apresentou prevalência de sedimentos finos, o que está 

associado à uma baixa hidrodinâmica na região e facilita a acumulação de nutrientes 

que conduz à eutrofização. 

Assim como a relação entre δ13C e C/N, parece haver uma relação inversa 

entre δ13C e de COT (Figura 19). Sedimentos enriquecidos em carbono tendem a 

refletir o δ13C da vegetação dominante presente (BOUILLON, et al. 2008). Esta pode 

ser mais uma abordagem para se confirmar com segurança como os sedimentos de 

Mamanguá e Guapimirim, principalmente da bacia dos manguezais, possuem grande 

contribuição autóctone na composição da MO, observando-se que estes ambientes 

que possuem mais elevados teores de COT também apresentam δ13C em intervalo 

similar às plantas coletadas (Figura 19). 

  

 

Figura 19 - Relação entre δ13C e COT nos sedimentos 
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7 CONCLUSÕES 

 

A investigação das composições isotópicas e elementares dos sedimentos 

superficiais dos manguezais de Guapimirim, Guaratiba e Saco de Mamanguá permitiu 

a caracterização e identificação das fontes da matéria orgânica, relacionando os 

resultados nos sedimentos à granulometria e à composição de plantas locais.  

Existe uma heterogeneidade considerável nas razões isotópicas e elementares 

da matéria orgânica e em alguns casos há sobreposição das assinaturas, dificultando 

a identificação das fontes. Justamente por este fator, foi imprescindível a utilização e 

comparação de diferentes parâmetros para realizar a análise de forma apurada. 

As principais fontes de matéria orgânica nos sedimentos de Guapimirim e 

Mamanguá são terrestres, especialmente na bacia dos manguezais que é menos 

atingida pela maré. Já no manguezal de Guaratiba, a matéria orgânica é composta 

por mistura de fontes marinhas e terrestres. Esta última área também é possivelmente 

a mais atingida pela interferência antropogênica, pois áreas de manguezal com grau 

de eutrofização mais elevado tem apresentado contribuição de fonte marinha 

aumentada. 
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9 APÊNDICES 

 

9.1 TEORES DE COT, NT, C/N E δ13C DOS SEDIMENTOS 

 

Manguezal  Subambiente  n   COT (%) NT (%) C/N δ13C (‰) 

Guapimirim 

Franja 34 

X 7,49 0,47 18,59 -27,71 

S 1,55 0,05 3,54 0,97 

Mín 4,88 0,38 13,04 -31,10 

Máx 10,94 0,56 28,48 -25,90 

Bacia 34 

X 13,81 0,79 20,76 -28,44 

S 2,37 0,16 2,76 0,82 

Mín 8,83 0,46 17,15 -31,77 

Máx 19,65 1,04 30,84 -26,62 

Guaratiba 

Franja 33 

X 7,00 0,50 16,09 -22,05 

S 2,43 0,06 4,39 4,66 

Mín 3,85 0,37 9,31 -33,45 

Máx 11,80 0,59 24,79 -17,03 

Bacia 34 

X 5,84 0,47 14,38 -23,33 

S 1,87 0,07 3,02 2,32 

Mín 3,63 0,37 8,70 -29,82 

Máx 9,70 0,63 22,24 -17,86 

Mamanguá 

Franja 34 

X 13,02 0,76 19,56 -25,32 

S 2,65 0,11 2,57 1,30 

Mín 8,84 0,57 15,52 -31,34 

Máx 18,36 0,98 26,79 -23,80 

Bacia 27 

X 39,38 1,08 41,65 -30,02 

S 5,23 0,12 5,69 0,56 

Mín 24,63 0,62 27,30 -31,15 

Máx 45,04 1,17 48,12 -29,07 

X = Média Mín = Mínimo 

S = Desvio padrão Máx = Máximo 
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9.2 TABELA DE COEFICIENTES DE COORRELAÇÃO DE SPEARMAN (rS) 

 

  
COT (%) NT (%) C/N δ13C (‰) Areia (%) 

COT (%) 1,0000***     

NT (%) 0,9251*** 1,0000***    

C/N 0,8298*** 0,6048*** 1,0000***   

δ13C (‰) -0,6280*** -0,5167*** -0,6829*** 1,0000*** 
 

Areia (%) -0,1612* -0,2493** 0,08089 -0,2029** 1,0000*** 

* p<0,05; ** p< 0,01; *** p<0,001 
 

 

  



51 
 

9.3 GRANULOMETRIA DOS SEDIMENTOS (%) DE ACORDO COM VARIAÇÃO 

ESPACIAL 

 

Manguezal Subambiente n  Areia Silte Argila 

Guapimirim 

Franja 34 

X 17,9% 77,2% 4,9% 

S 16,1% 14,8% 2,1% 

Mín 0,0% 55,0% 2,3% 

Máx 42,7% 94,3% 12,7% 

Bacia 34 

X 0,2% 92,7% 7,1% 

S 0,3% 1,4% 1,5% 

Mín 0,0% 89,0% 4,6% 

Máx 1,2% 95,1% 10,9% 

Guaratiba 

Franja 33 

X 1,2% 90,0% 8,8% 

S 1,6% 1,5% 2,1% 

Mín 0,0% 87,4% 6,1% 

Máx 5,4% 92,6% 12,6% 

Bacia 34 

X 0,3% 83,7% 16,0% 

S 0,3% 4,8% 4,9% 

Mín 0,0% 73,1% 7,3% 

Máx 0,9% 91,7% 26,9% 

Mamanguá 

Franja 34 

X 0,0% 88,7% 11,3% 

S 0,1% 1,0% 1,0% 

Mín 0,0% 87,2% 9,1% 

Máx 0,3% 90,9% 12,8% 

Bacia 27 

X 11,9% 79,4% 8,7% 

S 22,2% 19,7% 5,1% 

Mín 0,0% 40,7% 3,1% 

Máx 56,3% 94,5% 17,3% 

X = Média Mín = Mínimo 

S = Desvio padrão Máx = Máximo 

 

 

 


