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other miraculously tough and resilient, and capable of striking back in unexpected 
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chemical control who have brought to their task no "high-minded orientation," no 

humility before the vast forces with which they tamper. 
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RESUMO 

Atualmente, tornam-se cada vez mais prementes as preocupações decorrentes dos 

impactos das mudanças climáticas, impondo à tomada de decisão medidas que sejam 

apoiadas no conhecimento técnico-científico ambiental, de interface transdisciplinar entre 

as áreas sociais, físicas, químicas e biológicas. O planejamento espacial visa metas que 

aliem tanto ações de redução dos impactos (i.e., mitigação), quanto de conversão de 

potenciais prejuízos em benefícios (i.e., adaptação) frente às mudanças climáticas. Na 

bacia de drenagem, os lagos e as lagoas costeiras apresentam importante papel sobre a 

ciclagem global de carbono (C), influenciando o balanço deste elemento entre as emissões 

de gases à atmosfera e sua apreensão sob a forma de matéria orgânica no sedimento de 

fundo. Em razão da capacidade de captar, processar e preservar materiais advindos de 

extensas bacias de drenagem, os lagos e as lagoas costeiras são considerados 

“ecossistemas sentinelas”, os quais, além de evidenciar mudanças antropogênicas, 

também constituem ativos componentes de ciclagem de C com importantes implicações 

ao clima do planeta. No Brasil, tais ecossistemas tropicais de elevada produtividade, 

especialmente na Amazônia, no Pantanal e na zona costeira, têm sido muito susceptíveis 

à degradação antropogênica (e.g., eutrofização e assoreamento) devido à expansão do 

desmatamento, da urbanização e de campos agrícolas ou de pecuária extensiva. Apesar 

dessa relevância, poucos estudos avaliam o papel dos sedimentos lacustres e lagunares 

para subsidiar ações tanto de mitigação quanto de adaptação às mudanças climáticas. No 

sentido de fornecer subsídios ao planejamento e à gestão na bacia de drenagem, 

possibilitando identificar ecossistemas prioritários à conservação e um melhor 

entendimento sobre os mecanismos de degradação dos recursos hídricos, o objetivo da 

presente tese foi avaliar a relação entre as mudanças de uso e cobertura do solo e a 

acumulação centenária de C e nutrientes em uma ampla variedade de ecossistemas 

aquáticos deposicionais do Brasil. O delineamento incluiu a coleta de testemunhos de 

sedimento de lagos amazônicos (N= 14), comparando com uma extensa compilação 

global (N=398), bem como uma análise detalhada em dois lagos do Pantanal e uma lagoa 

na costa do estado do Rio de Janeiro. Dentre os principais resultados, os lagos circundados 

pela floresta amazônica conservada apresentaram taxas de acumulação de C ~3 a 8 vezes 

superior à de médias ou altas latitudes, enquanto acentuada redução ~60% nessas taxas e 

incremento do assoreamento ~60% foram observados em áreas mais desmatadas. Nos 

lagos alcalinos do Pantanal, a redução das taxas de acumulação de C alcançou ~78% onde 

o entorno não era completamente florestado. Finalmente, uma robusta análise histórica, 

biogeoquímica sedimentar e de geoinformação em uma lagoa costeira indicou que obras 

de engenharia muito frequentes na costa brasileira para mitigar as enchentes urbanas e a 

poluição hídrica (i.e., aberturas artificiais ao mar) podem causar, por outro lado, sua 

eutrofização e assoreamento devido à carência de infraestrutura de tratamento de 

efluentes. Como conclusão, a presente tese revela indícios consistentes de que a perda de 

florestas tropicais reduz grandes estoques de C também nos sedimentos aquáticos, um 

prejuízo ainda negligenciado nas projeções globais. A conservação de lagos e lagoas 

costeiras se torna indispensável à mitigação das mudanças climáticas, pois constituem 

tanto ecossistemas sentinelas de alterações antropogênicas quanto sumidouros de C, 

sendo também recursos hídricos e de biodiversidade que refletem sua potencialidade às 

próprias medidas de adaptação. Essa ressignificação do papel dos ecossistemas aquáticos 

deposicionais, como instrumento às ações de planejamento e gestão, emerge em 

relevância na atual agenda de sustentabilidade do Brasil, especialmente por apresentar 

dentre as mais extensas, e ameaçadas, florestas e áreas alagadas tropicais do mundo. 

Palavras-chave: Mudanças Globais, Planejamento, Lagos Tropicais, Acumulação de 

Carbono. 
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ABSTRACT 

Currently, concerns related to the impacts of climate change are growing, imposing 

decision-making to be sustained by technical-scientific environmental knowledge of the 

transdisciplinary interface between social, physical, chemical, and biological areas. 

Spatial planning demands targets that combine both actions to reduce impacts (i.e., 

mitigation) and to convert potential losses into benefits (i.e., adaptation) in the face of 

climate change. In the drainage basin, inland and coastal lakes play an important role in 

global carbon (C) cycling, influencing the balance between gas emissions to the 

atmosphere and sediment C sink. Due to their capacity to receive, process, and stock 

materials from extensive drainage basins, lakes are considered "sentinel ecosystems," 

which, besides showing anthropogenic changes, are also active C cycling components 

with important implications for the climate. In Brazil, such highly productive tropical 

ecosystems, especially in the Amazon, Pantanal, and coastal zone, have been very 

susceptible to anthropogenic degradation (e.g., eutrophication and silting) due to 

deforestation increases, urbanization, and extensive agricultural and livestock fields. 

Despite this relevance, few studies evaluate lake and lagoon sediments' role to subsidize 

mitigation and adaptation actions to climate change. To provide subsidies for planning 

and management in the drainage basin, enabling the identification of priority ecosystems 

for conservation and a better understanding of the degradation of water resources 

mechanistic links, the aim here was to evaluate the relationship between land use/cover 

changes and the centenary burial of C and nutrients in a wide variety of depositional 

aquatic ecosystems in Brazil. The design included the sediment coring from Amazonian 

lakes (N=14), compared to an extensive global compilation (N=398), as well as a detailed 

analysis in two Pantanal lakes and one lagoon on the coast of Rio de Janeiro state. Among 

the main results, the lakes surrounded by the conserved Amazon forest showed C burial 

rates of C ~3 to 8 times higher than at medium or high latitudes. In contrast, a reduction 

of ~60% in these rates and an increased accumulation of ~60% were observed in more 

deforested areas. In the Pantanal alkaline lakes, the reduction of C burial rates reached 

~78%, where the surroundings were not completely forested. Finally, a robust historical, 

sedimentary biogeochemical and geoinformation analysis in a coastal lagoon indicated 

that widespread engineering works on the Brazilian coast to mitigate urban flooding and 

water pollution (i.e., artificial openings to the sea) may cause its eutrophication and silt 

up due to lack of effluent treatment infrastructure. As a conclusion, this thesis reveals 

consistent evidence that the loss of tropical forests reduces large stocks of C also in 

aquatic sediments, a loss still neglected in global projections. The conservation of lakes 

and coastal lagoons becomes indispensable for the mitigation of climate change since 

they constitute both sentinel ecosystems of anthropogenic changes and C sinks and water 

and biodiversity resources that reflect their potentiality to adaptation measures. This 

resignification of the role of depositional aquatic ecosystems, as a tool for planning and 

management actions, emerges in relevance in Brazil's current sustainability agenda, 

mainly because it presents among the most extensive and threatened forests and tropical 

flooded areas in the world. 

 

Keywords: Global Change, Planning, Tropical Lakes, Carbon Burial. 
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INTRODUÇÃO 

Os lagos são ecossistemas aquáticos deposicionais bem distribuídos entre todas as 

zonas climáticas do planeta, sendo destinos preferencias para compostos orgânicos e 

nutrientes da bacia de drenagem. Estes ecossistemas apresentam importante papel sobre 

a ciclagem global de carbono (C), influenciando no balanço de emissões à atmosfera e 

apreensão sob a forma de matéria orgânica no sedimento de fundo. Ao longo dos séculos, 

o sedimento de fundo lacustre pode ser alterado em resposta às intervenções humanas na 

bacia de drenagem, registrando e armazenando as evidências destas transformações. A 

redução de volume d’água (assoreamento) ou o enriquecimento de nutrientes e matéria 

orgânica dos lagos podem revelar importantes alterações antropogênicas não somente nas 

águas, mas também em vastas áreas na bacia de drenagem. Em especial nas regiões 

tropicais de baixa cota, as elevadas temperaturas e produtividade, bem como as atividades 

humanas relacionadas à perda de florestas e ao lançamento de efluentes não tratados 

podem alterar os estoques de C nos sedimentos aquáticos, causando prejuízos ainda 

negligenciado nas projeções globais. Por conseguinte, emerge a necessidade de 

ressignificação do papel dos lagos tropicais como instrumento às ações de planejamento 

e gestão, uma vez que apresentam dentre as mais extensas e, não obstante ameaçadas, 

florestas tropicais do mundo. No âmbito desta tese de doutorado em Geografia, pretendi 

avaliar a relação das mudanças de uso e cobertura do solo e outras intervenções físicas 

com a acumulação centenária de C e nutrientes em uma ampla variedade de ecossistemas 

lacustres do Brasil, visando uma melhor compreensão de processos que permitissem 

subsidiar práticas de planejamento e adaptação frente a mudanças antropogênicas cada 

vez mais frequentes na bacia de drenagem. 

A Geografia como ciência social pautada do espaço (Moreira, 2010), tem como 

objeto de estudo o espaço geográfico (Claval, 2011; Corrêa, 1982; Lefevre, 1976; Santos, 

2011; Tuan, 1980). Este conceito é definido como um contínuo resultado das relações 

socioespaciais, seja pelo viés econômico da sociedade-espaço mediada pelo trabalho 

(Santos, 2011), político pela relação sociedade-Estado (Lefevre, 1976) ou simbólico-

cultural na relação entre a sociedade-espaço via linguagem e imaginário (Claval, 2011; 

Tuan, 1980). Os sujeitos sociais alteram e são influenciados pelo sistema físico-químico 

da paisagem (Soctchava, 1972), tornando essencial que este prisma espacial de análise e 

compreensão do mundo abranja a interdependência dos espaços físicos e de todas as 

relações humanas que nele se desenvolvem (Christopherson e Birkeland, 2015). As 

abordagens geográficas apresentam em sua essência um caráter multidimensional, 
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partindo de perspectivas de reprodução das relações sociais e da própria sociedade 

(Castro, Costa Gomes e Lobato Corrêa, 1995). O próprio emprego do termo ambiente na 

Geografia Física passou por uma gradual mudança ao longo do século XX, partindo de 

um viés majoritariamente naturalista (Mendonça, 2001), até a concepção de conjunto de 

agentes físicos, químicos e biológicos aliados aos fatores sociais (Rodrigues do 

Nascimento e Furtado Sampaio, 2005; Ternisien, 1971) que criam efeitos diretos e 

indiretos, e de forma imediata e de longo prazo, sobre as atividades humanas. Nesta 

perspectiva as ações humanas resultam em transformações do espaço geográfico, nas 

quais a tomada de decisão abrange diferentes temporalidades, se complementam e são 

inseridas nas ações de gestão e planejamento de múltiplos sujeitos sociais (Santos, 2004; 

Souza, 2003). 

O estudo do transporte e da transformação de matéria e energia nos ecossistemas 

define a Biogeoquímica (Kaye et al., 2006; Vernadsky, 1945). Ao ser considerada subárea 

da Geografia, a Biogeoquímica aborda as reações químicas intermediadas não somente 

pelos seres vivos, mas por sujeitos sociais, de forma a apresentar estreitas implicações ao 

planejamento e à gestão do espaço geográfico (Marotta, 2020). Os agentes físicos, 

químicos e biológicos encontram na Biogeoquímica as questões norteadoras, no qual a 

Química responde às questões relacionadas às reações elementares, e a Biologia foca na 

análise do fluxo de energia e ciclagem de matéria que organizam o funcionamento de 

organismos e ecossistemas. Na interface entre ciências sociais e naturais, a Geografia se 

desdobra no espaço geográfico, relacionando as ações e demandas humanas às mudanças 

ambientais decorrentes. Estas atividades antrópicas são impressas ao longo do tempo na 

paisagem, contrastando de maneira isocrômica estes resultados enquanto causa 

(direcionadores) e consequência das alterações antrópicas recentes no planeta. 

Em relação à gestão e planejamento espacial, nas últimas décadas emergiram 

importantes debates entre governanças de diferentes escalas, do global ao local, acerca 

das mudanças climáticas e seus desdobramentos para as futuras gerações. As impressões 

antropogênicas no planeta são tão importantes que a literatura científica levanta a inserção 

do conceito de Mudanças Globais, definido como o conjunto de transformações 

antropogênicas que alteram a estrutura e o funcionamento do planeta como sistema e cujas 

causas são, inerentemente, relacionadas às transformações humanas (Vitousek, 1994). A 

relevância das mudanças globais poderia justificar inclusive a consideração de uma nova 

era geológica de tempo, o “Antropoceno” (Lewis e Maslin, 2015). Para além destas 

implicações teóricas, o fato é que este debate sobre um novo período geológico planetário 
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é fundamentado em evidências que assinalam mudanças ambientais decorrentes 

diretamente da ação antrópica. Tais ações representam uma ruptura na dinâmica 

ambiental predominante no planeta que, antes culminando no período Holoceno, 

atualmente já apresenta distúrbios visíveis em camadas sedimentares assinalando a 

atividade humana. 

Buscando responder e aprimorar o conhecimento sobre a gestão e planejamento do 

espaço, intensificou-se o debate e o interesse científico sobre o aumento da temperatura 

na superfície terrestre. Em especial relevância neste contexto, emerge o incremento das 

emissões antropogênicas de gases com a propriedade de reter calor na atmosfera (e.g., 

CO2 e CH4), contribuindo substancialmente ao aquecimento por efeito estufa (Alexeeff 

et al., 2018; IPCC, 2013a; Lade et al., 2018; Levitus et al., 2001; Mackay, 2007). O estudo 

balanço de gases do efeito estufa (GHGs) devido às atividades humanas se torna 

importante especialmente devido temas como suas causas, tendências (Quéré, Le et al., 

2018; Solomon et al., 2018), danos (Lade et al., 2018) e ações de mitigação (Rogelj et 

al., 2016; Zomer et al., 2008) frente aos múltiplos sujeitos sociais. No período recente da 

história humana (1750 – 2017) os níveis de CO2 na atmosfera cresceram 

aproximadamente 46% (Dlugokencky e Tans, 2018; Joos e Spahni, 2008). No início da 

era industrial, este aumento estava relacionado principalmente às mudanças de uso e 

cobertura do solo (Joos e Spahni, 2008), o qual foi seguido de aumento acentuado 

associado à queima de combustíveis fósseis (Archer et al., 2009). 

Além dos fluxos de GHGs à atmosfera, estimativas recentes também evidenciam que 

a apreensão de C pelos ecossistemas terrestres e aquáticos absorvem cerca de um quarto 

das emissões de C antropogênico a cada ano (Quéré, Le et al., 2016). Apesar das 

incertezas quanto a magnitude dos processos relatados nestas projeções (Joos et al., 

2013), existe uma tendência de diminuição da assimilação de C pelos ecossistemas em 

andamento e se intensificando nas próximas décadas (Ciais e Sabine, 2013). Torna-se 

cada mais relevante um melhor entendimento sobre os mecanismos que determinam a 

perda de estoques de C sob as formas de matéria orgânica (Cardoso et al., 2014; Marotta, 

Pinho e Gudasz, 2014) e inorgânica (Melzner et al., 2020; Wallace et al., 2014) nos 

ecossistemas. Por conseguinte, as estratégias de mitigação e adaptação às mudanças 

globais são essenciais para a mitigação destes impactos, pois permitem ajustar os 

ecossistemas a tais mudanças. As estratégias de mitigação são ações que reduzem os 

impactos já existentes devido à influência antropogênica do ecossistema sobre o clima 

global, enquanto as de adaptação auxiliam o ecossistema a se modificar de acordo com 
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as mudanças no ambiente, envolvendo características de resistência, resiliência ou de 

resposta (Millar, Stephenson e Stephens, 2007). 

Na bacia de drenagem, evidências cada vez mais robustas destacam as águas naturais 

como destinos preferenciais de aportes de matéria orgânica e inorgânica desde vastas 

áreas, representando sumidouros de C atmosférico sob a forma de biomassa em especial 

nos ambientes deposicionais como lagos, lagoas e alagadiços interiores ou costeiros 

(McLeod et al., 2011; Mendonça et al., 2017). Apesar de relativamente pequenos em área, 

os lagos e as lagoas costeiras são ecossistemas bem distribuídos na superfície terrestre 

(Downing et al., 2006), considerados componentes chave de armazenagem e 

transformação biogeoquímicas, bem como de transporte de materiais desde os continentes 

aos oceanos (Aufdenkampe et al., 2011). Este contexto torna crítico às ações de mitigação 

das emissões de CO2 atmosférico a partir da gestão e conservação dos ecossistemas 

(Duarte et al., 2013; McLeod et al., 2011; Sanders et al., 2018). 

Em relação aos lagos e lagoas costeiras, comumente os estudos abordam 

principalmente o processamento de C sob a forma de matéria orgânica alóctone (Battin 

et al., 2009; Sobek et al., 2003; Tranvik et al., 2009; Tranvik, Cole e Prairie, 2018), 

identificando os lagos que apresentam heterotrofia líquida e emitem CO2 à atmosfera 

(Cole et al., 2007; Raymond et al., 2013). As entradas de matéria orgânica alóctone 

sustentam a respiração microbiana em lagos e são responsáveis pela predominância de 

processos metabólicos heterotróficos em função dos autotróficos (Cremona et al., 2016), 

levando à supersaturação de CO2 das águas (Cole et al., 1994, 2007; Laas et al., 2016; 

Marotta et al., 2009; Raymond et al., 2013; Sobek, Tranvik e Cole, 2005). A biomassa 

tanto terrestre quanto aquática pode ser parcialmente mineralizada à gases de C, 

principalmente CO2 e CH4, e emitidos à atmosfera (Bastviken et al., 2011). Quantidade 

considerável de C sob a forma de matéria orgânica (Corg) não mineralizada pode se 

acumular nos sedimentos lacustres (Mendonça et al., 2017). Esta acumulação representa 

a diferença entre os insumos da produção primária aquática, a matéria orgânica terrestre 

advinda de aportes das bacias hidrográficas, e das perdas de C por respiração ou transporte 

(Tranvik et al., 2009; Tranvik, Cole e Prairie, 2018). 

Robustas evidências prévias indicam que ecossistemas aquáticos deposicionais 

podem ser considerados verdadeiros sentinelas dos distúrbios naturais e antrópicos 

(Adrian et al., 2009; Gagliardi et al., 2019), potencialmente alterados em suas águas e 

sedimentos frente às alterações antropogênicas dentro de seus limites ou nas vastas áreas 

de suas bacias de drenagem (Heino et al., 2020). Os sedimentos de fundo desses 
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ecossistemas respondem desde em razão de mudanças locais, tais como desmatamento 

no entorno (Sanders et al., 2018) e abertura de barras em lagoas costeiras (Moore e 

Murray, 2018), até de mudanças regionais e globais, tais como desmatamento de biomas 

e o aquecimento do planeta (Anderson, Heathcote e Engstrom, 2020; Marotta, Pinho e 

Gudasz, 2014). Apesar da crescente compreensão dos processos metabólicos em lagos 

(Anderson, Heathcote e Engstrom, 2020; Cardoso et al., 2014; Marotta, Pinho e Gudasz, 

2014; Mendonça et al., 2017) ainda existem lacunas científicas a serem preenchidas. Os 

mecanismos sobre como dinâmicas frequentes na bacia de drenagem, entre as quais 

mudanças de uso e cobertura do solo, aquecimento do planeta, alterações no regime de 

chuvas, expansão urbana desprovida de infraestrutura e incremento de nutrientes (i.e., 

eutrofização), afetam lagos e lagoas costeiras tropicais em longo prazo ainda são muito 

pouco compreendidos. 

Os lagos são descritos na literatura sobre mudanças globais como “sentinelas”, termo 

que é definido no dicionário Michaelis online enquanto “indivíduo isolado que vigia ou 

vela um lugar; guarda, pasma, vigia”, o que nos remete à definição clássica deste termo 

empregado aos ambientes lacustres por responderem rapidamente às mudanças e 

integrarem informações das mudanças na bacia de drenagem (Adrian et al., 2009). No 

entanto, para além de sentinelas, estes ambientes também são agentes capazes de 

desempenhar papel cada vez mais importante nos ciclos biogeoquímicos, fornecendo 

bens e serviços ecossistêmicos (Heino et al., 2020). Neste sentido, tanto o monitoramento 

quanto a restauração da biodiversidade lacustre e de seus serviços ecossistêmicos 

possuem um alto grau de dinamismo atuando nas escalas local, regional e global. Apesar 

de menores em área, os lagos podem apresentar importantes taxas de acumulação recente 

de C orgânico comparáveis aos oceanos do planeta (Clow et al., 2015; Cole et al., 2007; 

Einsele, Yan e Hinderer, 2001; Mendonça et al., 2017; Tranvik et al., 2009). 

Estimativas prévias atribuem 20% da acumulação de Corg durante o Holoceno aos 

lagos boreais, uma vez que esta porção do planeta agrega a maior densidade de 

ecossistemas lacustres do planeta (Heathcote et al., 2015). Em relação aos ambientes 

tropicais, estudos recentes evidenciam importantes taxas de acumulação de Corg (Sanders 

et al., 2017, 2018), apesar de sua menor representatividade relativa em área. Estas taxas 

de acumulação de Corg apresentam mudanças de longa duração, sendo atribuídas 

principalmente à atividade humana (Anderson, Dietz e Engstrom, 2013; Sanders et al., 

2018), temperatura (Clow et al., 2015; Heathcote et al., 2015) e características da própria 

bacia hidrográfica (Ferland et al., 2014; Kastowski, Hinderer e Vecsei, 2011; Mendonça 
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et al., 2017). Alguns trabalhos também indicam relações positivas significativas entre 

estas taxas de acumulação e o aumento da temperatura em lagos de latitudes do ártico a 

boreais (Lundin et al., 2015), de boreais a temperados (Heathcote et al., 2015) e de 

temperados e subtropicais (Clow et al., 2015). No entanto, os lagos situados em latitudes 

tropicais ainda são pouco estudados, embora a elevada temperatura ao longo do ano 

contribua para aumentar tanto a magnitude quanto a amplitude de variação dos processos 

envolvidos na ciclagem de C (Marotta et al., 2009). 

Estes ecossistemas tropicais podem estar ameaçados em função da mudança de seu 

estado alternativo estável uma vez que não está claro em que ponto os impactos destas 

perturbações frequentes poderão exceder a capacidade de recuperação nos ecossistemas 

tropicais (Albrich, Rammer e Seidl, 2020; Brando et al., 2019). A contínua mudança em 

relação ao clima, temperatura e entrada de nutrientes por vias antropogênicas tem 

aumentado a intensidade e a frequência de eventos como secas, incêndios e eutrofização 

dos ecossistemas. Embora as condições específicas do limiar onde as propriedades dos 

ecossistemas levam a estados alternativos estáveis ainda sejam em grande parte 

desconhecidas (Brando et al., 2019), o crescente conjunto de evidências científicas 

apontam que tais condições de limiar estão se tornando mais prováveis à medida que o 

clima e o uso e cobertura do solo sofrem alterações (Brando et al., 2019; Flores et al., 

2019). Este conceito consiste em uma dinâmica que é observada em diversos tipos de 

sistemas, como no colapso das sociedades (Diamond, 2005), e mesmo nas tendências dos 

mercados de ações que ocorrem em função de epidemias de crime e doenças (Gladwell, 

2000; Kaur et al., 2020). 

POLÍTICAS DE PLANEJAMENTO AMBIENTAL NO BRASIL 

A economia brasileira é potencialmente vulnerável a mudanças climáticas que 

causam prejuízos aos recursos naturais renováveis (Nobre, 2008), uma vez que mais de 

50% do PIB nacional é distribuído entre os setores de agricultura (Kureski, Moreira e 

Veiga, da, 2020), hidroeletricidade (Oliveira Noronha, de, Zanini e Souza, 2019), 

biocombustíveis, bioenergia, energia eólica e energia solar (Martinez et al., 2019). Apesar 

de políticas territoriais considerarem relevantes a vulnerabilidade ambiental, 

especialmente aos mais pobres com menor capacidade adaptativa (Abreu et al., 2020; 

Alves e Rocha, 2020; Nobre, 2008), os gestores públicos não têm proporcionado sua 

apropriada inclusão frente às atuais mudanças climáticas (Momm et al., 2017; Torres et 

al., 2020). Sendo assim, torna-se potencializada a necessidade de políticas que 
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considerem os possíveis cenários climáticos futuros, no sentido de promover condições 

para mudanças de manejo nos ecossistemas naturais e antrópicos (Obermaier e Rosa, 

2013; Setzer e Rebecca, 2019; Torres et al., 2020). 

Este novo paradigma abre margem para oportunidades de novas políticas 

institucionais visando a mudança de práticas hegemônicas, considerando que novas 

incertezas demandam uma necessidade cada vez maior de incluir o planejamento de longo 

prazo (Giulio, Di et al., 2018; Obermaier e Rosa, 2013). No entanto, os planos específicos 

voltados para a adaptação às mudanças climáticas ainda são escassos, evidenciando que, 

nas últimas décadas, os gestores concentraram suas ações apenas na questão da mitigação 

destes impactos (Torres et al., 2020). A mitigação se refere apenas às intervenções 

realizadas com objetivo de reduzir forçantes antrópicas na biosfera (e.g., redução de 

fontes de emissões de gases estufa), enquanto a adaptação se refere ao ajuste dos 

ecossistemas naturais e antropogênicos como resultado de ações e políticas públicas que 

visem se adequar as alterações ambientais (Grafakos et al., 2020; Mirumachi, Sawas e 

Workman, 2020; Nobre, 2008). As consequências destas mudanças já estão se tornando 

aparentes globalmente, indicando que apenas ações de mitigação não serão suficientes 

para reduzir a degradação dos ecossistemas, tornando fundamentais estratégias de 

adaptação para aumentar a resiliência dos sistemas socioecológicos (Grafakos et al., 

2020; Rogelj et al., 2016; Scarano, 2017). 

A condição tropical brasileira conta com grande biodiversidade, que se apresenta 

altamente vulnerável às mudanças globais (Dobson et al., 2020; Nobre, 2008; Stehmann 

e Sobral, 2016). Desde o início da colonização europeia, as florestas no território nacional 

foram sucessivamente destruídas para extração de riquezas da terra, como no caso da 

produção extensiva de cana-de-açúcar, café, mandioca e feijão (Cabral, 2014; Sá, 1996). 

Além disso, as práticas agrícolas foram profundamente enraizadas na “agricultura de 

corte e queima”, consistindo na “roçada” (corte do sub-bosque da floresta) e derrubada 

das árvores menores, seguido do uso de fogo nos meses de seca (Cabral, 2014; Pádua, 

1998; Sotta et al., 2019). A queima de biomassa fornece nutrientes e disponibilidade de 

luz solar às lavouras (Vliet, van et al., 2013), rendendo elevada produtividade mas por 

poucas safras, o que resulta em avanço cada vez maior da fronteira agrícola sobre as 

florestas nativas do Brasil (Barros et al., 2020; Cabral, 2014; Vliet, van et al., 2013). Essa 

prática foi amplamente disseminada pelo território por combinar baixo investimento e 

otimização do trabalho humano, embora sua grande extensão dificulte a regeneração 

recuperação da fertilidade do solo e da floresta (Cabral, 2014). Em relação a 
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regulamentação do uso dos recursos naturais do país, somente a partir da década de 1930 

se inicia a regulamentação ambiental, mesmo que pelo viés econômico proveniente da 

necessidade industrial em expansão inicial (Peccatiello, 2011). 

Nesse contexto, a Constituição Brasileira de 1934 insere no planejamento público 

nacional as primeiras preocupações com a preservação dos recursos naturais a partir da 

criação dos Códigos de Caça e Pesca, Águas e Florestal brasileiros (Decreto Federal nº 

23.793), que se mantém na constituição de 1937 com a criação da primeira Unidade de 

Conservação no Parque Nacional do Itatiaia (Rodrigues e Matavelli, 2020; Santos, Dos, 

2007). Em 1958 foi criada a Fundação Brasileira para a Conservação da Natureza 

(FBCN), já incluindo grupos regionais para a proteção do meio ambiente, e em 1965 a 

Lei de Proteção das Florestas, reformulando o código florestal e originando a Lei Federal 

n° 4.771/1965, seguido em 1967 da Lei de proteção da Fauna, e em 1970 pela criação da 

Secretaria de Meio Ambiente (SEMA) (Araújo, Carvalho e Ferreira, 2019; Pertille et al., 

2017; Rodrigues e Matavelli, 2020). Em 1981 houve a criação da Política Nacional do 

Meio Ambiente (Lei 6938/1981 - PNMA) que institui o Sistema Nacional de Meio 

Ambiente (SISNAMA) e o Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA). Com a 

Constituição Brasileira de 1988, a questão ambiental consegue maior espaço e em 1989 

é criado pela Lei 7.735/1989 o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis – IBAMA. Neste período o IBAMA executava as ações das políticas 

nacionais de meio ambiente, referentes às atribuições federais e vinculado ao Ministério 

do Meio Ambiente – MMA a fim de promover estratégias de proteção, conhecimento e 

recuperação do meio ambiente (Araújo, Carvalho e Ferreira, 2019). 

Em relação às últimas décadas, em 1997 foi regulamentado o Licenciamento 

Ambiental pela Resolução do CONAMA 237/1997 no intuito de controlar os 

empreendimentos que apresentassem algum impacto ao meio ambiente, seguido da Lei 

9.605/1998 que atribuía medidas penais para atividades danosas realizadas. Em 2012 após 

disputas entre ambientalistas e ruralistas foi editada uma nova versão do Código Florestal 

Brasileiro (Lei n. 12.651), fragilizando as medidas de proteção ao meio ambiente, 

diminuindo as Áreas de Proteção Permanente e as Reservas Legais, e promovendo anistia 

para quem havia desmatado ilegalmente (Rodrigues e Matavelli, 2020). Após este 

período, as áreas de proteção situadas nas margens dos rios diminuíram 

consideravelmente, prejudicando a proteção da biodiversidade e dos próprios recursos 

hídricos (Laurindo e Gaio, 2014; Rodrigues e Matavelli, 2020). Em ambientes de várzea 

como a Amazônia e Pantanal, a extinção de espécies, propagação de vírus transmitidos 
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por animais silvestres, impactaram também a subsistência de comunidades tradicionais 

(Laurindo e Gaio, 2014). Além disso, a diminuição das áreas de proteção em morros e 

encostas da região sudeste aumentaram o risco de deslizamentos, aumentando também o 

escoamento superficial e acarretando no aumento de enchentes (Rodrigues e Matavelli, 

2020; Tundisi e Tundisi, 2010). Na escala nacional, o próprio abastecimento de água, 

energia e escoamento da produção foram comprometidos frente a estas mudanças 

(Rodrigues e Matavelli, 2020; Silva, 2011). Ao degradar de forma predatória o ambiente, 

a recuperação total se torna cada dia mais difícil de ser alcançada (se ainda possível), 

demandando tempo cada vez maior seguido de um alto custo financeiro a longo prazo 

(Rodrigues e Matavelli, 2020). 

As poucas ações frente às mudanças climáticas no Brasil foram restritas à mitigação, 

em detrimento de planejamento estratégico para adaptação (Torres et al., 2020), 

apresentando inclusive retrocessos na legislação ambiental (Rodrigues e Matavelli, 

2020), associados à intensificação da degradação dos ecossistemas acompanhada de 

concentração de renda (Silva e Gennari, 2020). Como consequência, o país apresenta 

grande vulnerabilidade socioeconômica e dos ecossistemas devido às mudanças globais, 

sendo estratégico o aumento do conhecimento científico sobre os possíveis impactos das 

mudanças climáticas projetadas para todos os setores neste século. Este cenário crítico de 

insegurança sobre as questões ambientais demanda futuros planos de adaptação, os quais 

se tornam essenciais para converter conservação dos ecossistemas naturais em redução 

da desigualdade social. 

O DESMATAMENTO DA VASTA PLANÍCIE DE INUNDAÇÃO AMAZÔNICA 

E SUAS IMPLICAÇÕES AO FLUXO DE CARBONO E NUTRIENTES PARA OS 

LAGOS 

A Bacia Amazônica é um sistema fluvial que conta com uma descarga anual de ~16% 

de toda a água doce disponibilizada nos oceanos do planeta (Oltman, 1968), produzindo 

~3 Pg.ano-1 de sedimentos ao longo de sua planície de inundação (Mertes, Dunne e 

Martinelli, 1996). A planície de inundação é um sistema complexo e interligado, 

evidenciando uma forte conexão entre os rios principais e a planície de inundação (Junk, 

1983, 1997) que variam em dezenas de metros sua cota entre as estações secas e chuvosas 

(Beisl et al., 2003). Além disso, existem também as diferenças entre os tipos de água e as 

diferentes tipologias relacionadas à formação, origem e influência do rio principal nesses 

ambientes (Junk e Wantzen, 2004; Sioli, 1984). Os fatores geomorfológicos e 

hidrológicos são os principais responsáveis por fornecer estes sedimentos às planícies de 
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inundação, ocorrendo principalmente em épocas de águas altas, através do 

transbordamento destas áreas pelo rompimento de diques (Dunne et al., 1998; Rudorff, 

Dunne e Melack, 2018). Os sedimentos são então armazenados na planície de inundação 

através da sedimentação, e de construção de uma intrincada topografia de barras de 

acréscimo ao longo da planície de inundação (Bourgoin et al., 2007; Dunne et al., 1998; 

Latrubesse e Franzinelli, 2002; Park e Latrubesse, 2017; Rudorff, Dunne e Melack, 2018). 

O processo de armazenamento na planície de inundação ocorre de forma cíclica 

(Bourgoin et al., 2007). Durante a fase de retrocesso das águas a vazão transporta os 

sedimentos em suspensão e ressuspendidos pela própria ação dos rios (Bonnet et al., 

2008; Rudorff, Dunne e Melack, 2018), além de também ocorrer assimilação de barras 

de meio e margem de canal abandonadas em função da migração de canais. Ao longo 

desta trajetória natural, uma proporção significativa da carga sedimentar, incluindo 

material orgânico, pode ser depositada em planícies de inundação, criando importantes 

zonas de acumulação de carbono (Dong et al., 2012; Hoffmann et al., 2013; Smith, 

Melack e Hammond, 2002). O processo de estocagem de C é acelerado durante eventos 

de enchentes, quando rios e tributários depositam material orgânico ao longo das planícies 

inundadas (Smith, Melack e Hammond, 2002). Além destes fatores naturais, a planície 

de inundação vem sendo afetada pela conversão da cobertura de floresta inundada em 

usos de agricultura (Renó et al., 2011), pecuária (Castello et al., 2013; Sheikh, Merry e 

McGrath, 2006), aumento da densidade das estradas (Goulding, 1993), e construção de 

reservatórios (Forsberg et al., 2017). Estas áreas úmidas da Bacia Amazônica nas últimas 

décadas estão sendo degradadas por estas atividades antrópicas, onde o desmatamento 

que começou por volta de ∼1930, acelerou-se no final dos anos 1970 (Skole e Tucker, 

1993), quando se estima que 15% da área de floresta tropical intacta foi perdida até o ano 

de 2003 (INPE, 2020). 

Entre os anos de 2005 e 2013 houve uma diminuição de ~60% (PRODES-INPE, 

2020) da perda de áreas na Amazônia legal em função das políticas de controle 

implementadas pelo Governo Federal. Houve a criação e expansão de áreas protegidas no 

âmbito do PPCDAm e o aprimoramento do monitoramento e das medidas de fiscalização 

em toda a região a partir da utilização de dados gerados pelo Sistema DETER, também 

no âmbito do PPCDAm (Mello, 2016). No entanto, ocorreram drásticas mudanças na 

política nacional, e as funções de fiscalização e controle das áreas desmatadas foram 

transferidas para o Ministério da Agricultura (Fearnside, 2019; Phillips, 2019), que 

atualmente baseia sua agenda na expansão da fronteira agrícola e na defesa da remoção 
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de restrições aos agrotóxicos (Boldrini, 2018; Fearnside, 2019). O Brasil se 

comprometeu, diante do Acordo de Paris (aprovado em 2015, na COP-21, e que entrou 

em vigor em 2016) a reduzir suas emissões em 43% entre 2015 e 2030, o que exige a 

reversão da tendência de aumento das taxas de desmatamento que prevalece desde 2012 

(Fearnside, 2017; Rochedo et al., 2018). No entanto, atualmente existe a discussão sobre 

o Brasil se retirar o Acordo de Paris (Barroso e Mello, 2020; Darby, 2018; Fearnside, 

2019), refletindo a negação governamental sobre o conhecimento científico que associa 

a degradação antropogênica dos ecossistemas (i.e., perda de biodiversidade e seus 

benefícios sociais) às mudanças climáticas (Fearnside, 2019). 

Esta nova agenda adotada pelo atual governo causaram impactos em escala nacional, 

e ainda durante a campanha presidencial de 2018 as taxas de desmatamento aumentaram 

36% em comparação ao mesmo período de 2017 (Fearnside, 2019; OC, 2018). Esta 

acelerada retirada da vegetação pode acarretar na perda significativa da capacidade de 

acumulação de C nos lagos de planície de inundação, apoiando evidências crescentes de 

que picos iniciais observados no armazenamento de C em sedimentos lacustres após o 

desmatamento (Anderson, Dietz e Engstrom, 2013; Li et al., 2008) podem ser seguidos 

por diminuições de longo prazo (Leithold et al., 2005; Ruiz-Fernández et al., 2006; 

Sanders et al., 2018; Schelske et al., 1994). A perda de estoques de matéria orgânica no 

sedimento fundo dos lagos tem sido considerado uma resposta à remoção da vegetação 

no entorno (Durigan et al., 2017) e ao aumento da exposição do solo à remineralização 

biológica (Kukla et al., 2019). Sendo assim, a destruição da floresta amazônica pode por 

um lado diminuir os estoques de C presentes no sedimento, e de outro acelerar os 

impactos climáticos pela liberação de gases de GHGs à atmosfera, constituindo uma 

ameaça ao próprio futuro da agricultura brasileira (Dias, Júnior e Bosco, 2020). 

O PANTANAL DE NHECOLÂNDIA E O DESMATAMENTO RELACIONADO 

À PECUÁRIA EXTENSIVA 

O Pantanal é uma planície sazonalmente inundada situada na porção central da 

depressão do Alto Paraguai, circundada a leste pelos planaltos da Maracaju-Campo 

Grande, Taquari-Itiquira, ao norte por Guimarães e Parecis, a oeste por Urucum-Amolar 

e ao sul por Bodoquena (Assine e Soares, 2004). É considerada a maior zona úmida de 

água doce do mundo (Heckman, 1998), onde estimativas obtidas a partir de detecção 

remota evidenciaram uma superfície inundada nos períodos de cheia excedendo os 

~130.000 km2 (Hamilton, Sippel e Melack, 2002; WWF-Brazil, 2009). Devido a sua 
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posição interiorizada e dificuldade de acesso era representado até o século XVI apenas 

como um grande lago (Por, 1995). Somente alguns séculos mais tarde, seriam revelados 

os inúmeros lagos que compõe a paisagem (Ab’Sáber, 2006; Assine e Soares, 2004), 

tornando trabalhos que avaliem a relação destes ambientes lacustres com a planície de 

inundação ainda escassos na literatura científica (McGlue et al., 2011). 

A hidrologia pantaneira é controlada tanto pelo ciclo de inundação, quanto pela 

combinação de precipitação e evapotranspiração (Hamilton et al., 1997; McGlue et al., 

2011). O Pantanal recebe material carreado pelos cursos fluviais que correm pelos 

planaltos, causando inundações periódicas e depositando sedimentos e matéria orgânica 

nas partes mais baixas da bacia de drenagem. Esta planície de inundação é heterogênea e 

subdividida em 11 porções (Silva, Da et al., 1998) em função de aspectos individuais que 

cada uma delas apresenta. Entre estas subdivisões está Nhecolândia, localizada a 

Noroeste do estado de Mato Grosso do Sul, sendo delimitada ao Sul pelo Rio Negro e ao 

Norte pelo Rio Taquari, representando ~19% do Pantanal brasileiro. Esta região 

compreende os municípios de Aquidauana, Corumbá e Rio Verde de Mato Grosso, 

profundamente marcada pela pecuária extensiva de bois criados em grande parte com o 

aproveitamento de pastos naturais, fazendo com que as atividades culturais, sociais e 

econômicas se entrelacem com a produção de gado. Em 1834 se iniciou o povoamento 

europeu na região, que encontrou solos pobres, tendo que lidar com a dificuldade imposta 

pelos pulsos de inundação, dando início assim a esta cultura de criação de cabeças de 

gados (Esselin, 2011; Girardi e Rossetto., 2011). 

Nhecolândia foi a região tradicional de pecuária onde foi inserido o primeiro gado de 

origem espanhola e Jesuíta (Esselin, 2011). Dos meados do século XIX até o fim da 

segunda Guerra Mundial a principal produção nesta região era o charque, substituído em 

seguida pela carne congelada e conservada (Rosa, 2007; Trubiliano, 2014). Entre 1960 e 

1974 houve uma grande seca na região, o que disponibilizou terras baixas e fez com que 

a produção de carne alcançasse seu auge (Rosa, 2007). Esta inserção no mercado 

internacional aumentou as exportações e levou investimentos estatais como a construção 

da BR 262, valorizando o preço das terras da região (Trubiliano, 2014), fazendo com que 

em 1970 a produção de Nhecolândia correspondesse a 90% da produção do estado e 7% 

da produção nacional (Rosa, 2007). Em 1974 a produção atingiu o seu auge, com 

Nhecolândia correspondendo a 30% da produção bovina do Pantanal (Abreu, 2001). No 

entanto, após 1974 as inundações periódicas retornaram, o que diminuiu a produtividade 
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e os lucros, intensificando o desmatamento na procura de novas áreas para o gado 

(Gavlak, Prado e Barros, 2013). 

Na década de 1980, a partir do advento do pacote tecnológico da Revolução Verde, 

os produtores na região leste de Mato Grosso do Sul (cerrado) receberam grandes 

investimentos por meio de créditos que subsidiavam a sua produção, alcançando quatro 

vezes mais animais por hectare em relação à Nhecolândia (Rosa, 2007). Na década de 

1990, o plano real afetou o câmbio em relação ao dólar, elevando os custos da produção 

e diminuindo a produção bovina pantaneira (Rodrigues e Leite, 2020). No entanto, os 

movimentos ambientalistas como os da Conferência de Estocolmo (1972) buscaram 

inserir e ampliar a atividade turística no Pantanal, de forma que já no final da década de 

1980 as pousadas atendiam turismo de pesca, tornando-o uma alternativa fundamental 

diante da crise pecuária deste período (Ribeiro e Moretti, 2012; Rodrigues e Leite, 2020). 

Com a criação do Estado de Mato Grosso do Sul em 1977, a melhoria de acesso devido à 

pavimentação da rodovia BR 262 e à abertura da estrada Parque, os avanços na rede de 

comunicação, a projeção midiática do Pantanal acompanhada do título de Patrimônio 

Natural da Humanidade concedido pela UNESCO, programas governamentais de 

incentivo ao turismo, bem como a própria crise da pecuária contribuíram para o aumento 

da importância econômica das atividades turísticas na região (Ribeiro e Moretti, 2012). 

A expansão do turismo foi concentrada especialmente no interior do pantanal, 

acentuando o avanço da pecuária em suas bordas, onde a energia dos pulsos de inundação 

é menor. Nestas bordas as queimadas aumentaram, ocorrendo principalmente nos meses 

de agosto, setembro e outubro, que é o período de maior déficit hídrico da região (Leite, 

2018). Entre 2002 e 2008, o desmatamento alcançou ~3% de todo Pantanal, equivalente 

a 23% de toda a perda de área vegetada em dois séculos de pecuária tradicional 

(Rodrigues e Leite, 2020). Esta extensão de perda de florestas está diretamente 

relacionada à atividade de pecuária extensiva, baseada em técnicas de manejo como 

desmatamento e o próprio uso indiscriminado de fogo (Ravaglia et al., 2011). Na baixa 

Nhecolândia, onde estão localizadas as baías e as salinas do Pantanal, a ocorrência de 

queimadas é bem mais baixa, evidenciando maior proteção das áreas naturais em função 

do turismo, contrastando à alta Nhecolândia, onde a atividade turística não é consolidada 

e os focos de fogo são maiores (Rodrigues e Leite, 2020). Em relação ao total de áreas 

perdidas em 2020, dos meses de janeiro até outubro o Pantanal registrou recorde de 

queimadas (~21.000 ocorrências), onde até então tinha sua máxima registrada em 2005 

(~12.500) focos de fogo na região (Inpe, 2020). 
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OS ECOSSISTEMAS COSTEIROS URBANIZADOS E OS DESAFIOS DE 

GESTÃO DOS ECOSSITEMAS LACUSTRES 

Nas cidades situadas na zona costeira, o aumento populacional intensificado nas 

últimas décadas tem sido acompanhado pelo elevado enriquecimento de matéria orgânica 

e nutrientes em áreas alagadas (Fauzi et al., 2014), cuja eutrofização tem alterado os 

balanços de C (Day e Rybczyk, 2019). Além da carga de efluentes, a expansão urbana 

baseada no desmatamento contribui para o aumento da carga de material particulado em 

suspensão, intensificando o assoreamento (Beraldi et al., 2019; Tranvik, Cole e Prairie, 

2018; Vitousek et al., 1997). A frequente degradação de ecossistemas dulcícolas e 

marinhos aumentam o desafio de aliar urbanização e crescimento econômico à 

conservação da biodiversidade e à qualidade de vida da população, o que inclui benefícios 

à saúde pública e valores culturais. Os ecossistemas aquáticos deposicionais da costa (e.g. 

lagoas, baías) estão entre os mais ameaçados, uma vez que tem recebido grandes aportes 

antropogênicos da bacia de drenagem. No Brasil, estas alterações podem ser ainda mais 

intensas, pois o processo de urbanização se iniciou no litoral com as exportações de 

recursos naturais, historicamente permeada da generalizada carência de infraestrutura de 

saneamento básico. As alterações climáticas globais relacionadas a variações de 

temperatura podem também alterar os aportes de sedimentos às águas costeiras (Levy e 

Patz, 2015; McMichael, 2014; Powell et al., 2019). As projeções indicam a intensificação 

das perdas socioeconômicas e ecológicas nas próximas décadas, resultante da 

combinação de impactos das mudanças climáticas e intensa ocupação humana na zona 

costeira (Ranasinghe, 2020). As estimativas indicam que entre 20 e 90% das atuais áreas 

alagadas costeira podem ser perdidas ao longo do século XXI, resultando em perda de 

biodiversidade e valiosos serviços ecossistêmicos à sociedade (Schuerch et al., 2018). 

A densidade populacional e subsequente carga de resíduos orgânicos e nutrientes, 

provenientes de efluentes urbanos não tratados, podem estimular a decomposição 

biológica, resultando em gases do efeito estufa. O balanço de C nestas condições ainda é 

desconhecido, já que a eutrofização aumenta a produtividade orgânica e a acumulação de 

C, mas também favorece a produção de gases de CH4 e CO2 nestes sedimentos mais ricos 

em matéria orgânica. No cenário atual, o próprio aquecimento do planeta pode estimular 

a atividade metabólica que libera tais gases. A vulnerabilidade de sítios urbanos aumenta 

inclusive a demanda por planos de adaptação climática para limitar o aquecimento global 

a 1,5°C (Acordo de Paris) e minimizar os efeitos negativos das atuais mudanças no clima 

(Ahuja e Khosla, 2019; Tan et al., 2017; Urrutia Azcona et al., 2019). 
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OBJETIVO GERAL 

Avaliar a relação entre as mudanças de uso e cobertura do solo e a acumulação 

centenária de C e nutrientes em uma ampla variedade de ecossistemas aquáticos 

deposicionais do Brasil, abrangendo lagos de planície de inundação da Amazônia, lagos 

alcalinos do Pantanal e uma lagoa da costa do estado do Rio de Janeiro, possibilitando 

subsídios às práticas de gestão e planejamento frente às mudanças globais. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS E HIPÓTESES 

Capítulo 1 - Relacionar a acumulação de Corg recente em lagos adjacentes a 

diferentes fisionomias vegetais florestais em diferentes condições fisiográficas 

globalmente. 

Hipótese (Capítulo 1): Os lagos presentes nas florestas tropicais úmidas que 

possuem maior área desmatada em seu entorno apresentam menores taxas de acumulação 

de Corg, acelerando o colapso de estoques orgânicos em sedimentos lacustres, 

espacialmente nas florestas mais produtivas do planeta.  

Capítulo 2 - Analisar as diferenças das taxas de acumulação de C entre as lagoas 

alcalinas salinas e salitradas do Pantanal (região de Nhecolândia), associando a potenciais 

impactos do desmatamento. 

Hipótese (Capítulo 2): Os ecossistemas conhecidos como salitradas do Pantanal, 

muito frequentemente formadas a partir de ação antropogênica, acumulam menos C no 

sedimento em relação às salinas. 

Capítulo 3 – Avaliar a relação entre intervenções antrópicas frequentes em bacias de 

drenagem da zona costeira brasileira e alterações físico-químicas no fundo sedimentar da 

Lagoa de Maricá (estado do Rio de Janeiro) ao longo dos últimos 120 anos. 

Hipótese (Capítulo 3): As conexões artificiais da lagoa com o mar não 

acompanhadas de tratamento de esgoto não são adequadas para o controle da eutrofização 

de lagoas costeiras à longo prazo. 
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ESTRUTURA DA TESE 

Uma divisão em 3 capítulos pretendeu abarcar a síntese do conhecimento científico 

disponível e a discussão de dados inéditos sobre alterações antrópicas frequentes na bacia 

de drenagem, relacionando-as à acumulação de C e nutrientes nos lagos, tema sensível à 

tomada de decisão e ainda pouco estudado especialmente nos trópicos. Ao longo da tese, 

foram utilizadas diferentes abordagens metodológicas para direcionar essa complexidade, 

incluindo coleta de campo, compilação de dados disponíveis na literatura científica, 

construção de mapeamentos desde imagens de satélite a fotografias aéreas e interpretação 

de documentos históricos. Um sumário da estrutura em capítulos da presente tese foi 

organizado na Figura 1. 

 
Figura 1 – Fluxograma da estrutura desta tese. 

No Capítulo 1, foi abordada a relação entre diferentes biomas do planeta e as taxas 

de acumulação de C orgânico (Corg) recente em sedimentos lacustres, evidenciando que 

além da temperatura, as mudanças de uso e cobertura de solo são fundamentais para 

manutenção destas taxas de apreensão de C no sedimento. Buscamos estabelecer que as 

áreas florestais são um fator crítico dos estoques de Corg em sedimentos aquáticos 

adjacentes em todo o mundo, especialmente nas florestas tropicais úmidas mais 

produtivas. Foi realizada uma compilação de dados em artigos científicos, teses e 

dissertações a nível global sobre a acumulação recente de Corg utilizando o método de 

datação por 210Pb em lagos naturais. Após esta compilação foi realizado trabalho de 

campo em diversos rios da planície de inundação amazônica, a fim de aumentar a 

representatividade dos lagos localizados nas florestas tropicais. Foram amostrados 

testemunhos, e realizadas análises laboratoriais de qualidade da matéria orgânica e 

datação por 210Pb no sedimento. 
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No Capítulo 2, foram analisadas as alterações antrópicas na paisagem do Pantanal 

em função de mudanças de uso e cobertura do solo, marcadas principalmente pelo 

desmatamento para expansão das pastagens, que resulta em uma ameaça aos ecossistemas 

alcalinos. Estes ecossistemas alcalinos conhecidos regionalmente como “salinas” ainda 

preservam todo seu cordão vegetal (cordilheira) e anel de areia, enquanto as “salitras” 

apresentam descontinuidade da cordilheira aliada à entrada de água ácida por ligações 

diretas com sistemas coalescentes, frequentemente em função de abertura da vegetação 

para entrada de gado. Foi realizado trabalho de campo em ecossistemas de salina e salitra 

do Pantanal de Nhecolândia, a fim de entender as implicações decorrentes da 

transformação das salinas em salitras. Foram coletados dados de qualidade da água, 

amostrados testemunhos e realização de análises laboratoriais de qualidade da matéria 

orgânica e datação por 210Pb no sedimento. 

No Capítulo 3, avaliamos as taxas de acumulação recente em relação as alterações 

antrópicas na bacia de drenagem no último século, avaliando os registros encontrados nos 

testemunhos sedimentaresdo sistema lagunar de Maricá, RJ. Entender estas respostas do 

ecossistema é fundamental para as ações de gestão e planejamento costeiro, 

principalmente considerando os países em desenvolvimento que carecem de recursos para 

o manejo de seus ecossistemas. Foi realizado trabalho de campo na lagoa costeira com a 

amostragem de dois testemunhos sedimentares, um no depocentro da lagoa e o outro 

próximo ao rio Mumbuca. Nestes testemunhos foram realizadas análises laboratoriais de 

qualidade da matéria orgânica e datação por 210Pb no sedimento. Além disso, foi realizado 

um extenso levantamento sobre a ocupação antrópica e as principais obras de engenharia 

que ocorreram no sistema lagunar e bacia de drenagem no período estudado. 
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CAPÍTULO 1 – FLORESTAS TROPICAIS COMO PROPULSORAS DA 

ACUMULAÇÃO RECENTE DE CARBONO EM LAGOS (TROPICAL FORESTS 

AS DRIVERS OF LAKE CARBON BURIAL) 

RESUMO 

Os lagos acumulam uma parte significativa do carbono (C) disponibilizado pela 

produção primária terrestre no sedimento de fundo. Evidências recentes demonstraram 

que mudanças antropogênicas relacionadas a perda de florestas podem influenciar a 

acumulação de C orgânico (Corg) lacustre em resposta a fatores climáticos e de uso e 

cobertura do solo. Entretanto, há uma escassez de informações sobre o estoque de Corg 

em lagos de florestas tropicais, assim como de suas respostas às mudanças no uso e 

cobertura do solo que ocorreram com mais intensidade nas últimas décadas. Neste 

capítulo foram combinados novos dados (n=14) coletados a partir de campanhas de 

campo em lagos na planície de inundação da Amazônia, contando com uma ampla 

compilação de dados da literatura para produzir uma análise global de acumulação de 

Corg a partir do recorte de biomas. Neste sentido, avaliamos a acumulação de Corg 

lacustre e as respostas destes ambientes às mudanças no uso e cobertura do solo. Nossas 

descobertas revelaram que os sedimentos de lagos adjacentes às florestas tropicais úmidas 

atuam como um importante sumidouro global de Corg de ~80 Tg C ano-1. Além disso, 

demonstramos a sensibilidade desses estoques de Corg em função das mudanças no uso 

e cobertura do solo, com evidências apontando para o desmatamento enquanto fator chave 

na aceleração do colapso de importantes estoques orgânicos em sedimentos lacustres com 

sérias implicações ao clima global. 

INTRODUÇÃO 

As florestas são importantes sumidouros globais de C atmosférico (Brando et al., 

2008; Malhi e Grace, 2000; Nobre et al., 2016; Pan et al., 2011). Uma fração significativa 

de toda esta biomassa é transportada pelo fluxo de água para os sedimentos lacustres 

(Anderson, Heathcote e Engstrom, 2020; Dean e Gorham, 1998; Mendonça et al., 2017; 

Mulholland e Elwood, 1982; Stallard, 1998; Tranvik, Cole e Prairie, 2018) que 

representam estoques de Corg sensíveis à temperatura, os tornando vulneráveis à 

conversão em gases de efeito estufa (Cardoso et al., 2014; Marotta, Pinho e Gudasz, 

2014). Entretanto, as estimativas globais recentes de acumulação de Corg em lagos 

(Mendonça et al., 2017) não consideraram o tipo de bioma nem as alterações no uso do 
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solo em seus conjuntos de dados, sub-representando os lagos de baixa latitude. Estes 

fatores causam incertezas nas previsões atuais dos efeitos do aquecimento em grandes 

estoques Corg em águas interiores. Buscando preencher esta lacuna, procuramos 

aumentar substancialmente a representação dos ecossistemas tropicais em relação aos 

esforços anteriores (Mendonça et al., 2017), e estimar as taxas de acumulação de Corg 

(~50-100 anos) em lagos globais integrando estimativas e distribuição por área (Messager 

et al., 2016), biomas (Olson et al., 2001) e mudanças de cobertura do solo (Tateishi et al., 

2014). 

Os lagos naturais cobrem aproximadamente 2,67 milhões de km2 ou 1,8% da 

superfície terrestre, estando presentes em quase todas as zonas climáticas (Messager et 

al., 2016). Estes ambientes são associados as bacias hidrográficas, funcionando como 

ecossistemas deposicionais que apresentam taxas de acumulação recente geralmente altas 

(Clow et al., 2015; Heathcote et al., 2015; Lundin et al., 2015; Mendonça et al., 2017). 

Além disso, estes ambientes desempenham um papel essencial no ciclo global do C 

(Mulholland e Elwood, 1982; Raymond et al., 2013; Tranvik, Cole e Prairie, 2018) de 

forma desproporcional à sua área relativamente pequena. O papel dos sedimentos 

lacustres como sumidouros de C pode até compensar as emissões de gases de efeito estufa 

das águas interiores (Mendonça et al., 2017). Ao longo dos gradientes latitudinais, 

estudos anteriores relataram relações positivas entre a temperatura e a acumulação de 

Corg em lagos em faixas de biomas de polar a boreal (Lundin et al., 2015), boreal a 

temperado (Heathcote et al., 2015), e temperado a subtropical (Clow et al., 2015). 

Entretanto, com exceção dos biomas temperados (Anderson, Dietz e Engstrom, 2013; 

Heathcote et al., 2015), esses esforços iniciais para determinar a acumulação global de C 

em depósitos lacustres não consideraram mudanças no uso do solo entre os biomas 

mundiais (Clow et al., 2015; Lundin et al., 2015), com esforços iniciais que sub-

representam substancialmente os ecossistemas de baixa latitude. Em extensas áreas 

inundadas das florestas tropicais úmidas, as temperaturas anuais mais altas podem 

estimular ativamente tanto a degradação (Cardoso et al., 2014; Marotta, Pinho e Gudasz, 

2014) quanto o acúmulo de C (Sanders et al., 2017), aumentando a incerteza sobre o papel 

das variações de temperatura na determinação das taxas de acumulação de Corg nos 

sedimentos. O objetivo deste trabalho é avaliar as taxas globais recentes de acumulação 

de Corg nos sedimentos lacustres (ao longo de um período de ~50-100 anos), integrando 

variações nos biomas globais e no uso e cobertura do solo. 
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DELINEAMENTO DO ESTUDO 

Para padronizar as nossas estimativas, o conjunto de dados apresentado foi restrito a 

lagos naturais e taxas derivadas apenas por metodologia de datação por 210Pb, excluindo 

o viés de diferenças advindas pela acumulação de Corg em reservatórios e lagos 

artificiais, assim como por outros métodos de datação como 14C e armadilhas de 

sedimentos. Apesar de um pequeno aumento relativo considerando o número global de 

lagos (~15% ou N = 388) compilados em trabalhos anteriores (Mendonça et al., 2017), 

contribuímos com dados de um extenso levantamento de campo de mais 14 lagos remotos 

da Amazônia, em combinação com um aumento de dados da literatura em outras latitudes 

(N = 37). Neste sentido, nossos resultados efetivamente dobraram a representação dos 

lagos mais quentes de baixa latitude em relação aos anteriormente relatados. Nosso 

conjunto de dados atualizados é representativo para avaliar a acumulação global de Corg 

em lagos, uma vez que as estimativas anteriores não incluíam amostras de uma classe de 

biomas mundiais, onde apenas 11% da área global do lago é distribuída. Além disso, 

analisamos os potenciais controles terrestres sobre o acúmulo de Corg em lagos, 

comparando as taxas de acúmulo de Corg nos sedimentos dos lagos com o das florestas 

ao redor do mundo (Malhi e Grace, 2000; Pan et al., 2011), examinando a relação entre a 

acumulação de Corg em lagos da planície de inundação amazônica e sua relação com a 

área de florestas não inundadas no entorno. 

MÉTODOS 

Compilação e cálculo das taxas de acumulação de Corg 

Foi realizada uma revisão de literatura com o objetivo de encontrar valores das taxas 

de acumulação de Corg recente. A pesquisa de referências cruzadas foi realizada usando 

as bases 'Web of science', 'Science Direct', 'Google Scholar' e plataformas de tese de 

doutorado até dezembro de 2019. Foi construído um conjunto de dados incluindo 

informações publicadas anteriormente (n=398) e novos registros de nossas pesquisas em 

2014, 2015 e 2016 (n=14). Nossos esforços resultaram em um conjunto de dados tropicais 

~2,5 vezes maior (ou 2 vezes maior considerando apenas nossos dados) do que o 

publicado recentemente (Anderson, Heathcote e Engstrom, 2020; Mendonça et al., 2017). 

Todos os dados foram baseados em estimativas de acumulação de Corg utilizando 

perfis de decaimento do 210Pb, excluindo outras metodologias. O 226Ra foi medido através 

de raios gama e as atividades foram determinadas através dos picos de 214Pb e 214Bi. O 

excesso de 210PB (210Pbex) foi estimado subtraindo o 226Ra da atividade total de 210Pb. O 
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total da atividade de decaimento do 210Pb e 210Pbex foram utilizados para datar intervalos 

de sedimentos através dos modelos de método de fluxo constante (CRS) e Concentração 

Inicial Constante (CIC) (Appleby e Oldfield, 1992, 1978), sendo a diferença média para 

todo o testemunho entre CIC e CRS não significativas ao longo de 50-100 anos (Turner 

e Delorme, 1996). O modelo CRS determinou aproximadamente 74% das taxas dos 

fluxos de Corg calculados. A taxa de acumulação de sedimentos (TAS) é o produto do 

acúmulo sedimentar [cm ano-1] e a respectiva densidade aparente seca [g cm-3] em cada 

intervalo (Breithaupt et al., 2014; Sanders et al., 2014). Os resultados são expressos como 

TAS [cm ano-1], densidade aparente seca [g cm-3] e teor de Corg [g/g]; onde: acumulação 

de Corg [g C m-2 ano-1] = TAS [cm ano-1] x densidade aparente seca [g cm-3] x [% OC 

/100]. Para estimar essas taxas para áreas inteiras do lago, utilizamos a divisão pelo 

sediment focusing factor (SFF) (Mendonça et al., 2017), ou quando havia mais de um 

testemunho em cada lago, calculamos a média entre eles. 

Em relação ao acúmulo de Corg nas florestas, compilamos as estimativas de cada 

compartimento relatado em uma revisão anterior (Pan et al., 2011) (Tabela 1). O Corg 

das florestas equatoriais não foi estimado por Pan et al. (2011), mas o obtivemos a partir 

de Malhi e Grace (2000). Em seguida, também utilizamos o inventário de área florestal 

fornecido em Pan et al. (2011), subtraindo a área das planícies inundadas das florestas 

tropicais estimada por Mitra et al. (2005) para ser conservativo. Essa abordagem baseada 

na comparação de períodos relativamente mais longos (em torno de 50-100 anos) com as 

taxas de acumulação de Corg das florestas (cerca de 10 anos) permitiu estimativas mais 

conservadoras de acumulação de Corg nos lagos, uma vez que frações não mineralizadas 

em solos terrestres podem continuar a decair ao longo do tempo (resultando em uma 

superestimação dessas taxas na floresta quando relacionadas ao sedimento do lago). 
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Tabela 1. Estoques de C por área de floresta em cada bioma. Para os biomas tropicais, 

foram subtraídas as áreas alagadas para obter apenas a contribuição de florestas não 

inundadas. *Referência apenas sobre o estoque de solo C em florestas tropicais úmidas. 

 
Floresta 

temperada 

Floresta 

boreal 

Floresta 

tropical 

úmida  

Global Fonte 

E
st

o
q

u
e
 d

e
 C

 

[T
g

 C
 a

n
o

-1
] 

Biomassa 345 117 1167 1629 
(Pan et al., 

2011) 

Madeira 

morta 
42 53 109 204 

(Pan et al., 

2011) 

Serra 

pilheira 
46 103 17 166 

(Pan et al., 

2011) 

Solo 160 125 99,9 384,9 

(Malhi e 

Grace, 

2000)* 

Madeira 80 94 35 209 
(Pan et al., 

2011) 

SOMA 673 492 1427,9 2592,9 Este estudo 

Á
r
e
a
 

[k
m

2
x

1
0

5
] 

Floresta  76,7 113,5 194,9 385,1 
(Pan et al., 

2011) 

Áreas 

inundadas  
6,8 26,5 20,2 53,5 

(Mitra, 

Wassmann 

e Vlek, 

2005) 

Áreas 

inundadas 

- floresta  

69,9 87 174,7 331,6 Este estudo 

A
cu

m
u
la

çã
o
 d

e 
C

 

[g
 C

 m
2
 a

n
o

-1
] 

Somente 

florestas  
96,3 56,5 81,7 78,2 Este estudo 

Dados e análises químicas do presente trabalho 

Os 14 testemunhos (~50-90 cm de comprimento) foram amostrados na área mais 

profunda de cada lago utilizando um amostrador por gravidade. Em seguida os 

testemunhos sedimentares foram acondicionados para transporte. No laboratório, os 
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testemunhos foram seccionados em intervalos de 2 cm; amostrados com volumes 

conhecidos, pesados e congelados. A densidade aparente foi calculada dividindo o peso 

seco do sedimento pelo volume inicial (Ravichandran, 1995). O Corg e as composições 

isotópicas (δ13C e δ15N) foram analisadas em um Analisador de Elementos Flash acoplado 

a um espectrômetro de massa Thermo Fisher (Delta V IRMS). Não houve necessidade de 

realizar o processo de descarbonatação, uma vez que se trata de ambientes de água doce. 

A precisão analítica foi de C = 0.1%, N = 0.1%, δ13C = 0.1 ‰ e δ15N = 0.15 ‰. Para o 

210Pb as amostras liofilizadas e maceradas foram armazenadas em tubos de contagem 

gama, e posteriormente analisadas em um detector de germânio intrínseco acoplado a um 

analisador de multicanal. A datação das camadas foi realizada considerando a atividade 

do 210Pb em excesso (210Pbex) que é calculada subtraindo o 210Pb suportado (atividade de 

210Pb em equilíbrio com a do rádio-226 (226Ra)), da atividade total de 210Pb. Os valores 

de 210Pbex foram utilizados no modelo de Concentração Inicial Constante (CIC), que 

permite determinar as idades para todo o testemunho (Appleby e Oldfield, 1978). A 

parcela de dispersão de δ13C e C:N de sedimentos da superfície do lago amazônico 

(amostras de 0-6 cm) são o resultado dessa pesquisa e dados publicados (N=18 e 54 lagos, 

respectivamente), seguindo os limites das principais fontes de matéria orgânica (Araujo-

Lima et al., 1986; Hedges et al., 1986; Martinelli et al., 2003; Martinelli, Victoria e 

Forsberg, 1994). 

Conjunto de dados GIS 

Utilizamos o banco de dados HydroLAKES (Messager et al., 2016) para determinar 

as áreas globais de lagos naturais (Tabela 2). Este modelo possui uma área total de 

superfície de lagos de 2,67x106 km2, que foi criada compilando, corrigindo e unificando 

vários conjuntos de dados globais e regionais. A escala do mapa resultante foi estimada 

entre 1:100.000 e 1:250.000 para a maioria dos lagos globalmente, com alguns mais 

grosseiros em 1:1 milhão. Cada lago presente no banco de dados foi classificado de 

acordo com o respectivo bioma e tipo de uso e classe de uso e cobertura do solo no 

entorno. 
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Tabela 2. Área dos lagos, taxas de acumulação de Corg por área, coeficiente de variação 

do conjunto de dados e taxas globais de acumulação de Corg para cada bioma do presente 

estudo. *O valor global foi obtido a partir da média ponderada pela soma da área do lago 

em cada bioma. **O conjunto de dados de acumulação de Corg para este bioma não está 

disponível, por isso usamos os valores médios dos biomas conservados (excluindo a 

floresta tropical úmida para ser conservador). 

 

Área de lagos 

(Messager et al., 

2016) 

[km2 x 104] 

 

Acumulação 

de Corg por 

área 

(média ± 

SEM) 

[g C m-2 

ano-1] 

Coeficiente 

de variação 

da 

acumulação 

de Corg 

[%] 

Acumulação 

de Corg 

(média ± 

SEM) 

[Tg ano-1] 

B
io

m
a
s 

C
o
n

se
rv

a
d

o
s 

Floresta Tropical 

Úmida 
6,49 124,7 ± 18,1 96,18 8,09 ± 1,17 

Outros 

tropicais/subtropicais 
30,45 25,48** -- 7,76** 

Floresta Temperada 31,99 36,68 ± 3,15 109,21 11,74 ± 1,01 

Floresta Boreal 71,89 15,44 ± 3,90 126,28 11,10 ± 2,80 

Outras latitudes 

médias 
57,34 38,90 ± 8,44 86,84 22,31 ± 4,84 

Subpolar e Polar 37,16 10,92 ± 2,71 74,38 4,06 ± 1,01 

B
io

m
a
s 

a
lt

er
a
d

o
s 

p
el

o
 h

o
m

em
 

Frio (<7,5 °C) 9,71 48,60 ± 3,25 65,76 4,72 ± 0,32 

Moderado (7,5 - 15 

°C) 
14,79 44,89 ± 6,08 72,93 6,64 ± 0,90 

Quente (>15°C) 7,17 49,62 ±10,1 99,49 3,56 ± 0,72 

Global 267,00 29,95 ±5,39* -- 79,96 ±12,7 

As sete categorias de biomas terrestres foram extraídas de uma base de dados 

previamente publicada (Olson et al., 2001) (disponível em 

https://www.worldwildlife.org/biome-categories/terrestrial-ecoregions). Além disso, 

https://www.worldwildlife.org/biome-categories/terrestrial-ecoregions
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foram utilizados dados da Land Cover (GLCNMO) - Versão global (Tateishi et al., 2014) 

(disponível em: https://globalmaps.github.io/glcnmo.html) para separar os biomas 

alterados pela humanidade (campo de cultivo, urbano; no GLCNMO) daqueles mais 

conservados no entorno, criando mais três classes de acordo com a temperatura anual do 

ar (<7.5, 7,5-15,0 e > 15°C; Figura 2). 

 

Figura 2. Banco de dados utilizado para criar as classes de bioma neste estudo. O 

primeiro mapa mostra o banco de dados de uso e cobertura do solo (GLCNMO) de onde 

foram extraídas as áreas modificadas pela humanidade que foram consideradas neste 

estudo. O segundo mapa mostra o banco de dados de bioma que foram considerados 

(Olson et al., 2001). 

As nove classes resultantes abrangem os seguintes biomas intactos: 1. Floresta 

tropical úmida (n=44); 2. Outras latitudes com florestas tropicais/subtropicais (sem 

dados); 3. Floresta temperada (n=161); 4. Floresta boreal (n=25); 5. Outras latitudes 

médias (n=16) e 6. Latitudes subpolares e polares (n=09); bem como biomas alterados 

pela humanidade: 7. Antrópico frio (n=90), 8. Antrópico moderado (n=29) e 9. Antrópico 

quente (n=24). Nosso conjunto de dados para as taxas de acumulação de Corg mostrou 

um aumento na representação da floresta tropical úmida de (n=44) ~85 (Anderson et al., 

2020) e 215% (Mendonça et al., 2017), assumindo apenas os lagos naturais. A 

temperatura anual do ar de cada lago foi extraída do conjunto de dados Atlas da Biosfera, 

utilizando o modelo da Unidade de Pesquisa Climática/Universidade de East Anglia 

(disponível em https://nelson.wisc.edu/sage/index.php). 

https://globalmaps.github.io/glcnmo.html
https://nelson.wisc.edu/sage/index.php
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Os dados de uso e cobertura do solo no entorno dos lagos de planície de inundação 

da Amazônia foi baseado no MODIS/Terra Surface Reflectance 8-Day L3 Global 500 m 

SIN Grid V006 (disponível em 

https://lpdaac.usgs.gov/dataset_discovery/modis/modis_products_table/mod09a1_v006) 

e na Imagem do Modo de Monitoramento Global ASAR (disponível em 

https://earth.esa.int/handbooks/asar/CNTR6-2-5.html). Foram utilizados dados 

ASAR/MODIS dos lagos de várzea da Amazônia baseados na seleção de imagens de 

satélite, escolhendo aqueles com o nível de água mais próximo em relação à média de 23 

anos para o respectivo rio principal. Essa média histórica de inundações foi determinada 

assumindo um desvio de até ± 8% entre os dados asar/MODIS e a profundidade média 

do rio de 23 anos, conforme o período máximo disponível nas estações da Agência 

Nacional de Águas (ANA) 

http://www.snirh.gov.br/hidroweb/publico/medicoes_historicas_abas.jsf (Tabela 3). 

Tabela 3. Valores dos níveis de água dos principais rios e data de aquisição de dados de 

satélite para cada lago de planície de inundação amazônica. Foram empregados esses 

dados para delimitar (3,6, 12 e 18 km²) a área de uso e cobertura. 

Lago 

Meses/anos das 

imagens 

selecionadas 

Nível da 

água [m] 

Razão entre Média de 23 

anos: Valor mensal do 

nível da água [m] 

Acarabixi 04/2005 17,39 1,02 

Cristalino 04/2005 17,39 1,02 

Calado 02/2003 11,45 0,98 

Jacaretinga 02/2003 11,45 0,98 

PA09 (Verde) 01/2005 5,07 1,03 

Paca 12/2004 17,33 0,92 

Nazaré 12/2004 17,33 0,92 

Conceição 12/2004 17,33 0,92 

Santa Catarina 12/2004 17,33 0,92 

Demarcação 12/2004 17,33 0,92 

Santa Ninha 08/2004 5,16 1,07 

Reis 12/2007 18,63 0,99 

Pupunha 12/2007 18,63 0,99 

https://lpdaac.usgs.gov/dataset_discovery/modis/modis_products_table/mod09a1_v006
https://earth.esa.int/handbooks/asar/CNTR6-2-5.html
http://www.snirh.gov.br/hidroweb/publico/medicoes_historicas_abas.jsf


27 

 

Puruzinho 12/2007 18,63 0,99 

Ajudante 12/2004 17,33 0,92 

Araca 12/2004 17,33 0,92 

Batata 12/2004 17,33 0,92 

Brasileira 12/2004 17,33 0,92 

Carana 01/2005 5,07 1,03 

Flexal 12/2004 17,33 0,92 

LC1 08/2004 5,16 1,07 

Mussurá 12/2004 17,33 0,92 

NR15 04/2005 17,39 1,02 

Pacoval 08/2004 5,16 1,07 

TA1 (Joá) 08/2004 5,16 1,07 

Tucunaré 12/2004 17,33 0,92 

O processo de segmentação de imagens ASAR/MODIS foi implementado usando o 

método de classificação orientado a objetos. O processo envolveu segmentação e 

classificação multiresolução das imagens. Para segmentação, utilizamos um algoritmo de 

multiresolução com o parâmetro de escala 10, e 0,2 de forma e 0,8 de compacidade. A 

classificação foi adequada à diversidade da área de estudo e compatível com o tamanho 

da menor área mapeada (escala) (IBGE, 2013). Nossas classes correspondem às unidades 

de mapeamento homogêneas (floresta, campo, água e outras) ou uma combinação de 

áreas homogêneas, representando a cobertura da superfície da Terra e distinguida das 

unidades circunvizinhas (IBGE, 2013). Foram definidas quatro classes neste estudo: 1. 

Áreas alteradas pela humanidade; 2. Floresta não inundada; 3. Floresta inundada e 4. 

Águas interiores. Utilizamos a delimitação (buffers – áreas no entorno dos lagos) de 

diferentes tamanhos (3, 4, 6, 8, 12 e 18 km2) e descobrimos que a área de 6 km2 explicava 

melhor a relação entre a acumulação de Corg nos lagos de planície de inundação 

amazônica e as áreas de florestas não inundadas (maior r² de regressão linear, p < 0,01; 

Figura 3). 
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Figura 3. Relação entre as taxas de acumulação de Corg em lagos de planície de 

inundação amazônica e as áreas de floresta não inundadas no entorno. Os painéis A, B, 

C, D, E e F representam a delimitação (buffers) de tamanho 3, 4, 6, 8, 12 e 18 km². Os de 

tamanho 3 (A) e 18 km² (F) não foram significativos (p>0,05). A linha preta nos painéis 

B, C, D e E representam o modelo de crescimento exponencial; sendo: B (4 Km²) a 

acumulação recente de Corg nos lagos (g C m-² ano-¹) = 67,75±31,22 × e0,017±0,008×áreas de 

florestas não inundadas (%) (p < 0,05); C (6 Km²) a acumulação recente de Corg nos lagos (g C m-

2 ano-¹) = 67,75±31,22 × e0,017±0,008× áreas de florestas não inundadas (%) (p < 0,01); D (8 Km²) a 

acumulação recente de Corg nos lagos (g C m-2 ano-¹) = 50.484±22,37 × e0,023±0,007× áreas de 

florestas não inundadas (%) (p < 0,01); E (12 Km²) a acumulação recente de Corg nos lagos (g C 

m-2 ano-¹) = 62,48±27,89 × e0,017±0,007× áreas de florestas não inundadas (%) (p < 0,05); e F não foi 

significativo (p>0,05). Note a escala logarítmica no eixo y de todos os painéis. 

Comparações com as emissões globais de C em lagos 

Raymond et al (2013) assume que os reservatórios foram tratados como semelhantes 

aos lagos naturais porque a pCO2 nestes ambientes são elevados apenas durante os ~15 

anos iniciais após a construção. Além disso, este trabalho estima uma área global de 

superfície de lago e reservatório de 3.000.000 km2, que 91,3% são lagos e 8,7% são 

reservatórios. Assim, calculamos 91,3% de 320 Tg C ano-1, cerca de ~27% (ou ~292 Tg 

C ano-1) em relação as nossas estimativas. 

Estatísticas 

O conjunto de dados de acumulação de Corg por biomas foi log transformado para 

atender os pressupostos das análises de variância (Berry, 1987), incluindo distribuição 

normal (Kolmogorov-Smirnov, p <0,05) e homogeneidade de variâncias (Bartlett, p> 

0,05). Os mesmos testes foram realizados em relação à temperatura; no entanto, neste 

caso, os dados não foram transformados em log. Assim, utilizou-se ANOVA one way 

seguido de Tukey pos hoc (significância p <0,05), onde a estabilização da variância com 

o número de medições selecionadas aleatoriamente foi alcançada (Figura 4). 
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Figura 4. Relação entre o coeficiente de variação das taxas de acumulação de Corg e o 

número de amostras selecionadas aleatoriamente. 

As estatísticas descritivas dos dados para os biomas conservados e alterados pela 

humanidade estão na Tabela 4. 
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Tabela 4. Estatísticas descritivas em biomas conservados e alterados. 

Biomas N Mín. 
Perc.  

25% 
Mediana 

Perc. 

75% 
Máx. Média 

Desvio 

padrão 

Erro 

padrão 

Maior int. de 

confiança 

95% 

Menor int. 

de confiança 

95% 

Coef. de 

variação 

Floresta 

Tropical 

Úmida 

44 9,7 44,53 67,95 205,1 534,8 124,7 119,9 18,08 88,21 161,10 96,18% 

Outras 

Latitudes 

Médias 

16 1,87 8,59 30,33 63,20 109 38,9 33,78 8,44 20,90 56,89 86,84% 

Floresta 

Temperada 

16

1 
2,72 12,97 24,13 41,50 224,8 36,68 40,05 3,16 30,44 42,91 109,21% 

Floresta 

Boreal 
25 1,09 3,71 5,26 23,96 74 15,44 19,49 3,90 7,39 23,48 126,28% 

Subpolar e 

Polar 
9 1,30 3,82 11 18 25 10,92 8,12 2,71 4,67 17,16 74,38% 

Antrópico 

Quente 
90 0,49 22,34 41,46 66,61 127 48,60 31,96 3,24 42,16 55,04 65,76% 

Antrópico 

Moderado 
29 2,17 19,66 35,03 76,13 112,1 44,89 32,73 6,08 32,43 57,34 72,93% 

Antrópico 

Frio 
24 5,73 14,96 26,64 97,84 174 49,62 49,36 10,08 28,77 70,46 99,49% 
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DISTRIBUIÇÃO GLOBAL DA ACUMULAÇÃO DE CORG EM LAGOS 

Os resultados ao longo do gradiente latitudinal evidenciaram taxas de acumulação 

recentes de Corg nos lagos de floresta tropical úmida, com uma média (±SE) de 124,7 

(±18,1) g C m-2 ano-1. Nos biomas conservados de latitudes temperadas, boreais ou 

polares e subpolares as taxas de acúmulo de Corg atingiram 38,9 (±8,4), 36,7 (±3,2), 15,4 

(±3,9) ou 10,9 (±2,7) g C m-2 ano-1 (Figura 5), respectivamente, enquanto os ambientes 

humanos alterados apresentaram 47,6 (±3,1) g C m-² ano-1, independente da variação de 

temperatura (Figura 6). 

 

Figura 5. Taxas de acumulação de Corg em lagos nos biomas naturais e alterados pelo 

homem (ver Métodos para obter mais detalhes sobre categorias e métodos). 
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Figura 6. Relação entre as taxas de acumulação de Corg em lagos e a temperatura média 

anual do ar. O Painel A mostra a acumulação de Corg em lagos e a temperatura média 

anual do ar em biomas conservados; a linha preta pontilhada indica o ajuste de regressão 

linear da acumulação Corg em lagos Ln (g C m-² ano-¹) = 0,07±0,007 × Temperatura (°C) 

+ 2,96±0,09 (R² = 0,26, p<0,0001) para temperaturas acima 0°C (p<0,05); a linha 

vermelha indica o ajuste da regressão linear da acumulação de Corg em lagos Ln (g C m-

² ano-¹) = 0,08±0,007 × Temperatura (°C) + 2,732±0,08 (R² = 0,35, , p<0,0001) para todo 

o conjuntos de dados (p<0,05). As bolas pretas cheias representam lagos mostrando 

temperaturas de ar acima de 0°C e círculos não preenchidos abaixo de 0°C. O painel B 

mostra uma relação não significativa entre acumulação de Corg em lagos e a temperatura 

do ar em biomas alterados pela humanidade (p>0,05). 

As maiores taxas de acumulação em baixas latitudes quentes contribuem para o 

debate climático sobre o acúmulo de Corg em lagos globais, confirmando descobertas 

prévias sobre a probabilidade do aquecimento aumentar o acúmulo de C em sedimentos 

lacustres (Clow et al., 2015; Heathcote et al., 2015; Lundin et al., 2015). No entanto, a 

remineralização biológica e a perda subsequente de grandes estoques de Corg para gases 

de efeito estufa, decorrente deste mesmo aumento da temperatura, também é descrita na 

literatura (Cardoso et al., 2014; Marotta, Pinho e Gudasz, 2014). Neste sentido, os dados 

sugerem que tanto o acúmulo quanto a degradação de Corg podem ser aprimorados em 

um mundo em aquecimento. O aumentos nos insumos (Engstrom et al., 2000) e 

acumulação (Lundin et al., 2015) de Corg em sedimentos lacustres são atribuídos à maior 

produção de biomassa aquática e terrestre, que atingem águas interiores em condições 

mais quentes. Por sua vez, a natureza refratária da matéria orgânica terrestre (Boye et al., 

2017; Kim et al., 2012), aliado ao alto consumo de oxigênio em águas interiores e 

sedimentos aquáticos superficiais em lagos cercados por florestas tropicais (Bartlett et al., 

1988), normalmente leva a uma maior preservação do Corg nas áreas alagadas (Boye et 

al., 2017). O acúmulo de Corg significativamente mais alto em função do aumento da 

temperatura do ar anual (p<0,05, ANOVA one way seguido pelo Tukey pos hoc; Figura 

7) e a regressão linear positiva resultante de ambas as variáveis foram observadas apenas 
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em biomas intactos (p<0,05; Figura 8, Painel A), uma tendência que confirma estudos 

regionais prévios em latitudes médias e altas (Clow et al., 2015; Heathcote et al., 2015; 

Lundin et al., 2015). 

 

Figura 7. Temperatura anual do ar (painel superior) e acumulação de Corg em sedimentos 

lacustres (painel inferior) entre classes de biomas naturais e alterados pela humanidade 

em todo o mundo. Classes de biomas de localização dos lagos foram ordenadas da direita 

para a esquerda ao longo do eixo X para representar a tendência crescente na temperatura 

do ar anual. As barras e as barras de erro representam a média e o erro médio padrão, 

respectivamente. As letras iguais não representam nenhuma diferença estatística 

(ANOVA one way e Tukey pós-hoc, p<0,05). 

Condições significativamente mais quentes em áreas menos vegetadas nas latitudes 

médias não foram associadas aos aumentos nas recentes taxas de acumulação de Corg 

observadas em lagos florestais temperados mais frios (Figura 7 e Figura 8), 

provavelmente devido à menor produção primária terrestre em áreas desmatadas (Pan et 

al., 2011). Os lagos tropicais úmidos apresentaram um acúmulo médio de Corg ~23 e 8% 

maior do que os lagos eutróficos e hipereutróficos relatados por Anderson et al. (2020) , 

indicando que mesmo a eutrofização e a subsequente contaminação da água não são 
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suficientes para compensar a perda de capacidade de acumulação de Corg induzida pelo 

desmatamento. Como resultado, os lagos mais quentes atingiram taxas de acumulação de 

Corg aproximadamente três vezes maiores em florestas tropicais úmidas intactas/naturais 

(Amazonas) do que aquelas sob intensa eutrofização em áreas urbanas ou rurais (366,2 ± 

51,0 e 129,5 ± 12,9, respectivamente, N=5 para cada). Assumindo as diferenças 

observadas entre as menores taxas de acumulação de Corg nos lagos de biomas alterados 

relação às áreas naturais a temperaturas semelhantes ~18°C (Figura 8, Painel A, símbolos 

vermelhos e pretos, respectivamente), estimamos que a perda da capacidade de C em 

lagos de regiões quentes alteradas pela humanidade de pelo menos 40% do previsto para 

lagos em ecossistemas intactos. Este resultado apoia uma perspectiva integrada sobre o 

debate da acumulação de Corg em lagos, no qual tanto o clima (Boye et al., 2017; Brando 

et al., 2008; Cardoso et al., 2014; Clow et al., 2015; Fernández-Martínez et al., 2019; 

Lundin et al., 2015; Marotta et al., 2014, 2009; Mendonça et al., 2017; Raymond et al., 

2013) quanto o uso e cobertura do solo (Anderson et al., 2013; Heathcote et al., 2015; 

Nobre et al., 2016; Sanders et al., 2018) podem controlar o acúmulo de C em sedimentos 

lacustres em todo o mundo. 

A acumulação de Corg mais intensa em lagos de florestas tropicais úmidas pode ser 

explicada pelos grandes insumos orgânicos provenientes da vegetação terrestre altamente 

produtiva (Pan et al., 2011) em áreas alagadas deste bioma (Richey et al., 2002) que 

alimentam processos intensos do ciclo do C (Marotta et al., 2014; Sanders et al., 2017). 

O papel das florestas tropicais na promoção de altas taxas de acumulação de Corg em 

sedimentos de lagos quentes de baixas latitudes também é demonstrado de forma 

independente pela regressão linear positiva entre as recentes taxas de acumulação de Corg 

nos lagos amazônicos e a área relativa de vegetação não inundada em seu entorno 

(p<0,05, Figura 8). Considerando os valores δ13C e as razões molares C:N para as 

principais fontes de matéria orgânica documentadas para a floresta amazônica (Kim et 

al., 2012), tanto o solo quanto as plantas C3 representaram mais de 60% da fonte de 

matéria orgânica para os sedimentos de superfície dos lagos amazônicos (Figura 8, painel 

C). Esse maior envolvimento de fontes arbóreas na acumulação de Corg do lago pode ser 

conservador, uma vez que as algas e as plantas C4 são mais suscetíveis à mineralização 

antes de serem acumuladas em camadas mais profundas de sedimentos aquáticos 

(Sanders et al., 2018, 2017). 
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Figura 8. O papel das florestas nas taxas de acumulação em lagos em relação ao aumento 

da temperatura. O Painel A mostra as relações entre o acúmulo de Corg florestal 

(triângulos verdes), o acúmulo de Corg dos lagos em biomas naturais (círculos negros) e 

os biomas alterados pela humanidade (cruzes vermelhas) com temperaturas anuais do ar 

ao longo do gradiente global. O número 1 representa os biomas subpolar e polar; 2 a 

florestas boreais; 3 florestas temperada; 4 as outras latitudes médias; e 5 a floresta tropical 

úmida. Por sua vez, os números 6, 7 e 8 representam os biomas alterados em ambientes 

antrópicos frios, de temperatura moderada à quente, respectivamente > 15,0, 7,5-15,0 e < 

7,5 ºC. A linha verde sólida indica o modelo polinomial de segunda ordem de acúmulo 

de Corg florestal (g C m-² ano-¹) = 82,93±15,10 + 4,01±1,02 × Temperatura (°C) + 

0,08±0,02 × Temperatura (°C); p < 0,01, enquanto a linha preta sólida representa o 

modelo linear da acumulação de Corg nos lagos de biomas naturais (g C m-² ano-¹) = 

4,23±0,08 × Temperatura (°C) + 15,15±1,01; p < 0,0001. Todas as barras de erros no 

Painel A representam o erro padrão da média. O painel B mostra a relação entre o acúmulo 

de OC nos lagos da planície amazônica e a área relativa de florestas não inundadas no 

entorno (FiguraFigura 7 A linha preta sólida neste painel representa a regressão 

exponencial da acumulação de Corg nos lagos de planície inundada da Amazônia (g C m-

² ano-¹) = 46,98±21,20 × e0,025±0,009× × áreas de florestas não inundadas (%); p< 0,01 (observe a escala 

logarítmica no eixo y no Painel B) para a delimitação (buffers) de 6 km². O painel C 

mostra os gráficos de dispersão dos valores de δ13C da fração de material orgânico versus 

C:N molar dos sedimentos de lagos da planície de inundação amazônica com base em 

dados de nossa própria pesquisa (círculos negros, N=54) e uma compilação da literatura 

(círculos vermelhos N= 18). Os limites deste painel C são baseados nos valores 

compilados na literatura (ver Métodos para maiores detalhes). A contribuição relativa aos 

sedimentos do lago amazônico são os seguintes: C3 de solo (retângulo marrom claro, 

41%), C4 (retângulo amarelo, 0%), C3 (retângulo marrom escuro, 20%) e fitoplâncton 

(retângulo verde limão, 7%). 
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FATORES REGULADORES DO ACÚMULO DE C EM LAGOS TROPICAIS 

Os dados sugerem que os lagos de florestas tropicais úmidas da Amazônia acumulam 

aproximadamente 15% Corg por área em relação ao que foi relatado anteriormente para 

a floresta tropical  (Malhi e Grace, 2000; Pan et al., 2011) (Figura 7), indicando que estes 

lagos são destinos preferenciais para proporções significativas da matéria orgânica 

produzida pela floresta. O erro padrão (SE) de ± 18,1 g m-2 ano-1 para as recentes taxas 

de acumulação de Corg em lagos de florestas tropicais úmidas foi ~2-7 vezes maior do 

que os observados em outros biomas naturais e alterados pela humanidade, resultado que 

demonstra que lagos tropicais mais quentes apresentam maior variabilidade de processos 

envolvidos na ciclagem de C (ou seja, maiores taxas tanto de absorção quanto de liberação 

de C) em comparação aos de latitudes mais altas (Marotta et al., 2009). 

Em contraste com as mais altas taxas de acumulação observadas, as taxas de 

mineralização da matéria orgânica sob temperaturas anuais mais quentes também são 

mais intensas (Cardoso et al., 2014; Marotta, Pinho e Gudasz, 2014). Além disso, a 

mobilização de sedimentos por enchentes (Dunne et al., 1998) e desmatamento de longo 

prazo (Sanders et al., 2018) podem reduzir o acúmulo de Corg em lagos de florestas 

tropicais úmidas. Evidências anteriores relataram picos de acúmulo de Corg em lagos 

após a remoção da vegetação na bacia hidrográfica, mas claramente restrita ao período 

inicial de exploração madeireira em regiões ribeirinhas (Sanders et al., 2018) (ver 

Discussão Suplementar em Material Suplementar para mais detalhes). Esses processos 

contrastantes de intenso aumento e diminuição de insumos de biomassa terrestre em 

condições tropicais quentes são, neste contexto, todos propensos a contribuir para a alta 

variabilidade observada expressa como coeficiente de variação (CV) ou erro médio 

padrão (SE) (Figura 7 e Figura 8, Tabela 2) na acumulação de Corg dos lagos tropicais. 

No geral, as taxas de acumulação recente de Corg observadas nos lagos localizados 

nas florestas tropicais úmidas estão entre as mais altas do mundo. Essas taxas se 

enquadram na mesma ordem de magnitude dos ecossistemas mais produtivos do planeta, 

como ervas marinhas e marismas, e alcançam até duas vezes em relação as observadas 

em manguezais (McLeod et al., 2011). Mesmo assumindo uma área muito menor do que 

outros biomas (~2 % da área global do lago. Veja detalhes em Métodos e Materiais 

Suplementares), evidenciamos que sedimentos de ambientes lacustres das florestas 

tropicais úmidas representam um importante sumidouro C, equivalente a cerca de 9 % do 

acúmulo anual de C em lagos globalmente (Tabela 1). A aplicação de nossas recentes 
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taxas de acumulação de Corg à área global do lago resultou em uma estimativa de 

acumulo global de 80 Tg C ano-1 , o que equivale a ~25 % das emissões globais estimadas 

de dióxido de carbono (CO2) das águas de lagos globais para a atmosfera (ou seja, 320 

Tg C ano-1) (Raymond et al., 2013). 

Nossa estimativa de acumulação de Corg em lagos globais é ~33% menor do que a 

estimativa mais recente (Anderson, Heathcote e Engstrom, 2020), contrastando com 

nossa média ponderada por área de lagos que é ~20% maior (29,95±5,39 g m-2 ano-1; 

(Tabela 2)). Essa diferença pode ser atribuída à estimativa global da área do lago, que é 

~85% maior do que as estimativas que assumimos em nossos cálculos que tomam a 

abordagem parcimoniosa de excluir corpos de água superficiais potencialmente confusos 

(por exemplo, rios, reservatórios e planícies inundadas ou pântanos e córregos) que 

poderiam ser considerados lagos (Messager et al., 2016). Messager et al., (2016) sugerem 

que essa superestimação significativa da área do lago nas estimativas realizadas 

anteriormente (Verpoorter et al., 2014) para estimar acumulação de Corg global em lagos 

(Anderson et al., 2020; Mendonça et al., 2017) podem ser devido às limitações de 

resolução espacial, especialmente no que diz respeito à distinção de inúmeros lagos dessas 

outras características de águas abertas. Neste sentido, os resultados encontrados no 

presente estudo evidenciam que o esforço de aumento na representação de ecossistemas 

de baixa latitude anteriormente negligenciados preenche uma importante lacuna da 

literatura. 

Apesar de representar menos de 3% da área global de lagos em biomas naturais, o 

papel específico dos lagos de florestas tropicais úmidas em nossa estimativa revisada de 

acúmulo global de Corg em sedimentos foi significativo, representando 9% de toda 

acumulação global. Esta estimativa para os lagos de florestas naturais tropicais podem 

estar ainda subestimada, pois não incluímos dados para o cálculo da contribuição de todos 

os lagos tropicais e subtropicais (veja detalhes em Métodos e Material Suplementar). 

Dado que as emissões de CO2 provenientes de água doce podem ter sido superestimadas 

em revisões publicadas anteriormente que utilizaram dados disponíveis derivados do 

método pH-alcalinidade (Abril et al., 2015), consideramos nossas estimativas 

conservadoras e provavelmente subestimam a importância dos sedimentos lacustres no 

sequestro de C. Mesmo assim, nossas estimativas permanecem 20% (Anderson et al., 

2020) e 50-70% (Mendonça et al., 2017) superiores aos valores da literatura. 
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CONCLUSÃO 

Embora mais estudos sobre a heterogeneidade intra e interecossistema sejam 

necessários, nossos resultados demonstram que sedimentos de lagos anteriormente não 

contabilizados e as mudanças na cobertura do solo exercem um controle globalmente 

significativo sobre o equilíbrio da acumulação de C dos ecossistemas lacustres. Em 

particular, nossos resultados demonstram a importância das florestas na determinação dos 

estoques globais de Corg em lagos, identificando a necessidade de mudanças climáticas 

e de uso e cobertura do solo serem integradas e assumidas enquanto áreas fundamentais 

para a manutenção dos estoques de C em um mundo em aquecimento. Embora os efeitos 

do desmatamento sobre os estoques C terrestres sejam conhecidos, nossos achados 

sugerem a existência de um componente aquático adicional até então não examinado do 

ciclo C, que é altamente sensível à remoção da floresta. O declínio a longo prazo dos 

insumos de Corg advindo das florestas tropicais devido à exploração madeireira (Sanders 

et al., 2018) ou restrições fisiológicas na produção primária devido às mudanças 

climáticas (ou seja, "savannização") (Nobre et al., 2016), poderia aumentar ainda mais o 

declínio esperado nos estoques de C dos lagos através da mineralização biológica da 

matéria orgânica aumentada sob temperaturas mais altas (Cardoso et al., 2014; Marotta 

et al., 2014). Tais mecanismos relacionados ao desmatamento poderiam levar à redução 

ou até mesmo cessar a acumulação de Corg do lago que havia sido amplamente previsto 

nos cenários de aquecimento global existentes (Clow et al., 2015; Heathcote et al., 2015; 

Lundin et al., 2015; Mendonça et al., 2017). Esses efeitos são mais acentuados nos 

trópicos, que representam cerca de metade de todos os aumentos na produção primária 

líquida global (NEP), apesar de representarem apenas cerca de 22% em área terrestre do 

globo, destacando a necessidade de preservação dos ecossistemas tropicais dos quais as 

florestas, e os lagos que contêm, merecem atenção específica (Fernández-Martínez et al., 

2019). 
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CAPÍTULO 2 – SALITRADAS E SALINAS DO PANTANAL DE 

NHECOLÂNDIA: POTENCIAIS DIFERENÇAS REDUÇÃO DA 

ACUMULAÇÃO DE CARBONO FRENTE À ALTERAÇÕES ANTRÓPICAS 

RESUMO 

O Pantanal é reconhecido como uma importante planície inundada global, composta 

por distintas sub-regiões como a de Nhecolândia, que apresenta mais de 15,000 lagos 

rasos com águas que variam de ácidas à alcalinas. Nesta sub-região, as alterações 

antrópicas na paisagem em função de mudanças de uso e cobertura do solo são marcadas 

principalmente pelo desmatamento para expansão das pastagens, resultando em uma 

ameaça aos ecossistemas alcalinos. O presente trabalho aborda dois lagos (L7 e L6) 

pristinos na fazenda Nhumirim, com objetivo de avaliar as diferenças entre os fluxos de 

carbono (C) nestes ambientes. O primeiro ecossistema é uma salina (L7), onde ainda se 

encontram preservados todo seu cordão vegetal (cordilheira) e anel de areia. O segundo 

ecossistema é uma salitra (L6), que já apresenta descontinuidade de sua cordilheira aliada 

à presença de entrada de água ácida por ligações diretas com sistemas coalescentes, 

possivelmente tendo sido anteriormente uma salina. As taxas de acumulação de C 

orgânico (Corg), carbonatos (CO32-) e C total (Ctotal) na salina foram 5, 23 e 8 vezes 

maiores em relação à salitra, enquanto a evasão de dióxido de C (CO2) para a atmosfera 

na salitra indicou ser até 163 vezes maior em relação a salina. Estes resultados indicam 

que as recentes alterações antrópicas que ocorrem no Pantanal, descaracterizando as 

salinas e as transformando em salitras, podem acarretar o aumento dos fluxos da água 

para a atmosfera, além de diminuir também a capacidade de acumulação de C no 

sedimento. Neste sentido, indicamos a necessidade de preservação das salinas frente às 

modificações antrópicas de uso e cobertura do solo, enfatizando a urgência da adoção de 

políticas públicas de planejamento para preservar as taxas de acumulação de C e evitar o 

aumento da evasão de CO2 nesses ambientes. 
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INTRODUÇÃO 

A importância dos ecossistemas localizados em zonas úmidas tropicais no ciclo do 

carbono (C) é amplamente descrita na literatura científica (Abril et al., 2014; Downing et 

al., 1993; Melack e Hess, 2004; Zocatelli et al., 2013). Apenas a Amazônia é responsável 

pela apreensão líquida de 436 Tg C ano-1, enquanto o Pantanal é responsável por 3 Tg C 

ano-1 (Celso H. L. Silva Junior et al., 2020), evidenciando que estas zonas úmidas 

tropicais possuem algumas das comunidades biológicas mais produtivas do mundo (Neue 

et al., 1997; Pantanal e Pantanal, 2000). Estes ambientes atuam enquanto um importante 

reservatório de nutrientes (Atkinson et al., 2019) e C (Peixoto et al., 2016), bem como 

fontes de substratos orgânicos para a produção de gases de C nas águas interiores 

(Adeleke, 2019; Marotta et al., 2010). Os ecossistemas localizados nestas zonas úmidas 

são constantemente ameaçados pelas atividades antropogênicas, especialmente pelo 

desmatamento, desenvolvimento de terras agrícolas e degradação do solo (Junk et al., 

2012; Pereira, Melfi e Montes, 2017). O Pantanal é um dos biomas que ainda se 

encontram mais preservados no Brasil, porém nas últimas décadas a intensificação da 

agricultura e as mudanças no uso do solo apresentaram desafios para conservação deste 

ecossistema (Guerreiro et al., 2019). 

O bioma Pantanal é definido pelo ciclo de inundação do Alto Paraguai, abrigando 

lagos com diferentes origens, morfologias e características aquáticas (Por, 1995). Entre 

as diferentes sub-regiões que compõe o Pantanal está Nhecolândia (~ 19%), que consiste 

em um mosaico de ecossistemas lacustres menos influenciado pelo regime dos grandes 

rios (Calheiros e Oliveira, 1999; Silva e Abdon, 1998). Esta sub-região contrasta com o 

Pantanal dos grandes rios, que geralmente apresenta lagos fluviais com conexão 

permanente ou temporária aos rios. Nhecolândia é descrita enquanto uma paisagem 

irregular de lagos de águas ácidas à básicas que se desenvolveu no leque do Taquari, o 

maior leque fluvial do mundo, localizado em Nhecolândia (Assine et al., 2015; Assine e 

Soares, 2004; Barbiero et al., 2008; Costa et al., 2015). Em escala global, os lagos salinos 

representam cerca de um quinto de toda a superfície ocupada por lagos, e cerca de 75% 

estão situados em bacias hidrográficas endorréicas (Meybeck, 1995). Estes lagos salinos 

estão localizados em regiões como o Rift do Leste Africano, as regiões sombreadas pela 

chuva na Califórnia e Nevada (EUA), a estepe de Kulunda ao sul da Rússia (Melack e 

Kilham, 1974; Talling et al., 1973), e no Pantanal brasileiro. 
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A sub-região de Nhecolândia pode ser dividida em basicamente três conjuntos de 

ambientes lacustres distintos, as baías, as salinas e as salitras. As baías consistem em lagos 

com pH mais ácido devido à influência das águas subterrâneas, apresentando maciços 

povoamentos de plantas aquáticas flutuantes e submersas (Brum, de et al., 1985; 

Hamilton et al., 1999; Mourão, 1989). As salinas são ecossistemas cercados por cordões 

arenosos vegetados conhecidos localmente como “cordilheiras”(Barbiero et al., 2008). 

Estas cordilheiras funcionam como barreiras que impedem estes lagos salinas de se 

conectarem às de água doce durante as cheias e de serem abastecidas pelas vazantes que 

drenam as águas pluviais (Martins, 2012; Medina-Júnior e Rietzler, 2006; Sakamoto et 

al., 1996). Estes ambientes possuem valores de pH e condutividade elétrica duas e quatro 

vezes maior em relação as baías, com frequente ausência de vegetação aquática (Barbiero 

et al., 2008; Brum, de et al., 1985; Hamilton et al., 1999; Medina-Júnior e Rietzler, 2006; 

Mourão, 1989). As salitras são ambiente com características intermediárias entre as duas 

primeiras, apresentando gramíneas seguidas por vegetação arbustiva no lugar do cordão 

de areia em seu entorno, não sendo completamente circundada pela cordilheira devido a 

coalescência (Filho, 2006; Santos, 2008; Silva, M. H. S. da, 2007). Estes ambientes 

apresentam alta variabilidade do pH durante os períodos de sazonalidade anual, dinâmica 

que também a diferencia de um sistema lacustre ácido (Santos, 2008). 

Os lagos salitras são descritos enquanto unidades de paisagem antrópicas, não 

apresentando cordilheira circundante por toda a sua borda, fator que é atribuído 

frequentemente a aberturas utilizadas pelo gado para acesso à agua (Silva, M. H. S. da, 

2007). Estes ambientes recebem maior carga de águas superficiais responsáveis pela 

suposta acidificação, que acarreta na transição de salina para salitra (Filho, 2006; Silva, 

2012; Silva, M. H. S., 2007). As práticas de desmatamento, o uso do fogo e outras 

atividades antrópicas na região acarretaram em um aumento das mudanças no uso e 

cobertura do solo nas últimas décadas, provocando alterações nas cargas de sedimentos 

fluviais, descarga, conteúdo de nutrientes e contaminantes, ameaçando assim todo o 

ecossistema natural (Bergier, 2013; Louzada, Bergier e Assine, 2020). Neste sentido, 

buscamos avaliar as diferenças nos fluxos de C entre estes dois ecossistemas, visando 

melhorar o entendimento sobre os impactos antrópicos causados pela conversão de 

ambientes de salina em salitras. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

Área de Estudo 

O Pantanal é a maior zona úmida de água doce do mundo, sendo 

geomorfologicamente caracterizada como uma depressão sazonalmente inundada entre o 

escudo brasileiro e a cordilheira dos Andes, formada pelo curso superior do rio Paraguai 

e tributários como o Taquari (Fávaro et al., 2006; Tomas et al., 2001). As estimativas 

obtidas a partir de detecção remota evidenciaram que a planície do Pantanal possui uma 

superfície inundada nos períodos de cheia excedendo os 130.000 km2 (Hamilton, Sippel 

e Melack, 2002). A hidrologia é controlada tanto pelo ciclo de inundação, quanto pela 

combinação de precipitação e evapotranspiração (Hamilton et al., 1997; McGlue et al., 

2011). A região de Nhecolândia é dominada pela presença de lagos rasos (~2 m), com 

extensão variando entre 50 m a 3 km (Allem e Valls, 1987; Calheiros e Oliveira, 1999). 

Os testemunhos sedimentares deste trabalho foram coletados nos lagos salina (L7) e 

salitra (L6), localizados na fazenda Nhumirim. A região da fazenda Nhumirim possui 

clima do tipo tropical chuvoso (Awa) com duas estações bem definidas, contando com 

um período chuvoso entre novembro e março e seco entre abril e outubro (Soriano, 1996). 

A área da salina L7 é de ~5 ha e perímetro de 0,85 km, enquanto a salitra L6 uma área da 

10 ha e perímetro de 1.65 km Anualmente, o pH varia entre 8,9 – 10,6 na salina (L7), 

enquanto na salitra (L6) varia entre 7,3 – 10,1, a alcalinidade varia entre 9371,6 – 78715,1 

e 8737 – 78713 µeq. L-1 na salina e na salitra, respectivamente (Barbiero et al., 2018; 

Costa, Kolman e Giani, 2016; Damaceno, 2018; Malone et al., 2007; Malone, Santos e 

Sant’Anna, 2012; Santos, 2013; Santos e Sant’anna, 2010). O oxigênio dissolvido (O2) na 

salina variou entre 6,8 – 12,6 mg L-1, enquanto na salitra varia entre 3 – 6,2. e a turbidez 

da água variou entre 143,5 – 441 NTU, e 117,6 – 3622,5 NTU na salina e na salitra, 

respectivamente (Barbiero et al., 2018; Costa, Kolman e Giani, 2016; Damaceno, 2018; 

Malone et al., 2007; Malone, Santos e Sant’Anna, 2012; Mariot et al., 2007; Santos, 2013; 

Santos e Sant’anna, 2010).  

Delineamento de estudo 

Testemunhos sedimentares curtos (~50 cm) foram coletados no dia 19 de maio de 

2017 no depocentro de cada ambiente (Figura 9). Os ambientes escolhidos estão na 

fazenda Nhumirim, onde não ocorreram modificações de uso e cobertura do solo no 

entorno desses ambientes nas últimas décadas. No laboratório, os testemunhos foram 

processados para determinação da densidade, análises de C, N e datação por 210Pb. Além 
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disso, foram realizadas medições de variação diária (24h) de temperatura, pH, 

alcalinidade, oxigênio (O2) e pressão parcial de CO2 (pCO2). 

 

Figura 9 - Mapa de localização dos lagos estudados. 

Coleta de campo e análises laboratoriais 

Dados de pH, alcalinidade, temperatura e salinidade foram coletados em campo 

em uma variação diária, sendo também compilados da literatura para a construção de uma 

amplitude anual (Tabela 5). O pH foi determinado com precisão de 0,01 com o medidor 

de pH Metrohm 826 e alcalinidade com a titulação de Gran (APHA, 1998). O termostato 

YSI-30 foi calibrado para temperatura e salinidade. A concentração de CO2 foi estimada 

usando o método da alcalinidade do pH (Stumm e Morgan, 1996) com correções para 

temperatura, altitude e força iônica (Cole et al., 1994). A pCO2 foi estimada pela lei de 

Henry, considerando a relação entre a concentração de CO2 e a constante de Henry para 

este gás em cada condição de temperatura e salinidade (Weiss, 1974). A pCO2 pelo 

método pH-alcalinidade, pode ser utilizado na mensuração de lagos que possuem águas 

básicas, como mostra tabela de Abril et al. (2015). 
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Tabela 5 - Valores coletados em campo e compilados da literatura (Barbiero et al., 2018; 

Costa, Kolman e Giani, 2016; Damaceno, 2018; Malone et al., 2007; Malone, Santos e 

Sant’Anna, 2012; Mariot et al., 2007; Santos, 2013; Santos e Sant’anna, 2010). Campos 

com * não possuem medidas anuais compiladas para o parâmetro. 

 Salina (L7) Salitra (L6) 
 Média Amplitude Média Amplitude 

COD (mg. L-1) 171,3 82 - 330 225 * 

pH (água) 10,1 8,9 - 10,6 7,8 7,3 – 9,4 

pH (sedimento) * * 9,6 * 

TAS (cm. yr-1) 0,16 0,02 – 0,30 0,09 0,02 – 0,15 

Condutividade (mS. cm-1) 6778,4 1985 - 17730 4375,64 611 - 11040 

Alcalinidade (µeq. L-1) 36196,4 9371,6 - 78713 33245,55 8737 - 78713 

Saturação de O2 (%) 268,8 6 - 597 129,8 46 - 242 

Redox água (mV) * * 42,5 25 - 60 

Redox sedimento (mV) * * -296,5 -313 / -280 

Profundidade (cm) 33,9 * 17,5 12 - 23 

Secci (cm) * * 4 * 

Turbidez (NTU) 258,167 143,5 - 441 1304,57 118 - 3622 

Área (ha) 5 - 10 - 

Perímetro (km) 0,85 - 1,65 - 

Área: perímetro 0,059 - 0,061 - 

Sólidos dissolvidos (g. L-1) 0,816 * 0,438 * 

Salinidade 3,310 0,63 - 7,3 2,155 0,3 - 6,4 

NT (água) (mg. L-1) 12,652 * 2,178 * 

PT (água) (mg. L-1) 1,409 * 0,824 * 

Amônio (mg. L-1) 0,051 * 0,008 * 

Nitrito (mg. L-1) 0,024 * 0,008 * 

Nitrato (mg. L-1) 0,010 * 0,009 * 

Fosfato (mg. L-1) 1,764 * 0,098 * 

Clorofila (mg. L-1)  32,652 * 7,89 * 

Feoftina (mg. L-1)  0,132 * 1,46 * 

Cloreto (mM) 26,07 24,6 - 27,3 6,03 3,6 - 10,3 

Sódio (mM) 35,73 32,8 - 37,8 25,03 14,7 - 40,1 

Potássio (mM) 12,17 9 - 16,9 11,6 6,4 - 20 

Saturação de CO2  167 4,1 – 328,3 451,8 9,7 – 1640,9 

pCO2 634 15,6 – 1023,8 1716,9 36,8 – 6235,5 

Cianobactérias (%) 65,3 0 - 100 99 97 - 100 

 

No laboratório cada testemunho foi aberto longitudinalmente ao meio e fatiado em 

intervalos de 2 cm. Os pesos das amostras foram obtidos em balança analítica (0,0001 g) 

para determinação da densidade a partir da razão do peso seco pelo volume (densidade 
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aparente), bem como a composição química (C e N), a granulometria e a datação por 210Pb 

no perfil do testemunho. O 210Pb foi utilizado para determinar as idades das camadas e as 

taxas de acumulação sedimentar (TAS) de cada testemunho. O 210Pb é um isótopo da série 

de decaimento do Urânio-238 (238U) com uma meia-vida de aproximadamente 22 anos e, 

por isso, é amplamente utilizado para datações na escala dos últimos 100 anos (Appleby, 

1998; Appleby, P.G. e Oldfield, 1992). As amostras liofilizadas e maceradas foram 

armazenadas em tubos de contagem gama, e posteriormente analisadas em um detector 

de germânio intrínseco acoplado a um analisador de multicanal. A datação das camadas 

foi realizada considerando a atividade do 210Pb em excesso (210Pbex) que é calculada 

subtraindo o 210Pb suportado (atividade de 210Pb em equilíbrio com a do rádio-226 

(226Ra)), da atividade total de 210Pb. Os valores de 210Pbex foram utilizados no modelo de 

datação Taxa de Suprimento Constante (CRS, na sigla em inglês), que permite determinar 

as idades para cada camada do testemunho e é apropriado para ambientes submetidos a 

variações nas TAS ao longo do tempo (Appleby e Oldfield, 1978). 

A determinação da matéria orgânica, substrato inorgânico e granulometria foi 

realizada em amostras submetidas à perda por ignição em forno mufla a 400 ºC por 16 h 

(Schumacher, 2002) e acidificação por HCL 10% para retirada dos carbonatos (CO32-). 

Para as análises de Corg, CO32- e NT, cada intervalo foi homogeneizado em dois 

conjuntos de cápsulas de estanho. Um conjunto foi previamente acidificado (HCL 10%) 

fora das cápsulas para remover o CO32-, enquanto o outro foi apenas macerado e 

encapsulado. Para a leitura utilizamos um Analisador Elementar Flash com precisão 

analítica igual a 0,1%. O analisador CHN Analyzer acoplado a um espectrômetro de 

massas foi utilizado para determinar o Corg, CO32- e NT. A diferença entre o conteúdo 

de Corg nas cápsulas totais e acidificadas em cada intervalo forneceu a quantidade de 

CO32- dos intervalos. As taxas de acumulação sedimentar (TAS), de Corg, CO32- e N 

foram obtidas multiplicando a concentração de cada elemento, a densidade aparente e a 

taxa de acumulação obtida pelo decaimento do 210Pb (Appleby e Oldfield, 1978; Cordeiro 

et al., 2008). 

RESULTADOS 

A variação nictemeral (24 horas) do perfil vertical da temperatura, pH, alcalinidade, 

concentração de oxigênio na coluna d’água e pCO2 foram coletadas no dia 1 de março de 

2006 (Figura 10). Observamos uma maior homogeneidade diária no lago salitra em 
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comparação à salina, que apresenta maiores valores de pH, com o O2 aumentando quatro 

vezes a partir do meio-dia e uma pCO2 diária em média nove vezes menor.  

 

Figura 10 - Variação nictemeral de temperatura, pH, alcalinidade, O2 e pCO2 dos lagos 

alcalinos estudados. A bola preta com linha pontilhada representa o lago salina (L7) e os 

quadrados pretos com linha sólida o lago salitrado (L6). 

Confirmando as tipologias lacustre escolhidas, a Figura 11 evidencia as 

características das três tipologias lacustres encontradas em Nhecolândia. Além dos dados 

diários coletados, combinamos uma compilação de dados da literatura para obter uma 

média anual de pH e condutividade elétrica (Barbiero et al., 2018; Costa, Kolman e Giani, 

2016; Damaceno, 2018; Malone et al., 2007; Malone, Santos e Sant’Anna, 2012; Santos, 

2013; Santos e Sant’anna, 2010). Os lagos de baía apresentam metabolismo autotrófico 

baseado na fotossíntese predominantemente acima da linha de água do lago, apresentando 

condutividade elétrica <2.000 μS cm e pH <7,5. Os lagos salitras apresentam 

predominância de metabolismo heterotrófico variando em condutividade entre 500 - 

5.000 μS cm-1 e pH entre 7 - 9,5. Já os lagos salinos apresentam metabolismo autotrófico 

baseado na fotossíntese abaixo da linha d'água do lago, predominantemente por 

cianobactérias, variando a condutividade elétrica entre 700 - 65.000 μS cm e o pH entre 

7,9 - 10,5. 
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Figura 11 - Condutividade elétrica (mS cm-1) e pH coletados em campo para os lagos 

alcalinos deste trabalho. O agrupamento de tipologias dos ecossistemas alcalinos em 

relação ao pH e condutividade elétrica (Ce) foi adaptado de Bergier et al. (2016), Timms 

(2005), Martins (2012), e Evans e Costa (2013). 

Os perfis dos testemunhos sedimentares amostrados (Figura 12 e Figura 13) 

corresponderam a um período de acumulação geocronológica com o ano de 1917 marcado 

em 15 cm no L7, e em 9 cm no L6. Ao longo do testemunho L7 as taxas de acumulação 

iniciam na base em 0,6 e chegam até 1,5 mm ano-1 no topo, enquanto no L6 variam entre 

0,3 até 3 mm ano-1. O conteúdo de Corg, NT e CO32 foram em média 19, 4 e 3 vezes 

maior no L7 em relação ao L6. A acumulação de Corg, NT e CO32- foram 5, 23 e 4 vezes 

maiores no L7 em relação ao L6. 

 

Figura 12 - Perfil de decaimento do 210Pb. 
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Figura 13 - Perfis de densidade aparente, substratos inorgânicos, matéria orgânica, TAS, Corg, CO32- e NT a partir de datação por 210Pb no 

testemunho sedimentar dos lagos L7 e L6. 



49 

 

Em relação à diferença entre os lagos salina (L7) e salitra (L6), as taxas de 

acumulação no sedimento não apresentaram diferenças significativas entre os 

testemunhos, porém a acumulação de CO32- do L7 apresentou em média valores 19 vezes 

maiores, enquanto o Corg e o NT foram em média três vezes maiores (ANOVA one way 

seguido do Post Hoc de Tukey, p<0,05; Figura 14). 

 

Figura 14 - Valores de SAR, CO32-, Corg e NT nos testemunhos coletados. As barras 

pretas representam as médias da salina e as barras cinzas as médias da salitra. Os eixos 

representam o erro padrão da média. Letras similares indicam médias sem diferença 

significativa entre os tratamentos (ANOVA one-way seguido do Post Hoc de Tukey; 

p>0,05). 

DISCUSSÃO 

Os valores de variação diária (Figura 10) de O2 indicam aumento da produção 

primária ao longo do dia, o que sugere uma diminuição do ácido carbônico (H2CO3) e 

aumento do pH desses ecossistemas alcalinos, causando a persistência de subsaturação 

de CO2 ao longo do dia, principalmente na salina. Em relação aos nossos dados unidos 

aos compilados da literatura (Figura 15) para construção de valores anuais, a salitra (L6) 

apresentou fluxo de CO2 da água para a atmosfera de 2 à 4 vezes maior em relação a 

salina (L7). Os valores anuais de saturação de O2 na água da salina foi 2 vezes maior em 

relação a salitra. A variação anual da saturação de CO2 na água da salitra chega à valores 
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3 vezes maiores em relação a salina. Os valores da pCO2 da salina foi em torno de 634.7 

± 296.8 µatm e a salitra 1717 ± 1508 µatm, sendo 185 e 5% menor que valores estimados 

para os lagos tropicais (Marotta et al., 2009). Em relação às estimativas de lagos globais, 

a salina apresentou valores em média 163% menores, enquanto a salina apresentou 

valores similares à média estimada (Raymond et al., 2013). 

 

Figura 15 - Modelo biogeoquímico geral de fluxos de C típicos de lagos de salina e salitra 

em Nhecolândia, Pantanal. Os dados anuais compilados para os fluxos de CO2 água-

atmosfera indicam uma ampla variabilidade anual, tornando necessária uma maior 

densidade amostral para diminuir o erro encontrado. 

A TAS não apresentou diferenças significativas entre os testemunhos (Figura 14). 

No entanto, em relação à outros lagos salinos do mundo, os valores de TAS da salina (L7) 

e salitra (L6) foram 9 e 16 vezes menores a valores encontrados na África (Barton e 

Torgersen, 1988), 2 e 3 vezes menores em relação aos lagos Clearwater no Canadá 

(Vinebrooke et al., 1998) e lago Asagitepecik na Turquia (Hubert-Ferrari et al., 2012), 

além de 4 e 7 vezes em relação aos lagos Autelope e Kenosee no Canadá (Vinebrooke et 

al., 1998). A acumulação de Corg na salina (L7) é de 4-5 vezes maior em relação a salitra 

(L6), a acumulação de CO32- na salina foi de 22-23 vezes maior em relação a salitra, e a 

acumulação de NT na salina foi de 4-5 vezes maior em relação a salitra. Estas diferenças 

sugerem que os maiores valores de pH, condutividade elétrica e condições de oxidação-

redução são fundamentais para manutenção das salinas. De fato, é relatado em outras 

regiões que as salinas apresentam altas concentrações de C orgânicos e inorgânicos, 

dando suporte à comunidades biológicas altamente produtivas nestes ambientes 
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(Hammer, 1981; Jones e Deocampo, 2003; Melack, 1981; Zorz et al., 2019). Em 

Nhecolândia, a entrada superficial de águas ácidas influenciada pela abertura das 

cordilheiras que mantém o sistema, com o objetivo de facilitar a entrada do gado 

principalmente em períodos de seca, são responsáveis pela conversão destes ambientes 

salinos em salitras (Silva, M. H. S., 2007) influenciando diretamente nas perdas de 

acumulação de C no sedimento. Estas aberturas podem continuar e aumentar ao longo do 

tempo devido a tendência da expansão de áreas de pastagem e diminuição de florestas e 

corpos d'água nessa região (Bacani et al., 2016). 

As salinas do Pantanal de Nhecolândia ocupam uma área de aproximadamente 100 

km2 (Evans e Costa, 2013). Utilizando como base esta estimativa de área ocupada pelas 

salinas e os dados de acumulação obtidos nas salinas L7 e salitra L6, indicamos que as 

salinas podem acumular atualmente 1160 ± 250 Mg Corg ano-1, e que a conversão desses 

ecossistemas em salitras pode acarretar em uma diminuição de aproximadamente 910 ± 

180 Mg Corg ano-1. Em relação ao CO32-, as salinas atualmente acumulam 1110 ± 210 

Mg CO32- ano-1, podendo representar uma perda na acumulação de 1061 ± 210 Mg CO32- 

ano-1. Neste sentido, a perda total na acumulação de C em função da degradação nesses 

ambientes seria de 1971 ± 390 Mg C ano-1. A acumulação de NT atualmente é de 76 ± 18 

Mg NT ano-1, podendo ter uma perda de 58 ± 17 Mg NT ano-1. Além disso, o fluxo médio 

anual para atmosfera incorporando as áreas de salinas foi em média -490 ± 48130 Mg C-

CO2 ano-1, indicando que a transformação em salina pode representar um aumento de até 

80390 Mg C-CO2 ano-1, sendo assim ~163 vezes maior em relação a condição atual. Estes 

resultados sugerem que a transformação dos lagos salinas em salitras no Pantanal de 

Nhecolândia devido à entrada de águas ácidas (Bacani, 2007; Silva, M. H. S., 2007), 

também faz com que estes ambientes percam capacidade de acumular C e aumente as 

taxas de evasão de CO2 à atmosfera. As projeções indicam que o desmatamento futuro 

será concentrado nas áreas com maior abundância de lagos salinos no Pantanal, sendo 

assim uma ameaça ao funcionamento natural deste sistema ambiental (Bacani et al., 

2016). Neste sentido, corroboramos com dados de acumulação e evasão de C em estudos 

anteriores (Bacani et al., 2016; Silva, 2012) que já indicavam que as salinas de 

Nhecolândia são ecossistemas frágeis e vulneráveis às modificações antrópicas de uso e 

ocupação do solo região. 
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CONCLUSÃO 

A região de Nhecolândia possui uma extensa heterogeneidade de ecossistemas, o que 

confere a paisagem características e padrões de funcionamento únicos. No entanto, nas 

últimas décadas essa região apresentou importantes mudanças antropogênicas de uso e 

cobertura do solo, que acabaram modificando os ecossistemas alcalinos (salinas) a partir 

da retirada da cordilheira e subsequente entrada de águas ácidas nos sistemas, 

transformando-as em salitras. Estes aumentos da retirada de cordilheira podem destruir 

os lagos salinas, que são refúgio de tomada d’água para os animais silvestres em períodos 

de estiagem, uma vez que está sendo utilizada para nutrição e hidratação do gado. Nossos 

resultados abordam o processamento de C em um lago salina (L7) e salitra (L6), 

demonstrando a perda de acumulação de C e aumento da evasão de CO2 para a atmosfera 

caso se mantenha a tendência da expansão de áreas de pastagem, diminuição das áreas de 

florestas e destruição do entorno destes corpos d'água. Neste sentido, nossos resultados 

indicam a importância da imprescindível adoção de políticas públicas de planejamento de 

uso e cobertura do solo considerando o conhecimento sobre o funcionamento do 

ecossistema do pantanal. 
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CAPÍTULO 3 – ATRELANDO AS ALTERAÇÕES ANTROPOGÊNICAS E OS 

REGISTROS SEDIMENTARES LACUSTRE COMO LIÇÕES PARA O 

MANEJO COSTEIRO URBANO (LINKING ANTHROPOGENIC CHANGES AND 

THE SEDIMENTARY RECORD AS LESSONS FOR URBAN COASTAL 

MANAGEMENT) 

RESUMO 

O processo de eutrofização artificial e as inundações urbanas costeiras são componentes 

cada vez mais recorrentes na literatura científica, principalmente nas projeções de 

mudanças globais. Embora as conexões artificiais ao mar, que incluem aberturas de 

barreiras, canalização e dragagem de canais, sejam medidas de mitigação comuns em 

lagoas costeiras, seus efeitos a longo prazo ainda não foram completamente 

compreendidos. Neste sentido, avaliamos as mudanças de uso e cobertura do solo e as 

intervenções humanas na bacia de drenagem de uma lagoa costeira tropical, relacionando 

com as mudanças de acumulação sedimentar que ocorreram em testemunhos do corpo 

lagunar (Lagoa de Maricá, Sudeste do Brasil). Analisamos as taxas de acumulação 

sedimentar, de nutrientes e carbono (C) nos últimos ~120 anos (210Pb), determinados a 

partir de dois testemunhos sedimentares. Estas taxas foram relacionadas às mudanças 

antropogênicas e intervenções na bacia de drenagem, a partir de registros históricos e 

análises de geoprocessamento. O assoreamento e a eutrofização da lagoa, expressos neste 

trabalho pelas taxas de acúmulo de sedimento (TAS) e de fósforo total (PT), aumentaram 

em média ~6 vezes em ~120 anos, respectivamente. Estes resultados confirmam a relação 

de aumento das taxas de acumulação sedimentar com o desmatamento, urbanização e 

descargas de esgoto não tratados na bacia de drenagem. Além disso, confirmamos que as 

práticas de renovação artificial de água com o oceano, que acarretam a diminuição 

artificial no nível de água da lagoa, podem intensificar o assoreamento, além de não 

reduzir a eutrofização. Nossos resultados indicam que práticas de mitigação relacionadas 

às conexões artificiais ao mar, podem também contribuir para a degradação do 

ecossistema, particularmente quando não estão integradas com reflorestamento e 

tratamento de esgoto na bacia de drenagem. Estas relações encontradas, sob a perspectiva 

de mudanças locais que implicam em efeitos globais, podem melhorar as ações de gestão 

e planejamento costeiro, principalmente nos países em desenvolvimento que buscam 

medidas viáveis de manejo dos seus ecossistemas. 
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INTRODUÇÃO 

As ações antropogênicas afetam a evolução das lagoas costeiras (Beraldi et al., 2019; 

Cataudella, Crosetti e Massa, 2015; Pérez-Ruzafa, Pérez-Ruzafa, et al., 2019), inserindo 

estes ecossistemas entre os mais ameaçados no mundo. Uma expressiva porção destes 

habitats foram drasticamente alterados ou destruídos em função das intervenções 

humanas, como drenagem de águas para evitar doenças (e.g., malária), isolamento do mar 

para redução de salinidade e facilitação de desenvolvimento agrícola (Monfort, Morand 

e Lafaye, 2014). Além disso, ocorrem também práticas de desmatamento das bacias de 

drenagem para construção civil, mineração de sal, desenvolvimento urbano, construção 

de infraestruturas urbanas e aquicultura (Cataudella, Crosetti e Massa, 2015; García-Oliva 

et al., 2018; García e Muñoz-Vera, 2015; Pérez-Ruzafa, Marcos e Pérez-Ruzafa, 2011). 

Como desdobramento destas ações antropogênicas está a eutrofização artificial nos 

ambientes costeiros (Middelburg e Levin, 2009; Rabalais et al., 2014; Zhou et al., 2020), 

uma vez que o crescimento populacional e a diversidade das atividades humanas resultam 

no enriquecimento dos nutrientes das águas (Lotze et al., 2006; Rabalais et al., 2009). 

Este enriquecimento de nutrientes promove perda da biodiversidade, podendo aumentar 

as taxas de decomposição da matéria orgânica, além de fenômenos de estratificação e 

hipoxia/anoxia na coluna d’água (Pan et al., 2013; Pawar, 2016). Estes ambientes 

costeiros são locais importantes para a ciclagem de elementos em escala local e global 

(Walcker, Gratiot e Anthony, 2016), sendo influenciados por mudanças que ocorrem no 

próprio sistema, bem como por contribuições de origem marinha e terrestre (Mejjad et 

al., 2016). Além disso, os sistemas costeiros são reconhecidos por acumular quantidades 

consideráveis de matéria orgânica nos sedimentos (Cuellar-Martinez et al., 2019; 

Mendonça et al., 2017; Ruiz-Fernández et al., 2020), especialmente em ambientes 

tropicais (Breithaupt et al., 2012; Zhou et al., 2017; Amora-Nogueira, Capítulo 1). 

As lagoas costeiras cobrem aproximadamente 13% das áreas costeiras globais 

(Barnes, 1980; Wit, de, 2011), caracterizados por serem sistemas altamente produtivos 

(Fuentealba et al., 2020; Umgiesser e Neves, 2004), sendo essenciais na ciclagem de 

matéria orgânica e nutrientes (Carstensen et al., 2020; Maher et al., 2019), sustentando 

uma ampla variedade de atividades humanas (Newton et al., 2014). Estas lagoas são 

formadas pelo seu isolamento do oceano a partir do desenvolvimento de uma barreira 

arenosa, formada por processos de transgressões marinhas que envolvem a ação de ondas, 

vento, tempestades e variações do nível do mar (Moore e Murray, 2018). As variações na 
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precipitação, nível do mar e aumento da temperatura podem afetar o escoamento, a 

concentração de oxigênio dissolvido e a salinidade, ameaçando potencialmente as 

comunidades naturais e a sensibilidade à eutrofização (Anthony et al., 2009; Neumann et 

al., 2008). Estas complexidades da interface continental e oceânica sob as implicações 

das intervenções humanas desafiam as práticas de gestão costeira sustentável (Bulleri e 

Chapman, 2010; Yu et al., 2017). 

Nos países em desenvolvimento as lagoas costeiras são frequentemente cercadas por 

cidades, onde o esgoto doméstico não tratado é disposto diretamente nos corpos de água 

(Beraldi et al., 2019; Esteves et al., 2008). No caso do Brasil, os últimos 40-50 anos foram 

marcados pelo desenvolvimento associado à crescente urbanização, mudanças de uso e 

cobertura do solo, esgotos não tratados, indústrias, e ações de dragagem (Fernandes et al., 

1994; Fonseca, da et al., 2019; Ivanoff et al., 2020; Knoppers, Lacerda e Patchineelam, 

1990). As práticas de gestão costeira como dragagem (Fonseca, da et al., 2019) e/ou 

aberturas artificiais das barreiras arenosas (Haberzettl et al., 2019; Suzuki, Ovalle e 

Pereira, 1998) podem influenciar a ciclagem de C e nutrientes nestes ambientes (Esteves 

et al., 2008). Entretanto, os efeitos das intervenções a longo prazo ainda não são 

completamente compreendidos. Neste sentido, dois testemunhos sedimentares da lagoa 

de Maricá no Rio de Janeiro (Brasil) foram utilizados para avaliar as mudanças 

antropogênicas e a variabilidade da acumulação de matéria orgânica e de nutrientes ao 

longo do último século, sendo relacionados às mudanças de uso e cobertura do solo na 

bacia de drenagem. Nossa abordagem reconstruiu as intervenções antropogênicas no 

sistema, tais como aumento populacional, lançamento de esgotos, aberturas artificiais de 

canais e da barreira arenosa, construção de pontes e expansão da malha urbana na bacia 

de drenagem da lagoa de Maricá. Estas ações antropogênicas são representativas das 

transformações globais que afetam a maioria das cidades costeiras urbanas, 

principalmente nos países em desenvolvimento. As taxas de acúmulo de sedimentos, a 

granulometria, C orgânico (Corg), carbono inorgânico (CaCO3), bem como taxas de 

acumulação de nutrientes, foram utilizadas para avaliar as mudanças ambientais que 

afetaram estes padrões de acúmulo ao longo do século passado. 

MATERIAL E MÉTODOS 

Delineamento do estudo 

O delineamento foi baseado em dois testemunhos sedimentares coletados na lagoa 

de Maricá em 2017, separados por ~2 km de distância (Figura 16). O testemunho 
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CENTRO foi amostrado no depocentro da lagoa (região mais profunda), enquanto o 

testemunho N_RIVER foi coletado próximo (~0,7 km) ao Rio Mumbuca, o principal 

afluente que atravessa o centro urbano da cidade de Maricá. Foram identificados quatro 

períodos com base nas intervenções antropogênicas que ocorreram na bacia de drenagem 

e na própria lagoa (canais artificiais, expansão urbana, aumento populacional e abertura 

da barreira de areia da lagoa) ao longo do século passado. O primeiro período inicia no 

final do século XIX e vai até 1951, não sendo ainda marcado por um aumento urbano 

expressivo, porém marca o início das canalizações dos rios e desmatamento que 

antecederam as intervenções significativas no sistema. Em 1951, a abertura do canal da 

Ponta Negra para o mar afetou a renovação da água e a profundidade da lagoa. No 

segundo período (1951-1974), a construção dos canais da Costa e Cordeirinho também 

afetou a dinâmica entre o sistema lagunar e o mar. Estes canais artificiais conectaram a 

lagoa com o mar e reduziram a profundidade da lagoa, causando enriquecimento dos 

nutrientes, sendo seguido pela primeira onda de crescimento urbano. O terceiro período 

(1974-2010) representa o período de construções de estradas e pontes que melhoraram o 

acesso à região, permitindo assim um aumento significativo da população e da 

especulação imobiliária. Isto resultou em um aumento do lançamento de esgotos não 

tratados, que somados à menor capacidade de diluição e renovação das águas em função 

das ações anteriores, fez com que este período apresentasse as maiores taxas de acúmulo 

na lagoa dos quatro períodos. Finalmente, o quarto período (2010-2017) se inicia após as 

fortes chuvas que inundaram as planícies urbanizadas no entorno da lagoa, resultando na 

abertura artificial da barreira de areia pela prefeitura após 25 anos. Esta conexão ao mar 

de curta duração inicialmente diminuiu a acumulação de Corg e nutrientes, entretanto, as 

taxas aumentaram novamente nos anos posteriores, alcançando valores superiores aos 

níveis anteriores.
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Figura 16 - Figura de localização. O ponto vermelho representa o testemunho CENTRO e o laranja o testemunho N_RIVER. A linha vermelha 

limita a bacia de drenagem. O número 1 marca onde a barreira arenosa é aberta na lagoa da Barra; 2 o canal da Ponta Negra; 3 o canal da Costa; e 

4 o canal do Cordeirinho. A linha amarela representa o perfil SW-NE da figura. 
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Área de estudo 

A lagoa de Maricá faz parte de um sistema lagunar situado em área costeira que está 

sujeita a um regime dominado por ondas (Dias e Kjerfve, 2009). A lagoa é circundada 

pela serra da Tiririca e por afloramentos rochosos de Ponta Negra, constituídas de rochas 

metamórficas neoproterozóicas, que são a fonte de quartzo para todo o sistema (Silva et 

al., 2014). As concentrações de fósforo variaram de 252 a 670 mg m-3 em nossas 

medições de água durante a amostragem dos testemunhos, o que de acordo com a 

classificação para lagos tropicais de águas quentes (Salas e Martino, 1991) é considerado 

um ecossistema eutrófico (>118,7 mg m-3). De acordo com a classificação de Köppen-

Geiger, climaticamente a região é classificada como tropical úmida (Aw), com estações 

chuvosa (novembro a abril) e seca (maio a outubro) bem definidas, temperatura média 

variando entre 24 e 27°C, e precipitação média entre 66 e 186 mm no verão e inverno 

(CLIMATEMPO, 2020), respectivamente. 

O ecossistema é influenciado pela alta subtropical do Atlântico Sul (ASAS), com 

ventos predominantemente de leste e nordeste (Amarante e outros 2002). As exceções 

são alguns eventos da massa de ar polar modificada quando ventos do Sul e Sudoeste 

ocorrem com maior intensidade (CPTEC-INPE, 2020). O Sistema Lagunar Maricá-

Guarapina é constituído pelas lagoas de Maricá (~18 Km²), Barra de Maricá (~8 Km²), 

Padre (~2 Km²) e Guarapina (~6 Km²), de Leste a Oeste, respectivamente. A maior lagoa 

deste sistema (Maricá) recebe contribuições dos rios Bambu, Buris, Fundo, Imabassaí, 

Inoã, Itaoca, Itapeteiú, Ludegero, Madruga, Mumbuca, Preguiça, Retiro, Taquaral, 

Ubatiba, e Vigário, além dos canais da Cidade, Costa e São Bento, e do arroio Buriche 

(Rosman, 2007). Geomorfologicamente, o sistema é caracterizado por uma grande lagoa 

e duas barreiras transgressivas, compostas na superfície por uma barreira interior do 

Pleistoceno (~120.000 anos BP) e uma barreira exterior do Holoceno (~8.500-5.000 anos 

BP) adjacente à praia (Silva et al., 2014). Estas barreiras foram formadas durante eventos 

de transgressões marinhas que transportaram sedimentos da plataforma continental, 

isolando o sistema lagunar do mar. 

Ao longo do último século as práticas adotadas para mitigar a eutrofização artificial 

e as inundações urbanas incluíram diferentes tipos de ligações artificiais ao mar a partir 

da Lagoa de Maricá. Estas ligações abrangeram as aberturas temporárias das barreiras, 

atividades de dragagem, e a construção de canais permanentes no sistema lagunar. Estas 

intervenções diminuíram o nível da água na Lagoa de Maricá em ~1,2 m (Oliveira et al., 
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1955), embora a duração da abertura de barreira seja curta, e os canais permanentes 

estejam assoreados devido à falta de dragagem para manter o fluxo de água em direção 

ao mar (Cruz, 2010; Pradel, 2017). 

Coleta de sedimentos e análises laboratoriais 

Os testemunhos CENTRO e N_RIVER foram coletados na Lagoa de Maricá com o 

auxílio de um gravity core (Figura 16). A amostragem foi realizada no dia 23 de janeiro 

de 2017, sob mesmas condições climáticas e de temperatura. No laboratório, os dois 

testemunhos foram abertos longitudinalmente e fatiados em intervalos de 2 cm. As 

amostras foram liofilizadas e pesadas para densidade aparente seca (DBD), 

granulometria, Corg, CaCO3, nitrogênio (N), formas de fósforo (P), e datação por 210Pb. 

As amostras de granulometria (~3g) foram queimadas na mufla à 400°C para remoção da 

matéria orgânica, e posteriormente foi adicionado HCL (10%) para remoção do CaCO3. 

Para desagregar as partículas, as amostras foram inseridas em agitador orbital por 24h em 

solução defloculante (hexametafosfato de sódio). Foi realizada análise granulométrica a 

laser, em um granulômetro Mastersizer Hydro 2000G (0,02-2.000 µm) com ultrassom 

(50%) durante 5 min (Figura 17 e Figura 18). Para a classificação e distribuição do 

tamanho de grãos, utilizamos o software estatístico GRADISTAT (Blott e Pye, 2001) 

funcionando no Microsoft Excel. O software GRADISTAT é baseado em parâmetros de 

cálculos estatísticos para análises granulométricas de sedimento (Folk e Ward, 1957; 

Udden, 1914; Wentworth, 1922). 
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Figura 17 - Descrição textural, conteúdo de C e de nutrientes do testemunho CENTRO. 
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Figura 18 - Descrição textural, conteúdo de C e de nutrientes do testemunho N_RIVER. 
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Para a datação, os sedimentos foram liofilizados, macerados, embalados e selados 

em tubos gama plásticos, sendo armazenados por pelo menos três semanas para 

estabelecer equilíbrio secular entre 226Ra e 214Pb. Foi utilizada uma referência certificada 

(IAEA-300 Sedimentos do Mar Báltico), e a radiação gama foi mensurada nas amostras 

para calcular as atividades 210Pb e 226Ra. Estas atividades foram medidas usando os picos 

de 46,5 KeV e 351,9 KeV de radiação gama, respectivamente. Foram subtraídas as 

concentrações totais de 210Pb das concentrações de 226Ra (ou seja, o 210Pb suportado) para 

acessar as atividades 210Pb em excesso (Figura 19). Para estimar a taxa de acúmulo 

sedimentar (TAS) usando a atividade 210Pb, foi utilizado o método de fluxo constante 

(CRS). Este método calcula a variação da TAS para cada camada, considerando que a 

precipitação de 210Pb da atmosfera para a água é constante (Appleby e Oldfield, 1983). 

Foi utilizado o modelo CRS para calcular a TAS, Corg, CaCO3, nitrogênio total (NT), e 

todas as formas de acumulação de P em cada período. 

Figura 19 – Os painéis apresentam o 210Pbex para os testemunhos CENTRO e N_RIVER, 

respectivamente. A linha preta do painel A representa a regressão linear do testemunho 

CENTRO ln 210Pbex (dpm/g) = -0.01424 ± 0.004086* Depth (cm) + 1.757 ± 0.1148; e no 

painel B N_RIVER ln 210Pbex (dpm/g) = -0.04566 ± 0.003088 * Depth (cm) + 1.687 ± 

0.05703. 

 

Para as análises de Corg, CaCO3 e NT, cada intervalo de sedimentos foi 

homogeneizado em dois conjuntos de cápsulas de estanho. Um conjunto foi previamente 

acidificado (HCL 10%) fora das cápsulas para remover o material carbonatado, enquanto 

o outro foi apenas macerado e encapsulado. Para a leitura utilizamos um Analisador 

Elementar Flash com precisão analítica igual a 0,1%. A diferença entre o conteúdo de 

Corg nas cápsulas totais e acidificadas em cada intervalo forneceu a quantidade de 

CaCO3. O P total (PT) foi estimado em amostras submetidas ao forno de mufla a 550 °C 

(90 min) e o fósforo inorgânico (PI) em amostras secas e maceradas. As determinações 
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de P foram realizadas após extração com HCl 1 M em um agitador orbital por 16h, 

centrifugação a 2000 rpm, e análise de reação colorimétrica a 880nm no líquido 

sobrenadante com ácido ascórbico, antimônio de potássio e heptamolibdato de amônio 

(Hansen; Koroleff, 1999). A análise de TP e IP foi realizada em um espectrofotômetro 

Perkin Elmer UV/VIS (modelo Lambda 25), e o P orgânico (PO) foi calculado pela 

diferença entre TP e IP. A taxas de acumulação foram determinadas a partir do TAS (cm 

ano-1), DBD (g cm-2), Corg, CaCO3, NT e formas de P (Figura 17 e Figura 18). 

A bacia de drenagem da Lagoa de Maricá foi delimitada a partir de um modelo digital 

de elevação do United States Geological Survey (USGS). O mapeamento de 1970 do uso 

e cobertura do solo em escala 1:50.000 foi baseado em fotografias aéreas do 

Departamento de Recursos Minerais (DRM-RJ). O uso e cobertura dos anos 1985, 1995, 

2005 e 2015 foram baseados nos dados de imagem da série Landsat (USGS). Os produtos 

georreferenciados foram segmentados e classificados manualmente, assumindo unidades 

de uso e cobertura do solo do Manual Técnico de Uso da Terra (IBGE, 2013), com 

adaptações descritas na Figura 20. 

Figura 20 - Mudança no uso e cobertura do solo na bacia de drenagem da lagoa de Maricá 

a partir de fotografias aéreas de 1970, e imagens da série LANDSAT de 1985, 1995, 2005 

e 2015. A classe Urbana abrangeu níveis de urbanização densos e rarefeitos; a classe 

Campo abrangeu áreas sem a presença de vegetação arbórea, e a classe Água 

correspondeu apenas à superfície de água da lagoa. 

 

Os estoques de Corg, CaCO3, NT, PT, PI e PO foram examinados para correlações 

com o aumento da população na bacia de drenagem (Figura 21). 

 

Figura 21 - Estoques de CaCO3, Corg, NT, PT, PI e PO. A área cinza correspondente ao 

número de habitantes, e a linha azul pontilhada marca os períodos do presente estudo. O 

círculo preenchido com a linha preta representa o testemunho CENTRO, e a linha 
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triangular aberta pontilhada o testemunho N_RIVER ao longo do tempo. As linhas 

pontilhadas azuis representam os períodos 1, 2, 3 e 4 deste trabalho, respectivamente. 

 

Para avaliar as variações climáticas nas últimas décadas, compilamos os parâmetros 

de cota do Rio Mumbuca e a precipitação média mensal em Maricá (Figura 22). A cota 

do Rio Mumbuca e a precipitação mensal foram obtidas na estação do Instituto Estadual 

de Meio Ambiente (INEA). 

Figura 22 – O painel A apresenta séries temporais mensais de precipitação. As linhas 

pontilhadas laranja e vermelha representam os interquartis de 95 e 99 Cl. O painel B 

mostra a série temporal do ano de precipitação média (área cinza) na cidade de Maricá e 

a cota do rio Mumbuca (linha preta) para o período entre 1980 e 1995. 

 

Finalmente, também avaliamos a qualidade da água (Figura 23) da lagoa de Maricá 

nos últimos 15 anos (INEA). 

Figura 23 - Águas apropriadas para banho de acordo com a resolução CONAMA 

274/2000 para os indicadores microbiológicos. Fonte: Instituto Estadual de Meio 

Ambiente do Rio de Janeiro (INEA - RJ). 
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Tratamento estatístico 

Os dados dos testemunhos CENTRO e N_RIVER foram log-transformados para 

alcançar a normalidade para a avaliação das mudanças temporais entre as taxas de 

acumulação de TAS, Corg, CaCO3 e nutrientes. Aplicamos a ANOVA bidirecional (two 

way) (Tabela 6) nos dados log-transformados para determinar diferenças significativas 

(nível de confiança = 0,95) ao longo dos dois testemunhos divididos pelos mesmos quatro 

períodos. Em seguida, o teste HSD Post Hoc de Tukey foi realizado para diferenciar as 

mudanças entre testemunhos e períodos (Tukey, 1949). Os testemunhos (CENTRO e 

N_RIVER) e os quatro períodos (XIX – 1951; 1951-1974; 1974-2010 e 2010-2017) 

analisados estão descritos na seção Delineamento do Estudo. Todas as análises estatísticas 

foram realizadas no software GraphPad Prism. 
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Tabela 6 - Soma dos quadrados (SQ), graus de liberdade (GL), média quadrática (MQ), 

razão F (F), valor P (P) e variação total (VT) da ANOVA bidirecional (two way) para as 

variáveis de TAS, Corg, CaCO3, NT, PT, PI e PO entre períodos. 

 

RESULTADOS 

O testemunho CENTRO (depocentro da lagoa), apresentou uma TAS três vezes 

maior que o testemunho N_RIVER (próximo ao rio Mumbuca) (Figura 24 e Figura 25). 

A distribuição natural de sedimento na Lagoa de Maricá é controlada pela entrada fluvial, 

vento, ondas e correntes. Os ventos de direção sudeste-noroeste são responsáveis pela 

formação de ondas e correntes, aumentando a TAS no depocentro (setor meio oeste da 

lagoa) em comparação ao N_RIVER (Silva et al., 2020). O testemunho N_RIVER indica 

menor grau de agitação das águas no sítio deposicional de acumulação (silte grosso à 

médio) quando comparado a granulometria (silte grosso a areia média) do testemunho 

CENTRO (Figura 17 e Figura 18). O testemunho CENTRO apresenta maior estoque de 

CaCO3 e fragmentos de conchas, enquanto o N_RIVER exibiu um menor estoque de 

CaCO3, com presença de bivalves e gastrópodes preservados (Figura 17 e Figura 18), 

confirmando a diferença de energia durante a deposição entre os sítios de amostragem. 

Variável ANOVA SQ GL MQ F Valor P VT (%) 

TAS 

Período * Testemunho 0,977 3 0,325 4,253 0,012 1,14 

Período 44,16 1 44,16 577 <0,0001 51,57 

Testemunho 17,29 3 5,765 75,33 <0,0001 20,19 

Corg 

Período * Testemunho 1,49 3 0,4965 4,477 0,0098 5,737 

Período 0,06321 1 0,06321 0,57 0,4558 0,2435 

Testemunho 20,36 3 6,786 61,19 <0,0001 78,41 

CaCO3 

Período * Testemunho 2,588 3 0,8625 3,52 0,026 6,466 

Período 0,5018 1 0,5018 2,048 0,1621 1,254 

Testemunho 27,7 3 9,233 37,67 <0,0001 69,21 

NT 

Período * Testemunho 1,793 3 0,5976 5,651 0,0032 7,198 

Período 9,46E-05 1 9,46E-05 0,000894 0,9763 0,00038 

Testemunho 19,5 3 6,501 61,48 <0,0001 78,3 

PT 

Período * Testemunho 1,864 3 0,6214 2,822 0,0544 2,555 

Período 18,53 1 18,53 84,15 <0,0001 25,4 

Testemunho 28,85 3 9,617 43,68 <0,0001 39,55 

PI 

Período * Testemunho 2,212 3 0,7374 2,711 0,05 2,917 

Período 18,97 1 18,97 69,73 <0,0001 25,01 

Testemunho 27,94 3 9,313 34,23 <0,0001 36,84 

PO 

Período * Testemunho 0,5324 3 0,1775 1,589 0,2113 3,368 

Período 2,683 1 2,683 24,01 <0,0001 16,97 

Testemunho 6,279 3 2,093 18,73 <0,0001 39,72 
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Figura 24 – Perfis de Granulometria, Densidade, TAS, Corg, PT, PI, e PO datados por 210Pb (CRS) no testemunho CENTRO da lagoa de Maricá. 

A área relativa de mudanças de uso e cobertura do solo na bacia de drenagem (mapa municipal de 1939, fotografia aérea de 1970 (DRMRJ) e 

imagens das séries LANDSAT de 1985, 1995, 2005 e 2015), crescimento populacional da cidade de Maricá (a partir de dados do IBGE, (2020; 

1950) e BRUM, (2004)) e perímetro lagunar ocupado por áreas urbanas. 
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Figura 25 - Perfis de Granulometria, Densidade, TAS, Corg, PT, PI, e PO datados por 210Pb (CRS) no testemunho N_RIVER da lagoa de Maricá. 

A área relativa de uso do solo/ mudança de cobertura na bacia de drenagem, crescimento populacional da cidade de Maricá e perímetro lagunar 

ocupado por áreas urbanas (mesma descrição da Figura 24). 
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Os dois perfis sedimentares (Figura 17, Figura 18, Figura 24 e Figura 25) indicaram 

quatro períodos distintos (Tabela 7) de mudanças antrópicas nos testemunhos da Lagoa 

de Maricá. Taxas menores e relativamente estáveis de acúmulo de matéria orgânica e 

inorgânica foram observadas sob condições mais prístinas desde o final do século 19 até 

o início dos anos 1950. Ambos os testemunhos exibiram um aumento inicial da TAS 

durante o primeiro período, com um aumento no segundo período (1951 a 1974) após a 

construção dos canais artificiais com o mar e o crescimento urbano inicial. No terceiro 

período (1974 a 2010), o maior aumento da urbanização e da população na bacia 

hidrográfica da lagoa de Maricá-Guarapina (principalmente em seu perímetro) aumentou 

todas as taxas de acumulação. Finalmente, após a abertura da barreira arenosa em 2010 

foram observadas mudanças substanciais. As taxas de acúmulo total de sedimento, C, N 

e P aumentaram significativamente, variando de 1-3 e 2-6 vezes nos testemunhos 

CENTRO e N_RIVER, respectivamente (p<0,05, ANOVA two way seguida pelo teste 

Post-Hoc de Tukey; Fig. 5). Dos períodos <1951 a 1951-1974, 1951-1974 a 1974-2010 e 

1974-2010 a 2010 a 2017, o aumento observado na área urbana foi de 3, 5 e 2 vezes, 

respectivamente. 
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Tabela 7 -Variáveis divididas por períodos definidos em cada Testemunho (Média ± Erro da Média). 

 VARIÁVEIS 

PERÍODO SÍTIO 
TAS 

(mm/ano-1) 

Corg 

(g m-2 ano-1) 

CaCO3 

(g m-2 ano-1) 

NT 

(g m-2 ano-1) 

PT 

(g m-2 ano-1) 

PI 

(g m-2 ano-1) 

PO 

(g m-2 ano-1) 

2010 - 2017 CENTRO 31,22 ± 1,140 100,34 ± 10,987 15,56 ± 3,842 10,66 ± 1,315 4,87 ± 0,465 2,96 ± 0,364 1,91 ± 0,458 

2010 - 2017 N_RIVER 5,25 ± 0,606 179,11 ± 12,009 24,86 ± 0,853 20,25 ± 2,214 2,36 ± 0,644 1,34 ± 0,225 1,03 ± 0,419 

1974 - 2010 CENTRO 19,38 ± 1,260 61,04 ± 5,001 7,25 ± 0,693 6,84 ± 0,359 4,52 ± 0,448 2,89 ± 0,309 1,63 ± 0,244 

1974 - 2010 N_RIVER 2,14 ± 0,592 54,64 ± 16,444 5,09 ± 2,240 6,88 ± 1,880 0,79 ± 0,219 0,43 ± 0,129 0,37 ± 0,098 

1951 - 1974 CENTRO 10,82 ± 0,7598 36,23 ± 4,069 3,47 ± 0,8996 3,1 ± 0,4163 1,67 ± 0,5781 0,97 ± 0,5934 0,69 ± 0,4186 

1951 - 1974 N_RIVER 1,05 ± 0,096 27,21 ± 1,214 2,01 ± 0,062 3,27 ± 0,214 0,34 ± 0,035 0,16 ± 0,004 0,18 ± 0,032 

1881 - 1951 CENTRO 6,87 ± 0,760 18,08 ± 1,053 1,96 ± 0,204 2,5 ± 0,473 0,76 ± 0,212 0,52 ± 0,185 0,24 ± 0,086 

1881 - 1951 N_RIVER 0,45 ± 0,087 12,17 ± 2,689 1,135 ± 0,213 1,38 ± 0,328 0,11 ± 0,034 0,08 ± 0,027 0,032 ± 0,009 
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Ao longo dos ~120 anos, o testemunho CENTRO no depocentro da lagoa apresentou 

médias anuais de acumulação de TAS, CaCO3, Corg, PT, PI e PO que foram ~12, 5, 1,2, 

5, 6, e 5 vezes maior, respectivamente. Porém, nenhuma diferença significativa foi 

encontrada para a acumulação de NT no testemunho N_RIVER próximo ao rio Mumbuca, 

que é a fonte fluvial primária da lagoa (nível de significância p<0,05, Teste t; Figura 26). 

Figura 26 – Fluxos de TAS, Corg, CaCO3, NT, PT, PI e OP para todo o período analisado 

nos testemunhos Centro e N_River de Maricá. As letras representam um Teste t de 

Student para determinar a significância estatística e determinar quais parâmetros tinham 

valores de acumulação similares (Exemplo: o testemunho com uma letra “a” é 

significativamente diferente daqueles que não possuem “a” em sua combinação). 

 

Esta diferença intra-ecossistema não foi observada até 1951 e indica uma marcada 

assinatura antrópica nos sedimentos (Tabela 8). Em média, os estoques de nutrientes 

foram mais altos em N_RIVER, ~1,7, 1,5, e 2,14 para PT, PI, PO, e similares para NT, 

respectivamente (Figura 17 e Figura 18). No testemunho do CENTRO, o estoque de 

carbono orgânico foi maior, atingindo valores, em média, 27 vezes maiores ao longo de 

~120 anos (Tabela 8). 
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Tabela 8 -Taxas médias de acúmulo em 10 anos, 25 anos, 55 anos, 75 anos e 135 anos 

de sedimento e elementos dos testemunhos CENTRO e N-RIVER. 

CENTRO 

 (cm ano-1) (g m-2 ano-1) 

Anos TAS Corg CaCO3 PT PI PO NT 

10 2,44 71,36 9,66 3,81 2,31 1,49 9,02 

25 1,80 48,24 6,16 3,06 1,87 1,18 5,71 

55 0,91 24,79 3,09 1,60 1,01 0,59 2,98 

75 0,70 18,97 2,36 1,22 0,76 0,46 2,28 

120 0,39 10,45 1,29 0,67 0,42 0,25 1,25 

N_RIVER 

 (cm ano-1) (g m-2 ano-1) 

Anos TAS Corg CaCO3 PT PI PO NT 

10 0,13 42,01 5,41 0,57 0,32 0,25 4,90 

25 0,08 24,55 3,00 0,34 0,19 0,15 2,90 

55 0,05 13,14 1,49 0,18 0,10 0,08 1,56 

75 0,03 9,97 1,11 0,13 0,07 0,06 1,18 

120 0,02 5,86 0,65 0,08 0,04 0,04 0,69 

 

As comparações entre os períodos estudados também confirmaram diferenças 

significativas durante os anos mais recentes entre os dois testemunhos para a TAS e a 

acumulação das formas de P, com exceção do PO, no entanto, o mesmo padrão não foi 

encontrado para Corg, CaCO3 e NT (p<0,05, ANOVA two way seguido pelo teste Post 

Hoc de Tukey; Figura 26). Além disso, todas as taxas de acumulação estudadas, incluindo 

a TAS e acumulação de C, N e P, indicaram aumentos significativos do primeiro para o 

segundo período no CENTRO, contrastando com mudanças não significativas na porção 

interna próxima ao rio Mumbuca (N_RIVER). Do primeiro para o quarto período houve 

aumento nestas taxas, atingindo valores em média ~4-8 e 12-32 vezes maiores no 

testemunho CENTRO e N_RIVER, respectivamente. A série temporal de 73 anos de 

chuvas mensais acumuladas perto da lagoa de Maricá (de 1944 a 2017) sugere uma 

frequência semelhante de picos acima do quartil 75% durante todo o período (Figura 22, 

A). Durante o intervalo de 25 anos de 1980 a 1995 (Figura 22, B), a precipitação anual 
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acumulada também esteve positivamente relacionada ao nível da água do rio Mumbuca 

(Fig. 8, Sup.). Confirmando esta diminuição na profundidade da lagoa, os mapas de 

mudanças de uso e cobertura do solo indicaram que o desvio da água de um canal artificial 

para o mar resultou na diminuição do espelho d’água, após os anos 1960, de um pequeno 

ecossistema lagunar a montante (Lagoa Brava), que estava ligado à Lagoa de Maricá. 

Figura 27 - Relação entre a média anual da profundidade do rio Mumbuca e a 

precipitação anual. A linha representa a regressão linear da profundidade do rio (cm) = -

0,2367± 0,08092*Precipitação anual (mm) -3,987 ± 9,193. 

 

DISCUSSÃO 

Os perfis sedimentares indicaram que o crescimento urbano associado à falta de 

tratamento de esgoto na bacia de drenagem foi seguido por intensa eutrofização artificial 

e assoreamento da lagoa. Ambos os impactos antropogênicos sugerem profundas 

implicações na acumulação de sedimento, C e nutrientes em lagoas costeiras ao redor do 

mundo (Cerda et al., 2013; García e Muñoz-Vera, 2015; Haberzettl et al., 2019). Estas 

implicações são comuns nos países em desenvolvimento, acarretando em perda de 

qualidade da água e profundidade das lagoas, prejudicando tanto a biodiversidade quanto 

os múltiplos usos humanos nestes ambientes (Cerda et al., 2016; Pérez-Ruzafa, Campillo, 

et al., 2019; Pérez-Ruzafa, Pérez-Ruzafa, et al., 2019). As obras de engenharia como 

aberturas de barreira, canais artificiais e a canalização de rios na bacia hidrográfica são 

práticas comuns de mitigação para controle da eutrofização. Estas obras geralmente não 
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são associadas na literatura científica às descargas de esgoto não tratados à longo prazo, 

sendo ainda pouco conhecidos os efeitos sobre a eutrofização e o assoreamento do corpo 

lagunar. 

Intervenções iniciais (antes de 1951) 

Os registros históricos apontam que o regime hídrico natural do sistema lagunar de 

Maricá antes dos anos 1950 incluía uma ampla planície de inundação, que era 

periodicamente inundada durante as estações chuvosas e formavam extensas áreas 

vegetadas úmidas em seu entorno, abrigando uma expressiva biodiversidade aquática 

(Cruz e Cruz, C. B. M.; Carvalho, 1996; Oliveira et al., 1955; Rosman, 1998). As 

conexões destes ambientes ao mar pela abertura das barreiras arenosas são consideradas 

importantes fontes de larvas, aumentando a produtividade pesqueira nos sistemas 

lagunares, como relatado nos Estados Unidos e Austrália (Able, Valenti e Grothues, 2017; 

Trnski, 2002). Na lagoa de Maricá, evidências anteriores (Oliveira et al., 1955) sugerem 

que neste período o aumento do nível da água nas estações chuvosas, e a subsequente 

pressão hidráulica, facilitavam numerosas aberturas naturais ou realizadas pelos 

pescadores antes de 1951. Estas aberturas contribuíam para o aumento da produtividade 

de peixes e camarões, quando as águas não estavam poluídas, especialmente devido à 

entrada de organismos marinhos pelas conexões temporárias ao mar, associado aos 

refúgios para a biodiversidade na planície de inundação no entorno da lagoa. 

O desmatamento associado à canalização e assoreamento de rios, córregos e lagoa na 

bacia hidrográfica da lagoa durante este período poderia ter intensificado a 

disponibilidade de sedimentos, possivelmente sendo responsável pelo aumento da carga 

de sedimentos nas águas costeiras (Cruz e Cruz, C. B. M.; Carvalho, 1996; Fernex et al., 

1992). Os primeiros e esparsos assentamentos urbanos observados na bacia de drenagem 

na década de 1930 também poderiam ter contribuído para os pequenos aumentos iniciais 

de acumulação de nutrientes na lagoa de Maricá (Figura 24 e Figura 25). Este mesmo 

padrão de eutrofização associado à urbanização inicial foram relatados em sedimentos 

aquáticos costeiros na América do Norte (López-Mendoza et al., 2020; Ruiz-Fernández 

et al., 2020) e no Mar Vermelho (Almahasheer et al., 2017). 

 

 

 



75 

 

Aberturas de canais artificiais para o mar (1951-1974) 

Os canais artificiais inaugurados no final dos anos 1950 (Figura 16) diminuíram a 

profundidade da lagoa de Maricá devido ao escoamento da água da lagoa para o mar 

(Oliveira et al., 1955). Estas aberturas de canais artificiais são considerados um 

procedimento padrão em todo o mundo, incluindo as regiões da América do Sul (Lanés 

et al., 2015), África (Haberzettl et al., 2019) e o Mediterrâneo (Suari et al., 2019). 

Evidências anteriores indicaram que o rebaixamento do nível de água por si só pode 

reduzir os habitats para a produtividade dos peixes, como observado no Canadá (Gaboury 

e Patalas, 1984) e no Japão (Yamamoto, Kohmatsu e Yuma, 2006). No caso da lagoa de 

Maricá, este processo provavelmente foi acelerado pela influência reduzida da maré, 

mesmo em anos mais recentes quando os canais artificiais estavam desobstruídos, como 

apoiado por modelos hidrodinâmicos (Cruz, 2010), confirmando os relatos dos 

pescadores locais (Oliveira et al., 1955; Valpassos e Mello, 2018). A crescente 

urbanização desassociada de tratamento de esgoto, especialmente após a pavimentação 

de rodovias que ligavam a cidade aos centros urbanos maiores (Abreu, 1987; Monteiro, 

2006), contribuíram para o aumento da eutrofização da lagoa, expressa aqui pelo aumento 

da acumulação de nutriente que foi intensificada ao longo do período seguinte. 

Período de maior urbanização na bacia de drenagem (1974-2010) 

O expressivo crescimento urbano nas últimas décadas levou a perdas de áreas úmidas 

costeiras em todo o mundo como um direcionador típico da mudança global (Lin e Yu, 

2018), sendo acelerado na planície de inundação da lagoa de Maricá devido à construção 

de pontes que permitiram acesso direto à cidade do Rio de Janeiro. Neste sentido, os 

aumentos da acumulação de sedimentos C, N e P em ambos os sítios amostrados (Figura 

24 e Figura 25) podem ser atribuídos à esta intensa urbanização seguida de descargas de 

esgoto não tratadas, também realçadas pelos pilares de sustento das pontes que retêm a 

dispersão dos sedimentos na lagoa (Fernex et al., 1992). O aumento das taxas de 

acumulação de matéria orgânica e nutrientes em resposta à intensa eutrofização são 

consistentemente apoiados por conjuntos de dados recentes para ecossistemas aquáticos 

de média e alta latitude (Anderson, Bennion e Lotter, 2014; Anderson, Dietz e Engstrom, 

2013; Anderson, Heathcote e Engstrom, 2020; Heathcote et al., 2015; Sobek et al., 2009). 

A urbanização rápida e não associada a uma rede de tratamento de esgoto tem causado 

rápida eutrofização, abrangendo uma grande variedade de lagoas costeiras tropicais 
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(Cerda et al., 2016; Haberzettl et al., 2019), temperadas (Berthold et al., 2018) e boreais 

(Magni et al., 2017). 

Abertura de Barreiras associado às altas descargas urbanas (2010-2017) 

Embora estas aberturas de barreira sejam uma prática comum de mitigação para 

inundações urbanas em países em desenvolvimento, como na África (Davies-Vollum, 

Zhang e Agyekumhene, 2019), Ásia (Sahu, Pati e Panigrahy, 2014) e América do Sul 

(Prestrelo e Monteiro-Neto, 2016), ainda há necessidade de compreender a transição de 

sistemas oligotróficos à eutróficos em ambientes costeiros similares. As respostas das 

taxas de acumulação de sedimento e nutrientes entre as aberturas das barreiras artificiais 

na lagoa de Maricá no primeiro período (antes de 1951) e este último sob condições mais 

urbanizadas, após uma intensa chuva acumulada de três dias ~300 mm, permitiram avaliar 

o papel dessas intervenções no controle da eutrofização. A característica mais importante 

da abertura da barreira neste período foi seu objetivo de diminuir as inundações nas áreas 

urbanas devido à um aumento do nível da água em ~1,2 m, nível semelhante às 

profundidades em condições pristinas mais oligotróficas (Pradel, 2017). Como resultado 

da diminuição do nível de água da lagoa e pressão hidráulica subsequente (Cruz 2010), a 

duração das aberturas de barreira que duravam ~2-3 semanas antes das intervenções 

humanas (Oliveira e outros 1955), atualmente é de ~24h (Pradel, 2017). Além disso, a 

secagem observada em uma pequena lagoa a montante ligada à Lagoa de Maricá (Lagoa 

Brava) devido à construção do canal artificial para o mar confirma que os ecossistemas 

lagunares costeiros podem ser altamente sensíveis a desvios de água, como também 

relatado em outras regiões no mundo (Brock, Smith e Jarman, 1999). 

Os aumentos de tamanho do grão, densidade aparente e TAS, associados a 

diminuições na acumulação de C e PO após a abertura da barreira de 2010, especialmente 

no testemunho CENTRO, pode sugerir maior energia fluvial e ação das ondas em função 

do aumento das chuvas e do menor nível de água da lagoa (Arnaud-Fassetta, 2002). Esta 

dinâmica também favoreceu reduções drásticas nas taxas de acumulação de P no 

CENTRO e no N_RIVER após a abertura da barreira arenosa. Esta diminuição de P é 

provavelmente devido à diluição ou exportação deste elemento para o mar, sugerindo seu 

papel como um nutriente potencialmente limitador, como indicam estudos anteriores em 

águas costeiras da América do Sul e Ásia (Lopes et al., 2017; Zhou et al., 2020). Em 

contraste, as tendências de aumento das taxas de acumulação de Corg e nutrientes em 

ambos os perfis foram mantidas, mesmo para aquelas formas que apresentavam picos 
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temporariamente decrescentes. Apesar do controle das inundações urbanas, estes 

resultados sugerem que as aberturas de barreiras e outras conexões artificiais com o mar 

não são uma prática eficiente de mitigação da eutrofização para lagoas costeiras. Este 

direcionamento de água da lagoa para o mar pode ser um componente de degradação 

devido às subsequentes reduções no volume de água, principalmente quando estas 

práticas não estão associadas a sistemas de tratamento de esgoto, o que é confirmado pela 

persistência de água imprópria após as intervenções (Figura 23). 

Os 120 anos da influência antrópica na lagoa de Maricá 

Os resultados obtidos a partir de registros históricos, mapeamentos de uso e cobertura 

do solo e marcadores biogeoquímicos no sedimento, revelaram que o desmatamento e as 

descargas de esgoto urbano não tratados podem resultar em consequências prejudiciais 

aos ecossistemas lagunares em relação às intervenções de engenharia (e.g. abertura de 

barreiras, conexões artificiais ao mar e canalização de rios). Como evidência da 

eutrofização aquática que ocorreu na lagoa de Maricá, a acumulação de PT foi 

positivamente relacionada ao aumento dos habitantes da bacia de drenagem em ambos os 

testemunhos sedimentares nos últimos ~120 anos (Figura 28). Este resultado confirma 

estudos recentes que evidenciam a relação entre o crescimento populacional nas últimas 

décadas e o enriquecimento do fósforo nas águas costeiras, como na Oceania (Harris et 

al., 2001), América do Sul (Borges et al., 2009), América do Norte (Schroer et al., 2018), 

e Ásia (Ye et al., 2020). 
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Figura 28 -Relação entre a acumulação de PT no testemunho CENTRO (quadrados 

pretos) e N_RIVER (triângulos pretos) e o aumento do número de habitantes na bacia de 

drenagem ao longo do tempo. As linhas pretas sólidas representam a regressão linear da 

acumulação de PT (g C m-2 ano-1) = 3,186e-005 ± 6,129e-006*N habitantes + 1,41 ± 

0,5554 (CENTRO) e acumulação de PT (g C m-2 ano-1) = 1,541e-005 ± 2,54e-006* N 

habitantes -0,1401 ± 0,1843 (N_RIVER), p <0,0001. A diferença entre as inclinações foi 

testada usando o Teste t. 

 

Em relação a todo o testemunho, a TAS atingiu 0,7 e 2,2 cm ano-1 nas regiões 

N_RIVER e CENTRO, respectivamente, resultando em valor médio de 1,5 cm ano-1 para 

toda a lagoa. Este acúmulo de sedimento do ecossistema foi maior do que o relatado 

anteriormente em ambientes mais preservados, sendo até dez vezes maior do que a lagoa 

Cispatá na América Central (Ruiz-Fernández et al., 2011), e semelhante aos sedimentos 

aquáticos costeiros urbanizados, como a lagoa Itaipu na América do Sul (Cerda et al., 

2016) e a Baía Augusta na Europa (Bellucci et al., 2012). Entretanto, a TAS na lagoa de 

Maricá foram ~2-5 vezes maiores que outras águas costeiras sob forte eutrofização, como 

a Baía de Lavaca na América do Norte (Santschi et al., 1999), Baía de Guanabara 

(Monteiro et al., 2012), Lagoa de Patos (Niencheski, Moore e Windom, 2014) na América 

do Sul e a Lagoa de Veneza na Europa (Bellucci et al., 2007),.provavelmente em função 

de taxas mais baixas de renovação da água oligotrófica marinha (Fernex et al., 1992; Laut 

et al., 2019; Monteiro et al., 2012; Santschi et al., 1999). 

As variações na acumulação de CaCO3 indicam um aumento de ~7 e 8 vezes nos 

últimos 120 anos, ou ~60 e 80% apenas assumindo apenas os últimos 25 anos nos 

testemunhos CENTRO e N_RIVER, respectivamente. Embora a recente elevação do 

nível do mar (2,8 a 3,6 mm ano-1) possa afetar a evolução costeira (Church et al., 2013), 

no caso da lagoa de Maricá o sinal antropogênico é provavelmente mais forte devido à 
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posição mais interna da lagoa no sistema lagunar. O aumento substancial na acumulação 

de CaCO3 é comumente associado a organismos calcários (Ruiz-Fernández et al., 2007), 

um indicador comum de maior influência marinha em detrimento da contribuição de água 

doce (Mejjad et al., 2016). Por sua vez, o fluxo de água doce da bacia de drenagem para 

o sistema lagunar, expresso pela profundidade do principal afluente da lagoa de Maricá 

(rio Mumbuca), foi positivamente relacionado à precipitação média anual ao longo dos 

25 anos (Figura 27), indicando o papel potencial da rede de drenagem no aumento do 

nível da água da lagoa. 

Na região sudeste do Brasil, onde está situada a lagoa de Maricá, foram relatadas nas 

últimas décadas reduções nos fluxos dos rios em função de assoreamento e poluição 

causados por ações antropogênicas na bacia de drenagem (Marengo and Alves, 2005; 

Minuzzi et al., 2010). Os maiores aumentos observados na TAS e na acumulação de 

CaCO3, ~60 e 100% próximo ao afluente principal (rio Mumbuca) em relação à porção 

central nos últimos 25 anos (Tabela 8), respectivamente, sugere que as conexões 

artificiais com o mar, o desmatamento e as descargas de esgoto na bacia de drenagem 

aumentaram o acúmulo de sedimentos e a diminuição de água da lagoa. Estudos 

anteriores também reportaram o papel dessas intervenções humanas para reduzir a entrada 

de água doce nas águas costeiras urbanas (Cerda et al., 2016; Haberzettl et al., 2019; 

Renfro et al., 2016; Savage, Leavitt e Elmgren, 2010). Neste sentido, nossos resultados 

indicam que mesmo as intervenções humanas planejadas podem se desdobrar em 

consequências prejudiciais às lagoas costeiras, tais como aberturas de barreiras sem 

tratamento de esgoto, assoreamento causado pela diminuição artificial do nível água (i.e., 

aumentando o fluxo de água para o mar ou reduzindo a entrada de água doce devido á 

intervenções humanas na bacia de drenagem). 

As taxas médias de acumulação de Corg para todo o período de ~120 anos na lagoa 

de Maricá foram ~70% menores, enquanto nos últimos 25 anos ~60% maiores em 

comparação com a média global, que foi recentemente estimada para lagos naturais 

incluindo lagos interiores e lagoas costeiras (Mendonça et al., 2017). Quando os 

testemunhos foram amostrados, a bacia de drenagem da lagoa apresentava ~75% de 

cobertura alterada, ~160.000 habitantes (Figura 24). No entanto, apenas ~2000 pessoas 

são atendidas pelo sistema de tratamento de esgoto (CONEN, 2015). O aumento da 

eutrofização, assoreamento e a diminuição artificial do nível de água contribuiu para 

mudanças drásticas na TAS, acúmulo de C e nutrientes após a intensa precipitação e 

abertura da barreira arenosa em 2010 (Figura 24 e Figura 25). Estas taxas contrastam com 
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a pequena variação após picos semelhantes de chuvas mensais desde 1944 (Figura 22, 

Painel A) sob condições mais pristinas antes de 1951. Além disso, os sedimentos de fundo 

enriquecidos com nutrientes poderiam atuar como uma persistente fonte de N e P para a 

lagoa, mesmo com a redução substancial das descargas de nutrientes antropogênicos 

(Markelov et al., 2019), enquanto que a diminuição da profundidade e a diminuição da 

entrada de água doce e assoreamento poderiam reduzir a capacidade de diluição da água 

(Schindler, 2006). Em geral, os efeitos da rápida urbanização sugerem um processo de 

mitigação destes impactos mais complexo e caro, sendo resultado da crescente 

eutrofização em lagoas costeiras que ocorrem em todo planeta (Figura 29). 

Figura 29 – Modelo conceitual de manejo urbano costeiro. O prístino representa a lagoa 

antes das intervenções antrópicas, onde a lagoa enchia nos períodos de chuva e a barreira 

de areia era aberta. O número 1 representa a atual condição eutrófica da lagoa, com a 

abertura dos canais artificiais e da barra de areia sem tratamento de esgoto. O número 2 

é um modelo conceitual que alia as aberturas da lagoa e o tratamento de esgotos na bacia 

de drenagem, indicando uma melhoria de sua condição trófica. 
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CONCLUSÃO 

A abordagem integrada utilizando registros históricos, mapeamento de uso e 

cobertura do solo e marcadores sedimentares ao longo dos últimos 120 anos evidenciam 

potenciais respostas de intervenções humanas comuns ao gerenciamento de lagoas 

costeiras. Os resultados confirmaram o aumento esperado e amplamente reportado nos 

processos de assoreamento e eutrofização após o desmatamento, estabelecimento de 

fazendas e do crescimento urbano associado a descargas de esgoto não tratadas. Estes 

impactos causaram degradação e podem comprometer os múltiplos usos das lagoas 

costeiras, especialmente nos países em desenvolvimento. Além disso, nossas descobertas 

também revelam que conexões artificiais temporárias ou permanentes com o mar, 

comumente usadas para aumentar a produtividade da pesca e mitigar as inundações 

urbanas e a eutrofização, poderiam ter respostas diferentes em função da intensidade de 

entrada de nutrientes e mudanças no uso e cobertura do solo na bacia hidrográfica. Taxas 

similares de acumulação de nutrientes na lagoa de Maricá após vários eventos de abertura 

de barreira em condições anteriores às aberturas de canais (pré-1951) contrastaram com 

a que aconteceu no período de crescimento urbano intermediário (1985), ou mesmo após 

intensas mudanças em 2010, quando a bacia de drenagem estava desmatada e a lagoa 

recebeu um grande fluxo de descarga de nutrientes. Entretanto, estas alterações não 

representaram a mitigação esperada das condições eutróficas no ecossistema lagunar. 

A resiliência após a diminuição da eutrofização de curto prazo, expressa aqui pelas 

taxas de acúmulo de nutrientes, associada à persistência do elevado aumento de acúmulo 

sedimentar após a última abertura de barreira, indica uma redução da capacidade preditiva 

das intervenções humanas no funcionamento dos ecossistemas. Estes fatores sugerem 

uma relação entre a abertura da barreira sem a recuperação da bacia de drenagem, 

especialmente em relação ao desmatamento e o tratamento de esgoto, uma vez que estas 

práticas intensificam ao invés de reduzir a eutrofização e o assoreamento destes ambientes 

costeiros urbanos. Os resultados indicam que a conservação das áreas no entorno da lagoa 

deve ser incluída no planejamento urbano, seja devido à redução de inundações, ou 

mesmo a colonização da vegetação aquática nas margens para abrigo de espécies e 

aumento da produtividade pesqueira. Portanto, estes resultados apoiam uma melhor 

compreensão do funcionamento das lagoas costeiras, indicando que as conexões 

artificiais com o mar (i.e., aberturas temporárias de barreiras e canais permanentes) não 

devem ser consideradas como uma prática de mitigação isolada. Uma abordagem mais 
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integrada entre as conexões ao mar, a conservação da floresta e da planície de inundação 

lagunar, juntamente com o tratamento de esgotos, emergem como lições urgentes de 

mudança local a global para o manejo urbano costeiro.
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MODELO CONCEITUAL DA TESE 

As mudanças de uso e cobertura do solo no entorno dos lagos da Amazônia e lagoas 

costeiras aumentaram o assoreamento destes ecossistemas, avaliados aqui pela TAS, 

indicando um aumento de 54 e 214% após as alterações antrópicas, respectivamente. Por 

outro lado, nos lagos no Pantanal a transformação da salina em salitra via remoção de 

vegetação de entorno para entrada de gado ou desmatamento, aumenta a exportação de 

sedimento, fazendo com que o transporte seja preponderante em relação à deposição. Esta 

relação é sugerida pelos valores de TAS 41% menores em contraste aos ecossistemas da 

Amazônia e costeiro (Figura 30). A perda de longo prazo das fontes de biomassa de 

florestas tropicais devido à exploração madeireira, agricultura e pecuária extensivas, ou 

mesmo restrições fisiológicas por mudanças antropogênicas no clima, como aumento de 

temperatura, podem fazer com que a Amazônia e o Pantanal percam ~60% e 78% da sua 

acumulação anual de C em forma de matéria orgânica, respectivamente (Figura 30; 

Tabela 9). 

Na região costeira mais urbanizada, os resultados confirmaram o aumento esperado 

dos processos de eutrofização artificial após o crescimento urbano associado a descargas 

de esgoto não tratados. Estes sucessivos impactos acarretaram a degradação destes 

ambientes, podendo comprometer os múltiplos usos das lagoas costeiras. Os resultados 

apresentados indicam que as conexões artificiais com o mar (i.e., aberturas temporárias 

de barreiras e canais permanentes) foram ineficazes, enquanto acumulação de nutrientes 

no sedimento, como um mecanismo de mitigação para ser utilizado de forma isolada. 

Uma abordagem mais integrada entre as conexões com o mar, a conservação das áreas 

florestadas e da planície de inundação lagunar, juntamente com tratamento adequado dos 

esgotos, são importantes lições das mudanças locais a globais para o manejo urbano 

costeiro. Mesmo com o aumento da acumulação das formas de C (823 – 1217%), o 

drástico incremento nas taxas de acumulação de N e P (700 e 671%) nos anos mais 

recentes evidenciou o aumento dos níveis de eutrofização do ecossistema costeiro. Este 

aumento do C relacionado a esgoto sugere uma matéria orgânica mais lábil, que 

potencialmente favorece a degradação e contribuição de gases estufa para à atmosfera. 

As mudanças em relação ao aquecimento, assoreamento e enriquecimento de 

nutrientes por vias antropogênicas podem levar ao aumento da intensidade e a frequência 

de eventos como secas, incêndios e eutrofização dos ecossistemas, tornando a 

recuperação destes ambientes cada vez mais complexa e custosa. Apesar de ainda não 
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estar claro o ponto em que os impactos destas perturbações poderão exceder a capacidade 

de recuperação dos ecossistemas, os resultados indicam que estes ecossistemas sentinelas 

são fundamentais nos planos de mitigação e adaptação à estas mudanças. Em relação à 

mitigação, estes ambientes sentinelas fornecem informações que melhoram o nosso 

entendimento sobre os mecanismos de degradação da bacia de drenagem, além de estocar 

C advindo da bacia de drenagem. Já em relação à adaptação, esses ecossistemas contam 

com a potencialidade de atuar diretamente a partir de seus benefícios ambientais à 

sociedade, diminuindo a magnitude de eventos climáticos impulsionados pelas ações 

antrópicas, remediando as emissões de C antropogênicas. 
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Figura 30 - Modelo conceitual das intervenções antrópicas nos diferentes ecossistemas brasileiros. Os valores foram obtidos utilizando 

testemunhos do presente trabalho (Tabela 9). A área utilizada para extrapolação foram retiradas de Sippel, Hamilton e Melack, (1992), Evans e 

Costa, (2013) e Abreu, (2015) para a Amazônia, Pantanal e lagoas costeiras, respectivamente. 
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Tabela 9 – Valores utilizados na extrapolação da Figura 28. As taxas dos lagos da Amazônia foram retiradas dos testemunhos do Capítulo 1, 

separando os ecossistemas que tinham mais (prístino) e menos (alterado) de 30% de sua área vegetada no entorno preservada. No pantanal foram 

utilizados dados da salina (prístino) e da salitrada (alterado), e nas lagoas costeiras a média entre os testemunhos antes (prístino) e depois (alterado) 

das intervenções antrópicas na bacia de drenagem. A área utilizada para extrapolação foram retiradas de Sippel, Hamilton e Melack, (1992), Evans 

e Costa, (2013) e Abreu, (2015) para a Amazônia, Pantanal e lagoas costeiras, respectivamente. 

Variáveis 
Prístino Alterado Prístino Alterado Prístino Alterado 

Amazônia Pantanal Lagoa costeira 

TAS (g m-2 ano-1) 0,60 0,94 1,60 0,94 0,70 2,20 

Corg (g m-2 ano-1) 175,20 62,44 11,60 2,50 15,13 139,72 

CO32- (g m-2 ano-1) - - 11,10 0,49 1,55 20,21 

NT (g m-2 ano-1) - - 0,87 0,20 1,94 15,45 

PT (g m-2 ano-1) - - - - 0,44 3,62 

Área (km2) 10370 100 15000 

Corg (Gg ano-1) 1816,82 647,50 1,16000 0,25 226,95 2095,80 

CO32- (Gg ano-1) - - 1,11 0,05 23,21 303,15 

NT (Gg ano-1) - - 0,09 0,02 29,10 231,75 

PT (Gg ano-1) - - - - 6,60 54,23 
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CONCLUSÃO 

Como abordagem inovadora, a presente tese apresenta em mesmo delineamento uma 

ampla variedade de ambientes do Brasil (e.g., lagos de planície de inundação amazônica, 

lagos do Pantanal e lagoas costeiras), revelando uma elevada sensibilidade ainda 

negligenciada dos estoques aquáticos de C frente às alterações antropogênicas na bacia 

de drenagem. O representativo conjunto de dados ora coletado e compilado também 

indica que os lagos de floresta tropical na Amazônia e Pantanal podem representar um 

importante papel na determinação dos estoques globais de C, com potenciais implicações 

que ainda necessitam ser incluídas nas projeções de mudanças climáticas. Sendo assim, 

contribui-se a identificação de áreas prioritárias à conservação no âmbito do planejamento 

espacial, o qual se torna essencial à manutenção dos estoques de C, especialmente frente 

às mudanças globais. Aliando práticas de conservação da bacia de drenagem, tratamento 

de efluentes, capital verde e recursos hídricos, podem ser construídas alternativas a serem 

adotadas pela gestão pública e privada para subsidiar ações de mitigação e adaptação às 

mudanças climáticas. Portanto, essa abordagem centenária constitui uma importante 

ferramenta para subsidiar a tomada de decisão, pois a crescente degradação antropogênica 

dos recursos naturais desvela a necessidade de integrar lagos e lagoas costeiras do Brasil 

como ecossistemas sentinelas nos desafios de planejamento e gestão espaciais. 

Como perspectivas futuras, emergem lacunas científicas sobre a necessidade de 

também considerar outros potenciais fatores direcionadores para determinar os estoques 

de C nos lagos e lagoas costeiras tropicais, abrangendo inclusive suas variáveis respostas 

às mudanças globais, as quais ainda necessitam ser melhor compreendidas no âmbito das 

ações de planejamento e gestão espaciais. Dentre essas especificidades, torna-se possível 

destacar as diferentes características dos ecossistemas aquáticos deposicionais, dentre as 

quais os lagos de águas claras, pretas, brancas e suas misturas na Amazônia, os lagos 

fluviais e alcalinos no Pantanal, bem como as lagoas de águas claras e húmicas na zona 

costeira. 
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 33 

Lakes can bury a significant part of carbon (C) captured by terrestrial primary 34 

production in their bottom sediments. Recent evidence has demonstrated that 35 

anthropogenic changes in forest productivity can influence lacustrine organic carbon 36 

(OC) burial in response to climate and land use/cover drivers. However, there is a 37 

scarcity of C stock information for lakes surrounded by highly productive rainforest at 38 

warmer tropical latitudes, with still less information on their responses to land cover 39 

change. Here, we combined new data collected from intensive field campaigns spanning 40 

14 lakes across remote regions of Amazonia with a broad literature compilation to 41 

produce the first spatially weighted global analysis of lacustrine OC burial from lakes 42 

in response to land use/cover changes. Our findings reveal that humid tropical forest 43 

lake sediments are a disproportionately important global OC sink of ~80 Tg C yr-1.  44 
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Further, we demonstrate a temperature driven sensitivity in these carbon stocks to land 45 

use/cover change with evidence pointing to deforestation as a key driver in accelerating 46 

the collapse of massive organic stocks in affected lacustrine sediments with serious 47 

implications for global climate.  48 

Forests are major global atmospheric carbon (C) sinks1–4 of which a significant 49 

biomass fraction is transported by water flow into lacustrine sediments5–10 that represent 50 

temperature-sensitive organic carbon (OC) stocks that are vulnerable to conversion to 51 

greenhouse gases11,12. However, recent global estimates of OC burial in lakes8 have not 52 

considered biome type nor land uses in datasets where low-latitude lakes are severely 53 

underrepresented leading to uncertainty in current predictions of the effects of warming 54 

on large inland water C stocks. Given this lack of information, we sought to substantially 55 

increase representation of tropical ecosystems over previous efforts8, and estimate 56 

sediment OC burial rates (~50-100 year range) in global lakes through a novel approach 57 

that integrates their areal distribution13 across biomes14 and land-cover change15. 58 

Natural lakes cover approximately 2.67 million km2 or 1.8% of the land surface area 59 

across nearly all climate zones13. Lakes within watersheds are depositional ecosystems 60 

with generally high recent OC burial rates8,16–18 playing an essential role in the global 61 

carbon C cycle5,7,19 that is disproportionate to their relatively small area. The role of 62 

lacustrine sediments as biosphere-atmosphere C sinks may even offset greenhouse gas 63 

emissions from inland waters8. Along latitudinal gradients, previous studies have reported 64 

positive relationships between temperature and OC burial in lakes spanning polar to 65 

boreal17, boreal to temperate18 and temperate to subtropical16 biomes. However, with the 66 

exception of temperate biomes18,20, these initial efforts to determine global C 67 

accumulation in lake deposits have not considered land use changes amongst world 68 

biomes16,17 with early efforts substantially underrepresenting low latitude ecosystems. In 69 

extensive flooded areas within humid tropical forests, higher annual temperatures could 70 
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actively stimulate both OC degradation11,12 and accumulation21, increasing uncertainty 71 

about the role of temperature variations in determining sediment OC burial rates. Here, 72 

our aim was to investigate recent global OC burial rates in natural lake sediments (over a 73 

~50-100-year timeframe), integrating variations in global biomes and land cover/use. 74 

A framework to estimate lacustrine C stocks 75 

In order to provide more realistic estimates, our dataset was restricted to natural lakes 76 

and rates derived from 210Pb dating methods, avoiding bias due to large differences in OC 77 

burial in reservoirs and artificial ponds or from other methods such as 14C dating and 78 

sediment traps. Despite a relatively modest increase in the number of lakes (N = 388 or a 79 

~15 % increase), we contribute data from an extensive field survey of an additional 14 80 

remote Amazonian lakes in combination with a literature compilation spanning other 81 

latitudes (N = 37). Our new lake survey results effectively doubled the representation of 82 

warmer low latitude lakes over those previously reported (see details in Methods and 83 

Supplementary Material).  84 

Our updated dataset is now sufficiently representative for global upscaling of lake 85 

OC burial as previous estimates did not include samples from a world biome class 86 

reported in Fig. 1 (i.e., other tropical/subtropical biomes except tropical humid forest), 87 

where only 11% of global lake area is distributed (Supp. Table 1). Further, we analyzed 88 

the potential terrestrial controls over OC accumulation in lakes by comparing OC 89 

accumulation rates in lake sediments with those of forests around the world 1,4, and by 90 

examining the relationship between OC burial in Amazon floodplain lakes with C 91 

dynamics in the surrounding non-flooded forests. 92 

 93 

 94 
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Global mapping of lake OC burial 95 

Our results along the latitudinal gradient demonstrate consistently high recent OC 96 

burial rates in the humid tropical forest lakes, with an average (±SE) of 124.7 (±18.1) g 97 

C m-2 yr-1. In intact biomes in temperate, boreal or polar and subpolar latitudes OC burial 98 

rates reached 38.9 (±8.4), 36.7 (±3.2), 15.4 (±3.9) or 10.9 (±2.7) g C m-² yr-1 respectively, 99 

while human altered environments showed 47.6 (±3.1) g C m-² yr-1 independent of 100 

temperature variation (Figure 1 and Supp. Figure 1). The observed higher lake OC burial 101 

rates in warm low-latitudes contributes to the climate-C-burial debate in global lakes, 102 

confirming prior findings on the likelihood of warming increasing C accumulation in 103 

lacustrine sediments16–18. As biological remineralization and subsequent loss of large OC 104 

stocks to greenhouse gases with increasing temperature has also been reported11,12, our 105 

findings demonstrate that both burial and degradation of OC may be enhanced in a 106 

warming world. Increases in OC inputs22 and burial17 in lacustrine sediments have been 107 

attributed to the enhanced production of aquatic and terrestrial biomass, which reach 108 

inland waters under warmer conditions. In turn, the refractory nature of terrestrial organic 109 

matter (OM)23,24, coupled to high oxygen consumption in bottom waters and surface 110 

aquatic sediments in lakes surrounded by tropical rainforests25 typically leads to greater 111 

preservation of the OC pool in flooded areas24. Significantly higher lake OC burial with 112 

increasing annual air temperature (p<0.05, one-way ANOVA followed by the Tukey’s 113 

post hoc test; Figure 2) and the resulting positive linear regression between both variables 114 

were observed only in intact biomes (p<0.05; Figure 3, Panel A) a trend that confirms 115 

prior regional studies at high and mid latitudes16–18. 116 

Significantly warmer conditions in less vegetated areas in the mid latitudes were not 117 

associated with the increases in recent OC burial rates observed in colder temperate forest 118 

lakes (Figures 2 and 3), most likely due to lower terrestrial primary production in 119 
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deforested areas1. Consistent with this, humid tropical lakes showed an average OC 120 

accumulation ~23 and 8% higher than eutrophic and hypereutrophic lakes reported by 121 

Anderson et al.27 (see Supplementary Discussion for more details), indicating that even 122 

eutrophication and subsequent water contamination are not sufficient to offset the 123 

deforestation induced loss of C sink capacity.  As a result, warmer lakes reached 124 

maximum OC accumulation rates that are approximately three times higher in 125 

intact/natural humid tropical (Amazon) forests than those under intense eutrophication in 126 

urban or rural areas (366.2 ± 51.0 and 129.5 ± 12.9 respectively, N=5 for each). Assuming 127 

the observed differences between lower OC burial rates in human-altered biome lakes 128 

than those from natural areas at similar higher temperatures ~18°C (Figure 3, Panel A, 129 

red and black symbols respectively), we estimated that the loss of C sink capacity in warm 130 

anthropic biome lakes may be at least 40% of that predicted for lakes in intact ecosystems. 131 

This result supports an integrative perspective on lake OC burial debate, in which both 132 

climate2,8,11,12,16,17,19,24,27,28 and land cover3,18,20,29 might control vast C stocks in lacustrine 133 

sediments around the world. 134 

The more intense OC burial in humid tropical forest lakes is due to the large organic 135 

inputs from highly productive terrestrial vegetation1 into flooded areas of this biome30 136 

which fuel intense C cycling processes11,21. The role of rainforests in promoting intense 137 

OC accumulation in warm lake sediments at low latitudes is also independently 138 

demonstrated by the positive linear regression between recent OC burial rates in Amazon 139 

lakes and the relative area of non-flooded vegetation in their surroundings (p<0.05, Figure 140 

3; see details in Methods and Supplementary Material).  Considering the δ13C values and 141 

C:N molar ratios for the major OM sources documented for  the Amazon forest23, both 142 

C3 soil and woody plants accounted for over 60% of the OM source to Amazon lake 143 

surface sediments (Figure 3, panel C). This higher involvement of arboreal sources in 144 



111 

 

lake OC burial might still be conservative, since algae and C4 plants are more susceptible 145 

to mineralization before burying in deeper layers of aquatic sediments21,29 (see more 146 

details in Supplementary Discussion). 147 

Tropical drivers of C accumulation in lakes 148 

Our data demonstrate that humid tropical Amazon forest lakes are burying 149 

approximately 15% more OC per unit area than previously reported1,4 (Figure 2), 150 

indicating that local lakes are destinations for significant proportions of the OM produced 151 

in the forest. The standard error (SE) of ± 18.1 g m-2 yr-1 for recent OC burial rates in 152 

humid tropical forest lakes was ~2-7 times higher than those observed in other natural 153 

and human-altered biomes, a finding that demonstrates warmer tropical lakes contain a 154 

broader range of processes involved in C cycling (i.e., greater both C uptake and release 155 

rates) than in those at higher latitudes28.  In contrast to the much higher average OC burial 156 

rates we observed, the intense mineralization rates under higher annual temperatures11,12, 157 

mobilization of sediments by flooding31, and long-term deforestation29 all act to reduce 158 

OC accumulation in lakes within these humid tropical forests. Indeed, previous evidence 159 

has reported spikes of lake OC burial following the removal of vegetation in the 160 

watershed, but clearly restricted to the initial period of logging in riparian regions29 (see 161 

Supplementary Discussion in Supplementary Material for more details). These 162 

contrasting processes between intense increases and decreases in inputs of terrestrial 163 

biomass under warm tropical conditions are then all likely to contribute to the observed 164 

variability expressed as coefficient of variation (CV) or SEM (Fig. 2 and 3, Supp Table 165 

1) of OC burial in tropical lakes.  166 

Overall, rates of recent OC burial observed in humid tropical forest lakes are among 167 

the highest in the world. These rates fall within the same order of magnitude as other 168 

known productive ecosystems such as seagrass meadows and saltmarshes, and are up to 169 
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two times higher than in mangroves32. Even assuming a much smaller area than other 170 

biomes (~2 % of the global lake area. See details in Methods and Supplementary 171 

Material), we found that humid tropical forest lacustrine sediments represent a 172 

disproportionately large C sink equivalent to around 9 % of the annual C accumulation in 173 

lakes globally (Supp Table 2). Applying our recent OC burial rates to global lake area 174 

resulted in an estimated global sink of 80 Tg C yr-1 , which is equivalent to ~25 % of 175 

estimated global carbon dioxide (CO2) emissions from lake waters to the atmosphere (i.e., 176 

320 Tg C yr-1)19. 177 

Our estimate of OC burial in global lakes is ~33% lower than the most recent 178 

estimate10, contrasting with our weighted average per lacustrine area is ~20% higher 179 

(29.95±5.39 g m-2 yr-1; Supp Table 1). This is due to our study increasing representation 180 

of previously neglected low-latitude ecosystems. This difference from the recent report10 181 

may be attributed to their global lake area estimate which is ~85% higher than the 182 

estimates we assumed in our calculations which take the parsimonious approach of 183 

excluding potentially confounding non-lake surface water bodies (e.g. rivers, reservoirs 184 

and inundated floodplains or wetlands and streams) that might otherwise be considered 185 

lakes13. Messenger et al13 contend that such significant overestimation of lake area in 186 

previous estimates33 of global lake OC burial8,10 might be due to spatial resolution 187 

limitations, especially with respect to distinguishing numerous lakes from these other 188 

open water features. 189 

Despite representing less than 3% of the global lake area in natural biomes, the 190 

specific role of humid tropical forest lakes in our revised estimate of global OC burial in 191 

natural lake sediments was significant, representing 9% of global OC burial. This estimate 192 

for tropical natural forest lakes may be an underestimate as we do not include data for 193 

calculating the contribution of all tropical and subtropical lakes (see details in Methods 194 
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and Supplementary Material).  Given that CO2 emissions from freshwaters may have been 195 

overestimated in previously published reviews that used available data derived from the 196 

pH-alkalinity method34 we consider our estimates to be conservative and are likely to be 197 

underestimating the significance of lake sediments in C sequestration. That said, our 198 

estimates remain 2010 and 50-708 % higher than literature values. 199 

Uncertainties and implications 200 

Although more studies on intra-and inter-ecosystem heterogeneity are required, our 201 

results clearly demonstrate that previously unaccounted for lake sediments and land-cover 202 

changes exert a globally significant control over ecosystem C balances. In particular, our 203 

results demonstrate the importance of forests in determining global lacustrine OC stocks, 204 

identifying the need for both climate and land use changes to be considered integrated 205 

drivers of vast C stocks in lacustrine sediments in a warming world. Indeed, while the 206 

effects of deforestation on terrestrial C stocks is known, our findings suggest the existence 207 

of an additional hitherto unexamined aquatic component of the C cycle that is highly 208 

sensitive to forest removal.  The long-term decline of OC inputs from tropical forests due 209 

to logging29 or physiological constraints on primary production due to climate change 210 

(i.e. “savannization”)3 could further add to the expected decline in lake C stock through 211 

enhanced biological OM mineralization under higher temperatures11,12. Such 212 

deforestation-related mechanisms could lead to reduction or even negation of lake C 213 

burial that had been widely predicted under existing global warming scenarios8,16–18. 214 

These effects are most pronounced in the tropics, which account for around half of all 215 

increases in global net primary production (NEP) despite being only around 22% of the 216 

land area, highlighting the need to preserve tropical ecosystems of which forests, and the 217 

lakes  they contain, merit specific attention 27. 218 
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Given the need to limit climate change to within 1.5 degrees C of warming this 219 

Century these new mechanisms of aquatic C loss in humid tropical forests that we identify 220 

present us with both a challenge and opportunity in tackling climate change.  A challenge, 221 

in that humid tropical forests are particularly vulnerable to ongoing regional land use 222 

change35; and an opportunity in that the immediate implementation of conservation and 223 

afforestation programmes focused on extensive tropical areas rich in lakes will likely 224 

arrest ongoing lake sediment C loss while restarting their globally important C 225 

sequestration function. 226 
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Figures – Main text 319 

 320 

Figure 1 – Lake OC burial rates from sampling locations in natural and human-altered 321 

biomes globally (see Methods for further details on categories and methods). 322 
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  323 

Figure 2 – Annual air temperature (upper panel) and recent OC burial in lake sediments 324 

(lower panel) among classes of natural and human-altered biomes around the world. 325 

Classes of lake biomes were ordered from right to left along the X-axis to represent the 326 

increasing trend in the annual air temperature (see Methods and Supplementary Material 327 

for further details on categories and methods). The bars and error bars represent the 328 

average and standard error, respectively, and equal letters represent no statistical 329 

difference (one-way ANOVA, post-hoc Tukey test, p<0.05). 330 
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 331 

Figure 3 – The role of forests on lake OC accumulation rates with increasing temperature. 332 

Panel A shows the relationships between forest OC accumulation (green triangles), lake 333 

OC burial in natural (black circles) and human-altered (red crosses) biomes with annual 334 

air temperatures along the global gradient. The number 1 represents the subpolar and 335 

polar biomes; 2 the boreal forest; 3 temperate forest; 4 the other medium latitudes; and 5 336 

the humid tropical forest. In turn, numbers 6, 7 and 8 represent the human-altered biomes 337 

in cold, moderate-temperature and warm anthropic environments, respectively > 15.0, 338 

7.5-15.0 and < 7.5 ºC. The solid green line indicates the fitted second-order polynomial 339 

model of forest OC accumulation (g C m-² yr-¹) = 82.93±15.10 + 4.01±1.02 × Temperature 340 

(°C) + 0.08±0.02 × Temperature (°C)²; p < 0.01, while the solid black line represents the 341 

linear model of lake OC burial in natural biomes (g C m-² yr-¹) = 4.23±0.08 × Temperature 342 

(°C) + 15.15±1.01; p < 0.0001. All errors bars in Panel A represents the SEM.  Panel B 343 

shows the relationship between OC burial in Amazon floodplain lakes and the relative 344 
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area of non-flooded forests in their surroundings (see more details in Methods and Supp. 345 

Figure 2). The solid black line in this panel represents the exponential regression of 346 

Amazon lake OC burial (g C m-² yr-¹) = 46.98±21.20 × e0.025±0.009×Non-flooded forest area (%); p 347 

< 0.01 (note the logarithmic scale on y-axis in Panel B) for 6 km² buffer (See Supp. 348 

Material for more details). Panel C shows the scatter plots of the δ13C values from the 349 

organic material fraction vs C:N molar ratios of the Amazon lake sediments based on data 350 

from our own survey (black circles, N=54) and a compilation form the literature (red 351 

circles N= 18). The boundaries of this panel C are based on endmember values reported 352 

in literature (see Methods and Supplementary Material for further details) and the relative 353 

contribution to the Amazon lake sediments are as follows: C3 soil (light brown rectangle, 354 

41%), C4 (yellow rectangle, 0%), C3 (dark brown rectangle, 20%) and phytoplankton 355 

(lime green rectangle, 7%).  356 
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Methods 

Compilation and Calculation of OC accumulation rates. A literature review was 

conducted with the objective of finding direct measurement of recent OC burial rates. A 

cross-reference search was performed using of ‘Web of science’, ‘Science Direct’, 

‘Google Scholar’, and PhD thesis platforms until December 2019. We made a dataset 

including previous published information (n=398) and new records from our surveys in 

2014, 2015 and 2016 (n=14) (Suppl. Table 1). Our efforts resulted in a tropical dataset 

~2.5-fold greater (or 2-fold greater considering only the field survey here).than recently 

published(Anderson, Heathcote e Engstrom, 2020; Mendonça et al., 2017). 

All data were based on estimations of OC burial using profiles of 210Pb, excluding 

other methodologies. Then, we provide data regarding the sediment OC mass 

accumulation rates. The 210Pb was measured by Alpha or Gamma-ray activity. 226Ra was 

measured through Gamma-ray and activities were determined through daughter peaks of 

214Pb and 214Bi. The excess 210Pb (210Pbex) activity is estimated by subtracting the 226Ra 

from the total 210Pb activity. The total 210Pb activity decay and 210Pbex were used to date 

sediment intervals through the Constant Rate Supply (CRS), and Constant Initial 

Concentration (CIC) models(Appleby e Oldfield, 1978; Appleby, P G e Oldfield, 1992) 

as the difference between both is negligible over the 50-100 year timeframe assessed here 

(Turner e Delorme, 1996). The CRS model determined approximately 74% of the 

presented OC burial rates. The sediment mass accumulation rate (SAR) is the product of 

sediment accumulation (cm yr-1) and the respective dry bulk density [g cm-3] in each 

interval(Breithaupt et al., 2014; Sanders et al., 2014). The results are expressed as SAR 

[cm year-1], dry bulk density [g cm-3] and OC content (OC Burial [g C m-2 y-1] = SAR [cm 

year-1] x dry bulk density [g cm-3] x [% OC /100]). To estimate these rates for whole lake 

areas, we divided it by the sediment focusing factor (SFF)(Mendonça et al., 2017), or 
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when there was more than one sample in each lake, we calculated the average among 

them. 

Concerning forest OC accumulation, we compiled the estimates of each compartment 

reported in a previous review(Pan et al., 2011): Soil Organic Matter, Living Biomass, 

Deadwood, Litter and Wood product (Supp. Table 2). The equatorial carbon in soil was 

not estimated by Pan et al. (2011), but we obtained it from Malhi and Grace (2000). Then, 

we also used the forest area inventory provided in Pan et al. (2011), but subtracted the 

tropical forest wetland area reported in Mitra et al. (2005). This approach based on the 

comparison of relatively longer periods (around 50-100 years) with forest OC 

accumulation rates (around 10 years) allowed more conservative estimates of lake OC 

burial, as non-mineralized fractions in terrestrial soils may continue to decay over time 

(i.e., resulting in an overestimation of these rates in the forest as related to the lake 

sediment). 

Our Survey and chemical analyses. Thirteen sediment cores (approximately 50-90 cm 

long) were sampled from the deepest area of each lake using a gravity core. The sediment 

cores were then sealed and cooled for transport. In the laboratory, cores were sectioned 

at 2 cm intervals; samples with known volumes were weighed and freeze-dried. The dry 

bulk density was calculated by dividing the dry weight of the sediment by the initial 

volume(Ravichandran, 1995). The total organic carbon (total Corg) and the δ13C and δ15N 

isotopic compositions (ground to powder samples) were analyzed in a Flash Element 

Analyzer coupled to a Thermo Fisher isotope ratio (Delta V IRMS) mass spectrometer. 

The analytical precision is: C = 0.1%, N = 0.1%, δ13C = 0.1 ‰ and δ15N = 0.15 ‰. The 

CIC model (210Pb dating) was applied in all cores collected for the present study. The 

scatter plot of δ13C and C:N ratio of Amazon lake surface sediments (0-6 cm samples) are 

the result of our survey and published data (N=18 and 54 lakes, respectively), following 
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the boundaries of major OM sources(Araujo-Lima et al., 1986; Hedges et al., 1986; 

Martinelli et al., 2003; Martinelli, Victoria e Forsberg, 1994).  

GIS dataset. We used the HydroLAKES database(Messager et al., 2016) to determine 

natural lake areas around the world (see Suppl. Table 1). This model shows a total surface 

lake area of 2.67x106 km2, which was created by compiling, correcting, and unifying 

several near-global and regional datasets. The resulting map scale was estimated to be 

between 1:100,000 and 1:250,000 for most lakes globally, with some coarser ones at 1:1 

million. Each lake in this database was classified according to the respective biome.  

Further, the seven categories of terrestrial world biomes here were extracted from 

a shape previously published(Olson et al., 2001) (available at 

https://www.worldwildlife.org/biome-categories/terrestrial-ecoregions). Also, we used 

data from the Land Cover (GLCNMO) - Global version(Tateishi et al., 2014) (available 

at https://globalmaps.github.io/glcnmo.html) to separate human-altered biomes 

(cropland, urban and paddy field in GLCNMO) from those intact, creating three more 

classes according to the annual air temperature (<7.5, 7.5-15.0 and > 15°C; Supp. Figure 

3). The resulting nine classes encompassing the following intact biomes: 1. Humid 

tropical forest (n=44); 2. Other tropical/subtropical latitudes than forest (no data); 3. 

Temperate forest (n=161); 4. Boreal forest (n=25); 5. Other mid-latitudes than forest 

(n=16) and 6. Subpolar and polar latitudes (n=09); as well as human-altered biomes: 7. 

Cold anthropic (n=90), 8. Moderate anthropic (n=29) and 9. Warm anthropic (n=24). Our 

dataset for OC burial rates showed a number of humid tropical forest lakes (n=44) 

~85(Anderson, Heathcote e Engstrom, 2020) and 215(Mendonça et al., 2017) %higher 

than previously published, assuming only natural lakes. The annual air temperature of 

each lake was extracted from the Atlas of the Biosphere dataset, using the model from the 

https://www.worldwildlife.org/biome-categories/terrestrial-ecoregions
https://globalmaps.github.io/glcnmo.html


124 

 

Climate Research Unit/University of East Anglia (available at 

https://nelson.wisc.edu/sage/index.php). 

The Land-use cover mapping was based on MODIS/Terra Surface Reflectance 8-Day L3 

Global 500 m SIN Grid V006 (available at 

https://lpdaac.usgs.gov/dataset_discovery/modis/modis_products_table/mod09a1_v006) 

and the ASAR Global Monitoring Mode Image (available at 

https://earth.esa.int/handbooks/asar/CNTR6-2-5.html). We used ASAR/MODIS data 

from Amazon floodplain lakes based in the selection of satellite images, choosing those 

with the closest water level in relation to 23-year average for the respective main river. 

This historical average flooding was determined by assuming a deviation of until ± 8% 

between ASAR/MODIS data and the 23-year average river depth, as the maximum period 

available from the Brazilian Water Agency (Agência Nacional de Águas or ANA, 

http://www.snirh.gov.br/hidroweb/publico/medicoes_historicas_abas.jsf) stations (Supp. 

Table 3). 

The ASAR/MODIS (see Suppl. Table 3) images segmentation process was 

implemented using object-oriented classification method. The process involved multi-

resolution segmentation and classification. For segmentation, we used a multiresolution 

algorithm with the scale parameter 10, and 0.2 of form and 0.8 of compactness. The 

classification is appropriated to the diversity of the study area and compatible with the 

size of the smallest mapped area (scale)(IBGE, 2013). Our classes correspond to the 

mapping units considered homogeneous (forest, countryside, water, and others) or a 

combination of homogeneous areas, representing coverage of the earth's surface and 

distinguished from the surrounding units(IBGE, 2013). Four classes were defined in this 

study: 1. Human-altered Areas; 2. Non-flooded Forest; 3. Várzea and 4. Inland waters. 

We used different sized buffers (3, 4, 6, 8, 12 and 18 km2) and found that the 6 km2 area 

https://nelson.wisc.edu/sage/index.php
https://lpdaac.usgs.gov/dataset_discovery/modis/modis_products_table/mod09a1_v006
https://earth.esa.int/handbooks/asar/CNTR6-2-5.html
http://www.snirh.gov.br/hidroweb/publico/medicoes_historicas_abas.jsf
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better explained the relationship between OC burial in Amazon floodplain lakes and non-

flooded forest area (higher r² of linear regression, p < 0.01; Supp. Figure 2).  

Comparisons with global lake C emission. Raymond et al (2013) assuming reservoirs 

were treated as similar to natural lakes because their pCO2 has been shown to be elevated 

only during the initial ~15 years after impoundment. This paper estimates a global lake 

and reservoir surface area of 3,000,000 km2, which 91.3% is lakes and 8.7% is reservoirs. 

Thus, we calculate 91.3% of 320 Tg C yr-1, around ~27% (or ~292 Tg C Yr-1) of our 

estimates. 

Statistics. The OC burial dataset by biomes was log-transformed to attend analyses of 

variance assumptions(Berry, 1987), and tested for parametricity, including normal 

distribution (Kolmogorov-Smirnov, p <0.05) and homogeneity of variances (Bartlett, p> 

0.05). The same tests were performed in relation to temperature; however, in this case, 

the data were not log-transformed. Thus, we used one-way ANOVA followed by Tukey 

post-test (significance p <0.05), and the stabilization of variance with the number of 

measurements randomly selected was reached (Supp. Figure 4). Finally, descriptive 

statistics in conserved and human-altered biomes are in Supp. Table 4. 
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Tropical forests as drivers of lake carbon burial 1 

Supplementary Material  2 

Supp. Table List 3 

Supp. Table 1- Area size, OC burial rates per area, coefficient of variation of the dataset 4 

and global carbon burial rates for each biome in the present study. *The global value was 5 

obtained using the mean weighted by the sum of lake area in each biome. ** OC burial 6 

dataset for this biome is not available, so we used the mean values of conserved biomes 7 

(excluding the humid tropical forest to be conservative). 8 

 Lake area 

(Messager et 

al., 2016) 

[km2 x 104] 

 

OC burial per 

area  

(mean ± SEM) 

[g C m-2 yr-1] 

Coefficien

t of 

variation 

OC burial 

[%] 

OC burial  

(mean ± 

SEM) 

[Tg yr-1] 

C
o
n

se
rv

ed
 B

io
m

es
 Humid Tropical Forest 6.49   124.70 ± 18.10 96.18 8.09 ± 1.17 

Other 

tropical/subtropical 

30.45        25.48**     -- 7.76** 

Temperate Forest 31.99 36.68 ± 3.15 109.21 11.74 ± 1.01 

Boreal Forest 71.89 15.44 ± 3.90 126.28 11.10 ± 2.80 

Others Mid-latitudes 57.34 38.90 ± 8.44 86.84 22.31 ± 4.84 

Subpolar and Polar 37.16 10.92 ± 2.71 74.38 4.06 ± 1.01 

H
u

m
a
n

-a
lt

er
ed

 

B
io

m
es

 

 

Cold (<7.5 °C) 
9.71 48.60 ± 3.25 65.76 4.72 ± 0.32 

Moderate (7.5 - 15 °C) 14.79 44.89 ± 6.08 72.93 6.64 ± 0.90 

Warm (>15°C) 7.17 49.62 ±10.10 99.49 3.56 ± 0.72 

Global 267.00 29.95 ±5.39* -- 79.96 ±12.77 

 9 
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Supp. Table 2. C stocks per area of forest in each biome. For tropical biomes, we 10 

subtracted the flooded areas to obtain only the contribution of non-flooded forests.  

 
Temperate 

forest 

Boreal 

forest 

Humid 

tropical 

Forest  

Global Source 

C stock 

[Tg C yr-1] 

Biomass 345 117 1167.0 1629.0 
(Pan et al., 

2011) 

Dead wood 42 53 109.0 204.0 
(Pan et al., 

2011) 

Litter 46 103 17.0 166.0 
(Pan et al., 

2011) 

Soil 160 125 99.9 384.9 

7,(Malhi e 

Grace, 

2000)* 

Wood Product 80 94 35.0 209.0 
(Pan et al., 

2011) 

SUM 673 492 1427.9 2592.9 This study 

Area 

[km2x105] 

Forest  76.70 113.50 194.90 385.10 
(Pan et al., 

2011) 

Wetland  6.83 26.50 20.17 53.50 

(Mitra, 

Wassmann 

e Vlek, 

2005) 

Forest-

wetland  
69.87 87.00 174.73 331.60 This study  

C Sink 

[g C m2 yr-1] 
Forests-only  96.33 56.55 81.72 78.19 This study 

* The reference 8 refers only to soil C stock in humid tropical forests.  

 

 

 15 
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Supp. Table 3. Values of main rivers water levels and acquisition date of satellite data 20 

for each Amazon floodplain lakes. We employed this data for the use and cover buffers 

(12km²). 

Lake 
Months/years of 

selected images 

Water 

Level 

[m] 

Ratio 

Average of 23 years: 

Monthly water level value 

[m] 

Acarabixi 04/2005 17.39 1.02 

Cristalino 04/2005 17.39 1.02 

Calado 02/2003 11.45 0.98 

Jacaretinga 02/2003 11.45 0.98 

PA09 (Verde) 01/2005 5.07 1.03 

Paca 12/2004 17.33 0.92 

Nazaré 12/2004 17.33 0.92 

Conceição 12/2004 17.33 0.92 

Santa Catarina 12/2004 17.33 0.92 

Demarcação 12/2004 17.33 0.92 

Santa Ninha 08/2004 5.16 1.07 

Reis 12/2007 18.63 0.99 

Pupunha 12/2007 18.63 0.99 

Puruzinho 12/2007 18.63 0.99 

Ajudante 12/2004 17.33 0.92 

Araca 12/2004 17.33 0.92 

Batata 12/2004 17.33 0.92 

Brasileira 12/2004 17.33 0.92 

Carana 01/2005 5.07 1.03 

Flexal 12/2004 17.33 0.92 

LC1 08/2004 5.16 1.07 

Mussurá 12/2004 17.33 0.92 

NR15 04/2005 17.39 1.02 

Pacoval 08/2004 5.16 1.07 

TA1 (Joá) 08/2004 5.16 1.07 

Tucunaré 12/2004 17.33 0.92 
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Supp. Table 4. Descriptive statistics in conserved and human-altered biomes. 

Biomes N Minimum 
25% 

Percentile 
Median 

75% 

Percentile 
Maximum Mean 

Std. 

Deviation 

Std. 

Error of 

Mean 

Lower 

95% CI 

of mean 

Upper 

95% CI 

of mean 

Coefficient 

of variation 

Humid 

Tropical 

Forest 

44 9.7 44.53 67.95 205.1 534.8 
124.7

0 
119.90 18.08 88.21 161.10 96.18% 

Other Mid-

Latitudes 
16 1.87 8.59 30.33 63.20 109 38.90 33.78 8.444 20.90 56.89 86.84% 

Temperate 

Forest 
161 2.715 12.97 24.13 41.50 224.8 36.68 40.05 3.157 30.44 42.91 109.21% 

Boreal 

Forest 
25 1.09 3.71 5.26 23.96 74 15.44 19.49 3.90 7.39 23.48 126.28% 

Subpolar 

and Polar 
9 1.30 3.82 11 18 25 10.92 8.119 2.71 4.67 17.16 74.38% 

Warm 

Anthropic 
90 0.49 22.34 41.46 66.61 127 48.60 31.96 3.24 42.16 55.04 65.76% 

Moderate 

Anthropic 
29 2.174 19.66 35.03 76.13 112.1 44.89 32.73 6.08 32.43 57.34 72.93% 

Cold 

Anthropic 
24 5.728 14.96 26.64 97.84 174 49.62 49.36 10.08 28.77 70.46 99.49% 

 25 
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Supplementary Figures List 

 

Supp. Figure 1 – The relationship of lake OC burial rates with annual air mean 

temperature. Panel A shows lake OC burial and air temperature in conserved biomes; the 30 

dotted black line indicates the linear regression fit of Ln OC burial (g C m-² yr-¹) = 

0.07±0.007 × Temperature (°C) + 2.96±0.09  (R² = 0.26, p<0.0001) for temperatures over 

0°C (p<0.05); the solid red line indicates the linear regression fit of ln OC accumulation 

(g C m-² yr-¹) = 0.08±0.007 × Temperature (°C) + 2.732±0.08 (R² = 0.35, p<0.0001) for 

all data set (p<0.05). Panel B shows a non-significant relationship between lake OC burial 35 

and air temperature in human-altered biomes (p>0.05). Filled black circles represent 

lakes showing air temperatures above 0°C and non-filled circles below 0°C. 
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Supp. Figure 2 – The relationship of lake Amazon floodplain OC burial rates with non-flooded forest area. The panels A, B, C, D, E and F represent 

size buffers of 3, 4, 6, 8, 12 and 18 km². The size of 3 (A) and 18 km² (F) were not significant (p>0.05). The solid black line in panels B, C, D e E 40 

represents the exponential growth model; were: B (4 Km²) is Amazon lake OC burial (g C m-² yr-¹) = 67.75±31.22 × e0.017±0.008×Non-flooded forest area (%) 

(p < 0.05); C (6 Km²) is Amazon lake OC burial (g C m-² yr-¹) = 67.75±31.22 × e0.017±0.008×Non-flooded forest area (%) (p < 0.01); D (8 Km²) is Amazon lake 

OC burial (g C m-² yr-¹) = 50.484±22.37 × e0.023±0.007×Non-flooded forest area (%) (p < 0.01); E (12 Km²) is Amazon lake OC burial (g C m-² yr-¹) = 62.48±27.89 

× e0.017±0.007×Non-flooded forest area (%) (p < 0.05). Note the logarithmic scale on y-axis in all panels. 
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 45 

Supp. Figure 3 – Database used to create classes on this study. The first map shows the 

land use and cover map database (GLCNMO) when we extract the anthropogenic areas 

that were considered in this study. The second map shows the biome database and the 

lakes location where the OC burial data were previously compiled (Olson et al., 2001). 

 50 

Supp. Figure 4 – Relationship between coefficient of variation of OC burial rates and 

the randomly selected number of samples. 
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Supplementary Discussion 

Our results confirm findings from pioneering studies that revealed important 

watershed controls on OC accumulation in lakes (Deevey Jr., 1972; Mulholland e 55 

Elwood, 1982), including the role of forests to increase their C storage (Kortelainen, 

1993). However, our lower estimates of OC burial in human-altered versus conserved 

lakes contrast with earlier predictions derived from models that underrepresented low-

latitude ecosystems (e.g., Stallard, 1998).  In that study it was thought that anthropic 

activities could increase the C sink capacity in lacustrine sediments more than expected 60 

by the simple control of natural processes, such as morphometric features of lakes and 

watersheds (Mulholland e Elwood, 1982). These previous conclusions were related to 

increased primary production (Ahl, 1975; Darchambeau, Sarmento e Descy, 2014; 

Pennington e Tutin, 1978) fueled by anthropogenic nutrient loading or organic matter 

inputs from deforestation (Bormann et al., 1974), which have been consistently supported 65 

by recent datasets for medium- and high- latitude regions under intense eutrophication 

(Anderson, Bennion e Lotter, 2014; Anderson, Dietz e Engstrom, 2013; Anderson, 

Heathcote e Engstrom, 2020; Heathcote et al., 2015; Sobek et al., 2009). The absence of 

tropical lakes surrounded by the most productive world biome (tropical humid forest) in 

these studies could increase the role of organic matter inputs by eutrophication rather than 70 

their long-term decline by deforestation. Therefore, significant loss of C sink capacity in 

global lakes by anthropogenic activities would indicate a contrasting effect, supporting 

growing evidence that initial peaks of C storage in lacustrine sediments after deforestation 

(Anderson, Dietz e Engstrom, 2013; Li et al., 2008) are transient features that are 

followed by long-term decreases (Leithold et al., 2005; Ruiz-Fernández et al., 2006; 75 

Sanders et al., 2018; Schelske et al., 1994). This dynamic is supported by the finding of 

loss of organic matter (Durigan et al., 2017) due to removal of vegetation and increases 

in the soil exposure to biological remineralization (Kukla et al., 2019). 

As a result, estimates of annual OC burial in global lakes from our dataset ~36, 163 

to 12 and 50 to 70% higher than reported by Mulholland and Elwood (1982); Tranvik et 80 

al. (2009); Mendonça et al. (2017), respectively, are derived from ongoing efforts to 

improve the representation of low-latitude environments. Furthermore, our decadal 

approach (last ~50 – 100-year range) using 210Pb also revealed recent OC accumulation 

rates ~4 to 6 times higher than those of the Holocene (last 10,000 years) in the boreal 

region that use radiocarbon analysis (Kortelainen et al. 2004). Other previous evidence in 85 
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the same sampling sites of aquatic ecosystems have consistently supported higher 

estimates of OC burial using 210Pb than radiocarbon, e.g. ~15 times more OC burial in the 

Amazon floodplain lake Acarabixi (Moreira et al., 2009) and ~2 to 10 times more than in 

the central margin of the Arabian Sea (Somayajulu et al., 1999). These highly divergent 

rates estimated for the same sites could be attributed to the lower uncertainty of the 210Pb 90 

method with respect to radiocarbon on a time scale of up to a century with 14C being more 

useful for dating sediments on a longer-term timescale (Appleby, 1998; Godwin, 1962). 

Although most published data on lake OC accumulation are still from cold high- and 

mid-latitude  environments (Einola et al., 2011; Jonsson et al., 2001; Lundin et al., 2015; 

Sobek et al., 2006), it is well recognized that lateral terrestrial inputs may subsidise the C 95 

sink capacity in globally distributed lacustrine sediments (Mendonça et al., 2017; Tranvik 

et al., 2009), and that Holocene OC burial rates may be minor when compared to heavily 

human impacted areas (Anderson, D’andrea e Frintz, 2009; Ferland et al., 2012; 

Kastowski, Hinderer e Vecsei, 2011; Kortelainen et al., 2006). Indeed, northern forest 

lakes are more widely distributed (~40% of global lakes are situated >50° of latitude 100 

following the model used here from Messenger et al., 2016), where recent anthropogenic 

changes, especially eutrophication and warming, have influenced the total C 

accumulation over the past 100 years. These ecosystems represent  20% of the total OC 

burial over the whole Holocene (Heathcote et al., 2015). Lakes situated in human-altered 

drainage basins often exhibit an intense C sink driven by the high aquatic primary 105 

production associated with rapid terrestrial weathering and erosion, increasing particulate 

organic and inorganic carbon concentrations in waters and their sediments (Kortelainen 

et al., 2013). However, we show here that tropical forest lakes are underrepresented in 

global data sets and are shown here to bury more C per unit area annually, and sequester 

around ~23 and 8% more C than the eutrophic and hypereutrophic lakes previously 110 

reported (Anderson, Bennion e Lotter, 2014; Sobek et al., 2009). 

Therefore, despite their smaller global area, warm low-latitude lakes represent a 

significant organic matter accretion in the biosphere due to higher areal rates, which are 

in turn dependent of terrestrial vegetation inputs. Our estimates represent around 5% of 

the emissions from land-use change and 3 - 2.5% of the ocean and terrestrial CO2 sink for 115 

the last decade (Quéré, Le et al., 2018), respectively”. Indeed, previously estimates report 

the tropics accounting for around half of increases in global NEP despite being only 

around 22% of the lands, highlighting the need to preserve tropical ecosystems should be 

a global priority to mitigate anthropogenic CO2 emissions (Fernández-Martínez et al., 
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2019). Therefore, our novel findings reveal that global change science still needs to 120 

unravel a neglected loss of C sink capacity connecting broad terrestrial and aquatic 

environments, with potentially important climatic implications especially among the 

productive and threatened humid tropical forests. 
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APÊNDICE II 

POTENCIAL PERDA DO ESTOQUE DE CARBONO EM SALINAS DO 250 

PANTANAL DE NHECOLÂNDIA RELACIONADO À ALTERAÇÕES 

ANTRÓPICAS DA PAISAGEM NATURAL 

 

RESUMO 

O Pantanal é reconhecido como uma importante planície inundada global, composta 255 

por distintas sub-regiões como a de Nhecolândia, que apresenta mais de 15,000 lagos 

rasos com águas que variam de ácidas à alcalinas. Nesta sub-região, as alterações 

antrópicas na paisagem em função de mudanças de uso e cobertura do solo são marcadas 

principalmente pelo desmatamento para expansão das pastagens, resultando em uma 

ameaça aos ecossistemas alcalinos. O presente trabalho aborda dois lagos (L7 e L6) 260 

pristinos na fazenda Nhumirim, com objetivo de avaliar as diferenças entre os fluxos de 

carbono (C) nestes ambientes. O primeiro ecossistema é uma salina (L7), onde ainda se 

encontram preservados todo seu cordão vegetal (cordilheira) e anel de areia. O segundo 

ecossistema é uma salitra (L6), que já apresenta descontinuidade de sua cordilheira aliada 

à presença de entrada de água ácida por ligações diretas com sistemas coalescentes, 265 

possivelmente tendo sido anteriormente uma salina. As taxas de acumulação de C 

orgânico (Corg), carbonatos (CO32-) e C total (Ctotal) na salina foram 5, 23 e 8 vezes 

maiores em relação à salitra, enquanto a evasão de dióxido de C (CO2) para a atmosfera 

na salitra indicou ser até 163 vezes maior em relação a salina. Estes resultados indicam 

que as recentes alterações antrópicas que ocorrem no Pantanal, descaracterizando as 270 

salinas e as transformando em salitras, podem acarretar no aumento dos fluxos da água 

para a atmosfera, além de diminuir também a capacidade de acumulação de C no 

sedimento. Neste sentido, indicamos a necessidade de preservação das salinas frente às 

modificações antrópicas de uso e cobertura do solo, enfatizando a urgência da adoção de 

políticas públicas de planejamento para preservar as taxas de acumulação de C e evitar o 275 

aumento da evasão de CO2 nesses ambientes. 

INTRODUÇÃO 

A importância dos ecossistemas localizados em zonas úmidas tropicais no ciclo do 

carbono (C) é amplamente descrita na literatura científica (Abril et al., 2014; Downing et 

al., 1993; Melack e Hess, 2004; Zocatelli et al., 2013). Apenas a Amazônia é responsável 280 

pela apreensão líquida de 436 Tg C ano-1, enquanto o Pantanal é responsável por 3 Tg C 

ano-1 (Celso H. L. Silva Junior et al., 2020), evidenciando que estas zonas úmidas 

tropicais possuem algumas das comunidades biológicas mais produtivas do mundo (Neue 

et al., 1997; Pantanal e Pantanal, 2000). Estes ambientes atuam enquanto um importante 

reservatório de nutrientes (Atkinson et al., 2019) e C (Peixoto et al., 2016), bem como 285 

fontes de substratos orgânicos para a produção de gases de C nas águas interiores 

(Adeleke, 2019; Marotta et al., 2010). Os ecossistemas localizados nestas zonas úmidas 
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são constantemente ameaçados pelas atividades antropogênicas, especialmente pelo 

desmatamento, desenvolvimento de terras agrícolas e degradação do solo (Junk et al., 

2012; Pereira, Melfi e Montes, 2017). O Pantanal é um dos biomas que ainda se 290 

encontram mais preservados no Brasil, porém nas últimas décadas a intensificação da 

agricultura e as mudanças no uso do solo apresentaram desafios para conservação deste 

ecossistema (Guerreiro et al., 2019). 

O bioma Pantanal é definido pelo ciclo de inundação do Alto Paraguai, abrigando 

lagos com diferentes origens, morfologias e características aquáticas (Por, 1995). Entre 295 

as diferentes sub-regiões que compõe o Pantanal está Nhecolândia (~ 19%), que consiste 

em um mosaico de ecossistemas lacustres menos influenciada pelo regime dos grandes 

rios (Calheiros e Oliveira, 1999; Silva e Abdon, 1998). Esta sub-região contrasta com o 

Pantanal dos grandes rios, que geralmente apresenta lagos fluviais com conexão 

permanente ou temporária aos rios. Nhecolândia é descrita enquanto uma paisagem 300 

irregular de lagos de águas ácidas à básicas que se desenvolveu no leque do Taquari, o 

maior leque fluvial do mundo, localizado em Nhecolândia (Assine et al., 2015; Assine e 

Soares, 2004; Barbiero et al., 2008; Costa et al., 2015). Em escala global, os lagos salinos 

representam cerca de um quinto de toda a superfície ocupada por lagos, e cerca de 75% 

estão situados em bacias hidrográficas endorréicas (Meybeck, 1995). Estes lagos salinos 305 

estão localizados em regiões como o Rift do Leste Africano, as regiões sombreadas pela 

chuva na Califórnia e Nevada (EUA), a estepe de Kulunda ao sul da Rússia (Melack e 

Kilham, 1974; Talling et al., 1973), e no Pantanal brasileiro. 

A sub-região de Nhecolândia pode ser dividida em basicamente três conjuntos de 

ambientes lacustres distintos, as baías, as salinas e as salitras. As baías consistem em lagos 310 

com pH mais ácido devido à influência das águas subterrâneas, apresentando maciços 

povoamentos de plantas aquáticas flutuantes e submersas (Brum, de et al., 1985; 

Hamilton et al., 1999; Mourão, 1989). As salinas são ecossistemas cercados por cordões 

arenosos vegetados conhecidos localmente como “cordilheiras”(Barbiero et al., 2008). 

Estas cordilheiras funcionam como barreiras que impedem estes lagos salinas de se 315 

conectarem às de água doce durante as cheias e de serem abastecidas pelas vazantes que 

drenam as águas pluviais (Martins, 2012; Medina-Júnior e Rietzler, 2006; Sakamoto et 

al., 1996). Estes ambientes possuem valores de pH e condutividade elétrica duas e quatro 

vezes maior em relação as baías, com frequente ausência de vegetação aquática (Barbiero 

et al., 2008; Brum, de et al., 1985; Hamilton et al., 1999; Medina-Júnior e Rietzler, 2006; 320 

Mourão, 1989). As salitras são ambiente com características intermediárias entre as duas 
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primeiras, apresentando gramíneas seguidas por vegetação arbustiva no lugar do cordão 

de areia em seu entorno, não sendo completamente circundada pela cordilheira devido a 

coalescência (Filho, 2006; Santos, 2008; Silva, M. H. S. da, 2007). Estes ambientes 

apresentam alta variabilidade do pH durante os períodos de sazonalidade anual, dinâmica 325 

que também a diferencia de um sistema lacustre ácido (Santos, 2008). 

Os lagos salitras são descritas enquanto unidades de paisagem antrópicas, não 

apresentando cordilheira circundante por toda a sua borda, fator que é atribuído 

frequentemente a aberturas utilizadas pelo gado para acesso à agua (Silva, M. H. S. da, 

2007). Estes ambientes recebem maior carga de águas superficiais responsáveis pela 330 

suposta acidificação, que acarreta na transição de salina para salitra (Filho, 2006; Silva, 

2012; Silva, M. H. S., 2007). As práticas de desmatamento, o uso do fogo e outras 

atividades antrópicas na região acarretaram em um aumento das mudanças no uso e 

cobertura do solo nas últimas décadas, provocando alterações nas cargas de sedimentos 

fluviais, descarga, conteúdo de nutrientes e contaminantes, ameaçando assim todo o 335 

ecossistema natural (Bergier, 2013; Louzada, Bergier e Assine, 2020). Neste sentido, 

buscamos avaliar as diferenças nos fluxos de C entre estes dois ecossistemas, visando 

melhorar o entendimento sobre os impactos antrópicos causados pela conversão de 

ambientes de salina em salitras. 

MATERIAL E MÉTODOS 340 

Área de Estudo 

O Pantanal é a maior zona úmida de água doce do mundo, sendo 

geomorfologicamente caracterizada como uma depressão sazonalmente inundada entre o 

escudo brasileiro e a cordilheira dos Andes, formada pelo curso superior do rio Paraguai 

e tributários como o Taquari (Fávaro et al., 2006; Tomas et al., 2001). As estimativas 345 

obtidas a partir de detecção remota evidenciaram que a planície do Pantanal possui uma 

superfície inundada nos períodos de cheia excedendo os 130.000 km2 (Hamilton, Sippel 

e Melack, 2002). A hidrologia é controlada tanto pelo ciclo de inundação, quanto pela 

combinação de precipitação e evapotranspiração (Hamilton et al., 1997; McGlue et al., 

2011). A região de Nhecolândia é dominada pela presença de lagos rasos (~2 m), com 350 

extensão variando entre 50 m a 3 km (Allem e Valls, 1987; Calheiros e Oliveira, 1999). 

Os testemunhos sedimentares deste trabalho foram coletados nos lagos salina (L7) e 

salitra (L6), localizados na fazenda Nhumirim. A região da fazenda Nhumirim possui 

clima do tipo tropical chuvoso (Awa) com duas estações bem definidas, contando com 
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um período chuvoso entre novembro e março e seco entre abril e outubro (Soriano, 1996). 355 

A área da salina L7 é de ~5 ha e perímetro de 0,85 km, enquanto a salitra L6 uma área da 

10 ha e perímetro de 1.65 km Anualmente, o pH varia entre 8,9 – 10,6 na salina (L7), 

enquanto na salitra (L6) varia entre 7,3 – 10,1, a alcalinidade varia entre 9371,6 – 78715,1 

e 8737 – 78713 µeq. L-1 na salina e na salitra, respectivamente (Barbiero et al., 2018; 

Costa, Kolman e Giani, 2016; Damaceno, 2018; Malone et al., 2007; Malone, Santos e 360 

Sant’Anna, 2012; Santos, 2013; Santos e Sant’anna, 2010). O oxigênio dissolvido (O2) na 

salina variou entre 6,8 – 12,6 mg L-1, enquanto na salitra varia entre 3 – 6,2. e a turbidez 

da água variou entre 143,5 – 441 NTU, e 117,6 – 3622,5 NTU na salina e na salitra, 

respectivamente (Barbiero et al., 2018; Costa, Kolman e Giani, 2016; Damaceno, 2018; 

Malone et al., 2007; Malone, Santos e Sant’Anna, 2012; Mariot et al., 2007; Santos, 2013; 365 

Santos e Sant’anna, 2010). 

 

Figura 1. Mapa de localização dos lagos estudados. 

Delineamento de estudo 

Testemunhos sedimentares curtos (~50 cm) foram coletados no dia 19 de maio de 370 

2017 no depocentro de cada ambiente (Figura 1). Os ambientes escolhidos estão na 

fazenda Nhumirim, onde não ocorreram modificações de uso e cobertura do solo no 

entorno desses ambientes nas últimas décadas. No laboratório, os testemunhos foram 

processados para determinação da densidade, análises de C, N e datação por 210Pb. Além 

disso, foram realizadas medições de variação diária (24h) de temperatura, pH, 375 

alcalinidade, oxigênio (O2) e pressão parcial de CO2 (pCO2). 
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Coleta de campo e análises laboratoriais 

Dados de pH, alcalinidade, temperatura e salinidade foram coletados em campo 

em uma variação diária, sendo também compilados da literatura para a construção de uma 

amplitude anual (Tabela Suplementar 1). O pH foi determinado com precisão de 0,01 380 

com o medidor de pH Metrohm 826 e alcalinidade com a titulação de Gran (APHA, 

1998). O termostato YSI-30 foi calibrado para temperatura e salinidade. A concentração 

de CO2 foi estimada usando o método da alcalinidade do pH (Stumm e Morgan, 1996) 

com correções para temperatura, altitude e força iônica (Cole et al., 1994). A pCO2 foi 

estimada pela lei de Henry, considerando a relação entre a concentração de CO2 e a 385 

constante de Henry para este gás em cada condição de temperatura e salinidade (Weiss, 

1974). A pCO2 pelo método pH-alcalinidade, pode ser utilizado na mensuração de lagos 

que possuem águas básicas, como mostra tabela de Abril et al. (2015). 

No laboratório cada testemunho foi aberto longitudinalmente ao meio e fatiado em 

intervalos de 2 cm. Os pesos das amostras foram obtidos em balança analítica (0,0001 g) 390 

para determinação da densidade a partir da razão do peso seco pelo volume (densidade 

aparente), bem como a composição química (C e N), a granulometria e a datação por 210Pb 

no perfil do testemunho. O 210Pb foi utilizado para determinar as idades das camadas e as 

taxas de acumulação sedimentar (TAS) de cada testemunho. O 210Pb é um isótopo da série 

de decaimento do Urânio-238 (238U) com uma meia-vida de aproximadamente 22 anos e, 395 

por isso, é amplamente utilizado para datações na escala dos últimos 100 anos (Appleby, 

1998; Appleby, P.G. e Oldfield, 1992). As amostras liofilizadas e maceradas foram 

armazenadas em tubos de contagem gama, e posteriormente analisadas em um detector 

de germânio intrínseco acoplado a um analisador de multicanal. A datação das camadas 

foi realizada considerando a atividade do 210Pb em excesso (210Pbex) que é calculada 400 

subtraindo o 210Pb suportado (atividade de 210Pb em equilíbrio com a do rádio-226 

(226Ra)), da atividade total de 210Pb. Os valores de 210Pbex foram utilizados no modelo de 

datação Taxa de Suprimento Constante (CRS, na sigla em inglês), que permite determinar 

as idades para cada camada do testemunho e é apropriado para ambientes submetidos a 

variações nas TAS ao longo do tempo (Appleby e Oldfield, 1978). 405 

A determinação da matéria orgânica, substrato inorgânico e granulometria foi 

realizada em amostras submetidas à perda por ignição em forno mufla a 400 ºC por 16 h 

(Schumacher, 2002) e acidificação por HCL 10% para retirada dos carbonatos (CO32-). 

Para as análises de Corg, CO32- e NT, cada intervalo foi homogeneizado em dois 
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conjuntos de cápsulas de estanho. Um conjunto foi previamente acidificado (HCL 10%) 410 

fora das cápsulas para remover o CO32-, enquanto o outro foi apenas macerado e 

encapsulado. Para a leitura utilizamos um Analisador Elementar Flash com precisão 

analítica igual a 0,1%. O analisador CHN Analyzer acoplado a um espectrômetro de 

massas foi utilizado para determinar o Corg, CO32- e NT. A diferença entre o conteúdo 

de Corg nas cápsulas totais e acidificadas em cada intervalo forneceu a quantidade de 415 

CO32- dos intervalos. As taxas de acumulação sedimentar (TAS), de Corg, CO32- e N 

foram obtidas multiplicando a concentração de cada elemento, a densidade aparente e a 

taxa de acumulação obtida pelo decaimento do 210Pb (Appleby e Oldfield, 1978; Cordeiro 

et al., 2008). 

RESULTADOS 420 

A variação nictemeral (24 horas) do perfil vertical da temperatura, pH, alcalinidade, 

concentração de oxigênio na coluna d’água e pCO2 foram coletadas no dia 1 de março de 

2006 (Figura 2). Observamos uma maior homogeneidade diária no lago salitra em 

comparação à salina, que apresenta maiores valores de pH, com o O2 aumentando quatro 

vezes a partir do meio-dia e uma pCO2 diária em média nove vezes menor. 425 

 

Figura 2 - Variação nictemeral de temperatura, pH, alcalinidade, O2 e pCO2 dos lagos 

alcalinos estudados. A bola preta com linha pontilhada representa o lago salina (L7) e os 

quadrados pretos com linha sólida o lago salitrado (L6). 

Confirmando as tipologias lacustre escolhidas, a Figura 3 evidencia as características 430 

das três tipologias lacustres encontradas em Nhecolândia. Além dos dados diários 
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coletados, combinamos uma compilação de dados da literatura para obter uma média 

anual de pH e condutividade elétrica (Barbiero et al., 2018; Costa, Kolman e Giani, 2016; 

Damaceno, 2018; Malone et al., 2007; Malone, Santos e Sant’Anna, 2012; Santos, 2013; 

Santos e Sant’anna, 2010). Os lagos de baía apresentam metabolismo autotrófico baseado 435 

na fotossíntese predominantemente acima da linha de água do lago, apresentando 

condutividade elétrica <2.000 μS cm e pH <7,5. Os lagos salitras apresentam 

predominância de metabolismo heterotrófico variando em condutividade entre 500 - 

5.000 μS cm-1 e pH entre 7 - 9,5. Já os lagos salinos apresentam metabolismo autotrófico 

baseado na fotossíntese abaixo da linha d'água do lago, predominantemente por 440 

cianobactérias, variando a condutividade elétrica entre 700 - 65.000 μS cm e o pH entre 

7,9 - 10,5. 

 

Figura 3 - Condutividade elétrica (mS cm-1) e pH coletados em campo para os lagos 

alcalinos deste trabalho. O agrupamento de tipologias dos ecossistemas alcalinos em 445 

relação ao pH e condutividade elétrica (Ce) foi adaptado de Bergier et al. (2016), Timms 

(2005), Martins (2012), e Evans e Costa (2013). 

Os perfis dos testemunhos sedimentares amostrados (Figura 4 e Figura Suplementar 

1) corresponderam a um período de acumulação geocronológica com o ano de 1917 

marcado em 15 cm no L7, e em 9 cm no L6. Ao longo do testemunho L7 as taxas de 450 

acumulação iniciam na base em 0,6 e chegam até 1,5 mm ano-1 no topo, enquanto no L6 

variam entre 0,3 até 3 mm ano-1. O conteúdo de Corg, NT e CO32 foram em média 19, 4 

e 3 vezes maior no L7 em relação ao L6. A acumulação de Corg, NT e CO32- foram 5, 23 

e 4 vezes maiores no L7 em relação ao L6. 
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 455 

Figure 4.  Perfis de densidade aparente, substratos inorgânicos, matéria orgânica, TAS, Corg, CO32- e NT a partir de datação por 210Pb no 

testemunho sedimentar dos lagos L7 e L6. 
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Em relação à diferença entre os lagos salina (L7) e salitra (L6), as taxas de 

acumulação no sedimento não apresentaram diferenças significativas entre os 

testemunhos, porém a acumulação de CO32- do L7 apresentou em média valores 19 vezes 460 

maior, enquanto o Corg e o NT foram em média três vezes maiores (ANOVA one way 

seguido do Post Hoc de Tukey, p<0,05; Figura 5). 

 

Figura 5 – Valores de SAR, CO32-, Corg e NT nos testemunhos coletados. As barras 

pretas representam as médias da salina e as barras cinzas as médias da salitra. Os eixos 465 

representam o erro padrão da média. Letras similares indicam médias sem diferença 

significativa entre os tratamentos (ANOVA one-way seguido do Post Hoc de Tukey; 

p>0,05). 

DISCUSSÃO 

Os valores de variação diária (Figura 2) de O2 indicam aumento da produção primária 470 

ao longo do dia, o que sugere uma diminuição do ácido carbônico (H2CO3) e aumento do 

pH desses ecossistemas alcalinos, causando a persistência de subsaturação de CO2 ao 

longo do dia, principalmente na salina. Em relação aos nossos dados unidos aos 

compilados da literatura (Figura 6) para construção de valores anuais, a salitra (L6) 

apresentou fluxo de CO2 da água para a atmosfera de 2 à 4 vezes maior em relação a 475 

salina (L7). Os valores anuais de saturação de O2 na água da salina foi 2 vezes maior em 

relação a salitra. A variação anual da saturação de CO2 na água da salitra chega à valores 

3 vezes maiores em relação a salina. Os valores da pCO2 da salina foi em torno de 634.7 
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± 296.8 µatm e a salitra 1717 ± 1508 µatm, sendo 185 e 5% menor que valores estimados 

para os lagos tropicais (Marotta et al., 2009). Em relação às estimativas de lagos globais, 480 

a salina apresentou valores em média 163% menores, enquanto a salina apresentou 

valores similares à média estimada (Raymond et al., 2013). 

 

Figura 6 - Modelo biogeoquímico geral de fluxos de C típicos de lagos de salina e salitra 

em Nhecolândia, Pantanal. Os dados anuais compilados para os fluxos de CO2 água-485 

atmosfera indicam uma ampla variabilidade anual, tornando necessária uma maior 

densidade amostral para diminuir o erro encontrado. 

A TAS não apresentou diferenças significativas entre os testemunhos (Figura 5). No 

entanto, em relação à outros lagos salinos do mundo, os valores de TAS da salina (L7) e 

salitra (L6) foram 9 e 16 vezes menores a valores encontrados na África (Barton e 490 

Torgersen, 1988), 2 e 3 vezes menores em relação aos lagos Clearwater no Canadá 

(Vinebrooke et al., 1998) e lago Asagitepecik na Turquia (Hubert-Ferrari et al., 2012), 

além de 4 e 7 vezes em relação aos lagos Autelope e Kenosee no Canadá (Vinebrooke et 

al., 1998). A acumulação de Corg na salina (L7) é de 4-5 vezes maior em relação a salitra 

(L6), a acumulação de CO32- na salina foi de 22-23 vezes maior em relação a salitra, e a 495 

acumulação de NT na salina foi de 4-5 vezes maior em relação a salitra. Estas diferenças 

sugerem que os maiores valores de pH, condutividade elétrica e condições de oxidação-

redução são fundamentais para manutenção das salinas. De fato, é relatado em outras 

regiões que as salinas apresentam altas concentrações de C orgânicos e inorgânicos, 

dando suporte à comunidades biológicas altamente produtivas nestes ambientes 500 

(Hammer, 1981; Jones e Deocampo, 2003; Melack, 1981; Zorz et al., 2019). Em 

Nhecolândia, a entrada superficial de águas ácidas influenciada pela abertura das 
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cordilheiras que mantém o sistema, com o objetivo de facilitar a entrada do gado 

principalmente em períodos de seca, são responsáveis pela conversão destes ambientes 

salinos em salitras (Silva, M. H. S., 2007) influenciando diretamente nas perdas de 505 

acumulação de C no sedimento. Estas aberturas podem continuar e aumentar ao longo do 

tempo devido a tendência da expansão de áreas de pastagem e diminuição de florestas e 

corpos d'água nessa região (Bacani et al., 2016). 

As salinas do Pantanal de Nhecolândia ocupam uma área de aproximadamente 100 

km2 (Evans e Costa, 2013). Utilizando como base esta estimativa de área ocupada pelas 510 

salinas e os dados de acumulação obtidos na salina L7 e salitra L6, indicamos que as 

salinas podem acumular atualmente 1160 ± 250 Mg Corg ano-1, e que a conversão desses 

ecossistemas em salitras pode acarretar em uma diminuição de aproximadamente 910 ± 

180 Mg Corg ano-1. Em relação ao CO32-, as salinas atualmente acumulam 1110 ± 210 

Mg CO32- ano-1, podendo representar uma perda na acumulação de 1061 ± 210 Mg CO32- 515 

ano-1. Neste sentido, a perda total na acumulação de C em função da degradação nesses 

ambientes seria de 1971 ± 390 Mg C ano-1. A acumulação de NT atualmente é de 76 ± 18 

Mg NT ano-1, podendo ter uma perda de 58 ± 17 Mg NT ano-1. Além disso, o fluxo médio 

anual para atmosfera incorporando as áreas de salinas foi em média -490 ± 48130 Mg C-

CO2 ano-1, indicando que a transformação em salina pode representar um aumento de até 520 

80390 Mg C-CO2 ano-1, sendo assim ~163 vezes maior em relação a condição atual. Estes 

resultados sugerem que a transformação dos lagos salinas em salitras no Pantanal de 

Nhecolândia devido à entrada de águas ácidas (Bacani, 2007; Silva, M. H. S., 2007), 

também faz com que estes ambientes percam capacidade de acumular C e aumente as 

taxas de evasão de CO2 à atmosfera. As projeções indicam que o desmatamento futuro 525 

será concentrado nas áreas com maior abundância de lagos salinos no Pantanal, sendo 

assim uma ameaça ao funcionamento natural deste sistema ambiental (Bacani et al., 

2016). Neste sentido, corroboramos com dados de acumulação e evasão de C em estudos 

anteriores (Bacani et al., 2016; Silva, 2012) que já indicavam que as salinas de 

Nhecolândia são ecossistemas frágeis e vulneráveis às modificações antrópicas de uso e 530 

ocupação do solo região. 

CONCLUSÃO 

A região de Nhecolândia possui uma extensa heterogeneidade de ecossistemas, o que 

confere a paisagem características e padrões de funcionamento únicos. No entanto, nas 

últimas décadas essa região apresentou importantes mudanças antropogênicas de uso e 535 
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cobertura do solo, que acabaram modificando os ecossistemas alcalinos (salinas) a partir 

da retirada da cordilheira e subsequente entrada de águas ácidas nos sistemas, 

transformando-as em salitras. Estes aumentos da retirada de cordilheira podem destruir 

os lagos salinas, que são refúgio de tomada d’água para os animais silvestres em períodos 

de estiagem, uma vez que está sendo utilizada para nutrição e hidratação do gado. Nossos 540 

resultados abordam o processamento de C em um lago salina (L7) e salitra (L6), 

demonstrando a perda de acumulação de C e aumento da evasão de CO2 para a atmosfera 

caso se mantenha a tendência da expansão de áreas de pastagem, diminuição das áreas de 

florestas e destruição do entorno destes corpos d'água. Neste sentido, nossos resultados 

indicam a importância da imprescindível adoção de políticas públicas de planejamento de 545 

uso e cobertura do solo considerando o conhecimento sobre o funcionamento do 

ecossistema do pantanal. 
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MATERIAL SUPLEMENTAR 

Figura Suplementar 1. Perfil de decaimento do 210Pb. 

 

Figura Suplementar 2. Valores de densidade aparente, estoque de Corg, CO32-, e NT, 

taxas de acumulação sedimentar e taxas de acúmulo de Corg, CO32-, e NT ao longo dos 750 

testemunhos. 
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Tabela Suplementar 1. Valores coletados em campo e compilados da literatura 

(Barbiero et al., 2018; Costa, Kolman e Giani, 2016; Damaceno, 2018; Malone et al., 755 

2007; Malone, Santos e Sant’Anna, 2012; Mariot et al., 2007; Santos, 2013; Santos e 

Sant’anna, 2010). Campos com * não possuem medidas anuais compiladas para o 

parâmetro.  

 Salina (L7) Salitra (L6) 
 Média Amplitude Média Amplitude 

COD (mg. L-1) 171.333 82 - 330 225.000 * 

pH (água) 10.1 8.9 - 10.6 7.8 7.3 – 9.4 

pH (sedimento) * * 9.600 * 

TAS (cm. yr-1) 0.16 0.02 – 0.30 0.09 0.02 – 0.15 

Condutividade (mS. cm-1) 6778.400 1985 - 17730 4375.636 611 - 11040 

Alcalinidade (µeq. L-1) 
36196.42

5 

9371.6 - 

78713.1 

33245.55

0 
8737 - 78713 

Saturação de O2 (%) 268.8 6 - 597 129.8 46 - 242 

Redox água (mV) * * 42.500 25 - 60 

Redox sedimento (mV) * * -296.500 -313 / -280 

Profundidade (cm) 33.900 * 17.500 12 - 23 

Secci (cm) * * 4.000 * 

Turbidez (NTU) 258.167 143.5 - 441 1304.567 
117.6 - 

3622.5 

Área (ha) 5.000 - 10.000 - 

Perímetro (km) 0.850 - 1.650 - 

Área: perímetro 0.059 - 0.061 - 

Sólidos dissolvidos (g. L-1) 0.816 * 0.438 * 

Salinidade 3.310 0.63 - 7.3 2.155 0.3 - 6.4 

NT (água) (mg. L-1) 12.652 * 2.178 * 

PT (água) (mg. L-1) 1.409 * 0.824 * 

Amônio (mg. L-1) 0.051 * 0.008 * 

Nitrito (mg. L-1) 0.024 * 0.008 * 

Nitrato (mg. L-1) 0.010 * 0.009 * 

Fosfato (mg. L-1) 1.764 * 0.098 * 

Clorofila (mg. L-1)  32.652 * 7.891 * 

Feoftina (mg. L-1)  0.132 * 1.463 * 

Cloreto (mM) 26.067 24.6 - 27.3 6.033 3.6 - 10.3 

Sódio (mM) 35.733 32.8 - 37.8 25.033 14.7 - 40.1 

Potássio (mM) 12.167 9 - 16.9 11.633 6.4 - 20 

Saturação de CO2  167 4.1 – 328.3 451.8 9.7 – 1640.9 

pCO2 634 15.6 – 1023.8 1716.9 36.8 – 6235.5 

Cianobactérias (%) 65.333 0 - 100 99.000 97 - 100 
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ABSTRACT 

Coastal eutrophication and urban flooding are increasingly important components of 

global change. Although artificial connections to the sea, including barrier openings, 

channelizing, and dredging, are common mitigation measures in coastal lagoons, their 

effects are not fully understood. Here, we evaluated the relationships between land 800 

use/cover change and human interventions in a watershed with sedimentary changes in 

an urban coastal lagoon (Maricá lagoon, Southeastern Brazil). Sediment accretion along 

with nutrient and carbon burial rates over the past ~120 years (210Pb dating) were 

determined in two sediment cores, relating to anthropogenic changes from historical 

records and geoinformation analyses. Lagoon filling and eutrophication, expressed by the 805 

average sediment accretion and TP burial rates, respectively, increased ~6-fold in 120 

years, confirming mechanistic links between deforestation, urbanization, and untreated 

sewage discharges. This evidence indicates harmful consequences for coastal aquatic 

mailto:humbertomarotta@id.uff.br
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ecosystems. Additionally, our findings revealed that besides not reducing eutrophication, 

anthropogenic declines in water levels could intensify this process. Therefore, such 810 

results from local to global changes may improve coastal management, revealing that 

standard mitigation practices, such as artificial connections to the sea may contribute to 

ecosystem degradation, particularly when they are not integrated with reforestation and 

sewage treatment in the watershed. 

Keywords: Coastal Lagoon, Urbanization, Eutrophication, Artificial channels, Sandy 815 

barrier opening 

 

INTRODUCTION 

Anthropogenic drivers have affected the evolution of coastal lagoons (Beraldi et al., 

2019; Cataudella, Crosetti e Massa, 2015; Pérez-Ruzafa, Pérez-Ruzafa, et al., 2019), 820 

placing them among the most threatened ecosystems in the world. Many of these habitats 

have been dramatically altered or destroyed via human interventions such as drying to 

prevent diseases (e.g., malaria), isolated from the sea to reduce salinity for agricultural 

development (Monfort, Morand e Lafaye, 2014), and watershed deforestation, salt 

mining, urban development, infrastructure construction and aquaculture (Cataudella, 825 

Crosetti e Massa, 2015; García-Oliva et al., 2018; García e Muñoz-Vera, 2015; Pérez-

Ruzafa, Marcos e Pérez-Ruzafa, 2011). Among these anthropogenic threats is cultural 

eutrophication which affects coastal environments (Middelburg e Levin, 2009; Rabalais 

et al., 2014; Zhou et al., 2020) once population growth and diversity of human activities 

result in nutrient enrichment (Lotze et al., 2006; Rabalais et al., 2009). Nutrient 830 

enrichment causes changes and loss in biodiversity, increasing organic matter 

decomposition, stratification, and hypoxia/anoxia (Pan et al., 2013; Pawar, 2016). These 

coastal environments are important sites of elemental cycling at both local and global 

scale (Walcker, Gratiot e Anthony, 2016) and are influenced by changes within the 

systems as well as marine and terrestrial inputs (Mejjad et al., 2016). Furthermore, coastal 835 

systems are recognized for burying considerable amounts of organic matter in sediments 

(Cuellar-Martinez et al., 2019; Mendonça et al., 2017), especially in tropical 

environments (Breithaupt and others 2012; Zhou and others 2017; Amora-Nogueira, et al 

.In prep.).  

Coastal lagoons cover approximately 13% of the global coastlines (Barnes, 1980; 840 

Wit, de, 2011), are highly productive systems (Fuentealba et al., 2020; Umgiesser e 

Neves, 2004), and are essential in organic matter and nutrient cycling (Carstensen et al., 

2020; Maher et al., 2019), while supporting a wide range of human activities (Newton et 

al., 2014). These lagoons formed primarily via the isolation from the ocean by the 

development of a barrier formed by marine transgressions and evolve as a result of coastal 845 
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processes such as wave and wind action, storminess, and sea-level variation (Moore e 

Murray, 2018). Variations in precipitation, sea-level, and temperature increases might 

affect runoff, dissolved oxygen concentration, and salinity, potentially threatening natural 

communities, and their sensitivity to eutrophication (Anthony et al., 2009; Neumann et 

al., 2008). These complexities of the continental and oceanic interface under the stress of 850 

human interventions challenge sustainable coastal management practices (Bulleri e 

Chapman, 2010; Yu et al., 2017). 

Coastal lagoons in developing countries are often surrounded by cities, where 

untreated domestic sewage is disposed directly to water bodies (Beraldi et al., 2019; 

Esteves et al., 2008). In the case of Brazil, the last 40-50 years were marked by 855 

development associated with growing urbanization, land use/cover change, sewage, 

industries, soil losses, and dredging (Fernandes et al., 1994; Fonseca, da et al., 2019; 

Ivanoff et al., 2020; Knoppers, Lacerda e Patchineelam, 1990). Coastal management 

practices such as dredging (Fonseca, da et al., 2019) or artificial sandy barrier openings 

(Haberzettl et al., 2019; Suzuki, Ovalle e Pereira, 1998) might influence the carbon and 860 

nutrient cycles in these environments (Esteves et al., 2008). However, the intervention`s 

long-term effects are not entirely understood. Here, two sediment cores from the Maricá 

lagoon in Rio de Janeiro (Brazil) were used to assess anthropogenic changes and 

variability in organic matter and nutrient burial over the past century linked to short-scale 

and land use/cover changes in the lagoon watershed and climate variability. Our approach 865 

reconstructs the historical/anthropogenic interventions, such as sewage, artificial sandy 

barrier opening, urban expansion, bridges and channels constructions, and population 

growth on the tropical eutrophic coastal lagoon in Maricá. These anthropogenic stressors 

are representative of global transformations that affect most urban coastal cities. Sediment 

accumulation rates, along with grain-size, organic carbon (OC), inorganic carbon 870 

(CaCO3), as well as nutrient burial rates, were used to evaluate environmental changes 

that affected these burial patterns during the past century. 

MATERIAL AND METHODS 

Study Design 

Our approach is based on two sediment cores collected from the Maricá lagoon in 875 

2017, which are approximately 2 km in distance apart (Fig. 1). The CENTER core was 

sampled in the central portion which is the depocenter of the lagoon and the N_RIVER 

core near (i.e., 0.7 km) the Mumbuca River, the main tributary that crosses the urban 

Center of Maricá city. We established four periods of anthropogenic interventions in the 
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drainage basin of this eutrophic coastal tropical lagoon (artificial channels, urban 880 

expansion, population increase, and opening of the sandy lagoon barrier) over the last 

century. The first period between the end of the 19th century and 1951, is marked by 

unrepresentative urbanization, partial river channelings, and deforestation preceding 

significant interventions in the system. In 1951, the opening of the Ponta Negra channel 

to the sea affected the water renewal and lagoonal depth. In the second period (1951-885 

1974), the Costa and Cordeirinho channels' construction also affected the dynamics 

between the lagoon system and the sea. These artificial channels to the sea reduced the 

lagoon depth, triggered nutrient enrichment, and was followed by the first wave of urban 

growth. The third period (1974-2010) represents the period of road and bridge 

constructions that improved access to the region, thus enabling a significant population 890 

increase and real estate speculation. This resulted in large untreated sewage added to the 

previous lower water dilution and renewal capacity, categorizing this period with the 

highest accumulation rates in the lagoon of the four periods. Finally, the fourth period 

(2010-2017) begins after heavy rains flooded the urbanized plains of the lagoon, resulting 

in the artificial opening of the barrier after 25 years. This short-lived sea connection 895 

initially decreased the OC and nutrients burial, however, accretion rates increased again 

and exceeded the previous levels. 

Study area 

The Maricá lagoon, located in Rio de Janeiro, Brazil, is situated in a low lying 

lagoon system and subjected to a microtidal wave-dominated regime (Dias e Kjerfve, 900 

2009). The lagoon is surrounded by the Tiririca and Ponta Negra coastal mountains, 

consisting of Neoproterozoic metamorphic rocks, which are the source of quartzose 

sediments to the coastal system (Silva et al., 2014). Phosphorus concentrations ranged 

from 252 to 670 mg m-3 in our water measurements during cores sampling, and according 

to the classification for warm-water tropical lakes (Salas e Martino, 1991) is considered 905 

a eutrophic ecosystem (>118.7 mg m-3). According to Köppen-Geiger classification, 

climatically the region is tropical wet (Aw), with defined rainy (November to April) and 

dry (May to October) seasons, with an average temperature between 24 and 27°C, and 

average rainfall between 66 and 186 mm in summer and winter (CLIMATEMPO, 2020), 

respectively.  910 

The ecosystem is influenced by the South Atlantic Subtropical Anticyclone 

(SASA), with winds predominantly from East and Northeast directions (Amarante, Silva 

e Filho, 2002). The exception is a handful of events of the modified polar air mass when 

the winds blow from South and Southwest directions with higher intensity (CPTEC-



161 

 

INPE, 2020). Maricá-Guarapina Lagoonal System consists of the lagoons of Maricá (~18 915 

Km²), Barra de Maricá (~8 Km²), Padre (~2 Km²) and Guarapina (~6 Km²), from the east 

to the west, respectively. The larger lagoon of this system (Maricá) receives contributions 

from the rivers Bambu, Buris, Fundo, Imabassaí, Inoã, Itaoca, Itapeteiú, Ludegero, 

Madruga, Mombuca, Preguiça, Retiro, Taquaral, Ubatiba, and Vigário, besides the 

channels of Cidade, Costa and São Bento, and the Buriche stream (Rosman, 2007). 920 

Geomorphologically, the system is characterized by a large lagoon and by double 

transgressive barriers, composed on the surface by an inner Pleistocene barrier (~120,000 

BP years) and an outer Holocene barrier (~8,500-5,000 BP years) adjacent to the beach 

(Silva et al., 2014). The Pleistocene and Holocene barriers formed during marine 

transgressions events that transported sediments from the low gradient continental shelf 925 

landward, isolating the lagoonal system from the sea. 

Practices to mitigate cultural eutrophication and urban flooding over the last 

century include different types of artificial connections to the sea from the Maricá Lagoon 

encompassing temporary barrier breaches, as well as watercourses derived from dredging 

activities and the construction of permanent channels in the lagoonal system. These 930 

connections have decreased the water level in Maricá Lagoon by  ~1.2 m (Oliveira et al., 

1955), although the duration of barrier breaches is short, and the permanent interventions 

are commonly close due to the lack of regular dredging to maintain their flow towards 

the sea (Cruz, 2010; Pradel, 2017). 

Sediment collection and laboratory analyses 935 

The CENTER and N_RIVER cores were recovered from the Maricá Lagoon 

system with a gravity-corer (Fig. 1). The two sites were sampled on January 23rd, 2017, 

under the same weather and temperature conditions. In the laboratory, both cores were 

opened and sliced downcore at 2 cm intervals. The samples were freeze-dried and 

weighed for dry bulk density (DBD), grain size, carbon, nitrogen, phosphorus forms, and 940 

210Pb dating. The grain size samples (~3g) were submitted to loss-on-ignition overnight 

at 400°C and 10% HCl to remove organic matter and calcium carbonate, respectively. 

For particle disaggregation, samples remained on an orbital shaker for 24 h with sodium 

hexametaphosphate deflocculant. For laser grain-size analysis, we used a Mastersizer 

Hydro 2000G (0.02-2,000 µm) with ultrasound (50%) for 5 min (Fig. Supp. 1 e 2). For 945 

the grain size classification and distribution, we used the statistical software 

GRADISTAT (Blott e Pye, 2001) running on Microsoft Excel. GRADISTAT is based on 

statistical calculation parameters for sediments (Folk e Ward, 1957; Udden, 1914; 

Wentworth, 1922). 
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For dating and accretion rates, freeze-dried and ground sediments were packed 950 

and sealed in gamma tubes and stored for at least three weeks to establish a secular 

equilibrium between 226Ra and 214Pb. We used a certified reference (IAEA-300 Baltic Sea 

Sediment) and the gamma-ray intensity to establish a factor to calculate the 210Pb and 

226Ra activities. These activities were measured using the 46.5 KeV and 351.9 KeV 

gamma peaks, respectively. We subtracted the total 210Pb concentrations from the 226Ra 955 

concentrations (i.e., supported 210Pb) to access the excess 210Pb activities. To estimate the 

sediment accumulation rate (SAR) using 210Pb activity, two dating models were used in 

this study. The first was the Constant Initial Concentration (CIC) and the second the 

Constant Rate of Supply (CRS). The CIC model assumes that the flux of excess 210Pb 

from water to sediment varies regularly with the sediment particles flux since that model 960 

assumes that the initial concentration in the sediment-water interface is constant over time 

(Appleby e Oldfield, 1983; Pennington e Tutin, 1978). The CRS model allows the SAR 

to vary, while the 210Pb fallout from the atmosphere to the water is constant (Appleby e 

Oldfield, 1983). In this sense, we use the CIC model only to calculate an ~120 years 

average accretion rates for each core (Fig. Supp. 3), and the CRS model was used to 965 

calculate the SAR, OC, CaCO3, total nitrogen (TN), and all forms of phosphorus burial 

in each period. 

For OC, CaCO3, and TN analysis, each sediment interval was homogenized in two 

sets of tin capsules. One set was previously acidified outside the capsules to remove 

carbonate material. We used a Flash Elemental Analyzer with analytical precision equal 970 

to 0.1%. The difference between the OC content and the acidified capsules in each 

interval provides the CaCO3. Total phosphorus (TP) was estimated in samples subjected 

to muffle furnace at 550 °C (90 min) and inorganic phosphorous (IP) in dry and ground 

samples. P determinations were performed after extraction with HCl 1 M on an orbital 

shaker for 16h, centrifugation at 2000 rpm, and colorimetric reaction analysis at 880nm 975 

in the supernatant liquid with ascorbic acid and potassium antimony and ammonium 

heptamolybdate (HANSEN; KOROLEFF, 1999). The analysis of TP and IP were run in 

a Perkin Elmer UV/VIS spectrophotometer (Lambda 25 model), and the organic 

phosphorous (OP) calculated by the difference between both forms of P. The burial rates 

were determined from the SAR (cm yr-1), DBD (g cm-2), carbon, nitrogen, and phosphorus 980 

content. The Maricá Lagoon drainage basin was delimited with the digital elevation 

model from the United States Geological Survey (USGS). The 1970 map of land 

use/cover in a 1:50,000 scale was based on aerial photographs from the Department of 

Mineral Resources (DRM-RJ). The land use/cover of the years 1985, 1995, 2005, and 
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2015 were based on the Landsat series image data (USGS). Georeferenced products were 985 

segmented and manually classified, assuming units of land use/cover of the Technical 

Manual of Land Use (IBGE, 2013), with adaptations described in Fig. Supp. 4. In 

addition, CaCO3, OC, TN, TP, IP, and OP stocks were examined for correlations with the 

population increases in the drainage basin (Fig. Supp. 5). Finally, to assess the changes 

in climate over the last decades we have compiled Mumbuca River quota parameters and 990 

average annual precipitation in Maricá (Fig. 2). The Mumbuca River quote and monthly 

precipitation were obtained from the State Environment Institute (INEA) station. Also, 

we have assessed the water quality (Fig. Supp. 6) of the Maricá lagoon in the last 15 years 

(INEA). 

Statistical Treatment 995 

Data from the CENTER and N_RIVER cores were log-transformed to achieve 

normality and assess temporal changes among burial rates over periods in SAR, C, and 

nutrients forms. We performed a two-way ANOVA (Table Supp. 1) on the log-

transformed data to determine significant differences (at a = 0.95) across two cores 

divided by four periods. Tukey’s HSD Post Hoc test was performed to differentiate 1000 

changes among cores and periods (Tukey, 1949). The analyzed cores and periods were 

described in the Study Design section. Data are available in the supplementary material. 

All statistical analyses were performed in GraphPad Prism. 

RESULTS 

The Center core is placed in the lagoon's depocenter and had a mass accretion rate 1005 

three-fold greater than the N_RIVER core (Mumbuca river) (Fig. 3 and 4). The natural 

sediment distribution in the Maricá Lagoon is controlled by fluvial input, wind, waves, 

and currents. A southeast-northwest wind responsible for wave formation increases SAR 

at the depocenter (Midwest sector of the lagoon) compared to N_RIVER (Silva et al., 

2020). The N_RIVER core showed lower accumulation energy (i.e., coarse to medium 1010 

silt) when compared to the coarsening upward grain size (coarse silt to medium sand) in 

the Center core (Fig. Supp. 1 and 2). The Center core accumulated a higher stock of 

CaCO3 and shell fragments, while the N_RIVER core accumulated a lower CaCO3 stock 

and preserved bivalves and gastropods (Fig. Supp. 1 and 2), confirming the difference in 

energy during deposition. 1015 

The two sedimentary profiles (Fig. 3 and 4; Fig. Supp. 1 and 2) indicated four 

distinct periods (Table Supp. 2) of human changes in the Maricá Lagoon and its 

watershed. Lower and relatively stable burial rates of organic and inorganic matter were 

observed under more pristine conditions from the end of the 19th century to the early 
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1950s. Both sediment cores exhibited an initial increase in SAR during the first period, 1020 

which were then enhanced in the second period (1951 to 1974) after the construction of 

artificial channels, connecting the Maricá-Guarapina Lagoonal System to the sea, and the 

initial urban growth. In the third period (1974 to 2010), when the urbanization and 

population in the watershed of Maricá lagoon or the urban area in its perimeter were 

significant, all accumulation rates increased. Lastly, substantial changes over more recent 1025 

years after the sandy barrier opening in 2010 were observed. The total sediment, C, N, 

and P accumulation rates significantly increased, varying from 1-3 and 2-6 times in the 

CENTER and N_RIVER cores, respectively (p<0.05, two-way ANOVA followed by the 

Tukey Post Hoc test; Fig. 5). From <1951 to 1951-1974, 1951-1974 to 1974-2010 and 

1974-2010 to 2010 to 2017 periods, the observed increase in the urban area was 3, 5, and 1030 

2 times, respectively. 

Over ~120 years, the CENTER core in the lagoon's depocenter showed annual 

averages of SAR, CaCO3, OC, TP, IP, and OP burial ~12, 5, 1.2, 5, 6, and 5 times higher, 

respectively, but no significant difference in TN burial to N_RIVER core near the 

Mumbuca River, the lagoon's primary fluvial source (significance level p<0.05, t-test; 1035 

Fig. Supp. 7). This intra-ecosystem difference was not observed until 1951 and shows a 

marked human-made signature in the sediments (Table 1). On average, the nutrient stocks 

were mostly higher in N_RIVER, ~1.7, 1.5, and 2.14 for TP, IP, OP, and similar for TN, 

respectively (Fig. Supp. 1 and 2). In the CENTER core, the organic carbon stock was 

mostly higher, reaching values, on average, 27 times over ~120 years. 1040 

The comparisons within each studied period also confirmed significant 

differences between both sediment cores for SAR and P forms burial rates, except OP 

during more recent years, but not for those of OC, CaCO3 and TN burial (p<0.05, two-

way ANOVA followed by the Tukey Post Hoc test; Fig. 5). In addition, all studied 

accumulation rates, including total sediment accretion and forms of C, N, and P burial, 1045 

showed significant increases from the first to the second period in the center, contrasting 

with non-significant changes in the inner portion near the Mumbuca river. Increases in 

these rates from the first to the fourth period reached a range of ~4-8 and 12-32 times 

higher in the CENTER and N_RIVER cores, respectively. The 73-year time series of 

monthly accumulated rainfall near the Maricá lagoon (from 1944 to 2017) showed a 1050 

similar frequency of peaks above the 75% quartile over the whole period (Fig. 2, A). 

During the 25-year interval from 1980 to 1995 (Fig. 2, B), the annual accumulated rainfall 

was also positively related to the water level of the Mumbuca River (Fig. Supp. 8). 

Confirming this decrease in water depth, the geographic information system (GIS) 
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analysis here indicated that the water diversion from an artificial channel to the sea 1055 

resulted in the drying after the 1960s of an upstream small lagoonal ecosystem (Brava 

lagoon), which was connected to Maricá Lagoon. 

DISCUSSION 

The sediment profiles in this study indicate that urban growth without sewage 

treatment in the watershed was followed by intense eutrophication and infilling. Both 1060 

anthropogenic impacts show profound implications on sediment, C and nutrient 

accumulation on coastal lagoons around the world (Cerda et al., 2013; García e Muñoz-

Vera, 2015; Haberzettl et al., 2019), and considered especially common in developing 

countries, where it has caused a loss of water quality and depth that undermines 

biodiversity and their multiple human uses (Cerda et al., 2016; Pérez-Ruzafa, Campillo, 1065 

et al., 2019; Pérez-Ruzafa, Pérez-Ruzafa, et al., 2019). As typical mitigation practices to 

control eutrophication, engineering modifications such as barrier opening, artificial 

channels, and river channeling in the catchment, have not been associated with untreated 

sewage discharges, showing effects on eutrophication and filling that have not been 

addressed in the literature. In the past ~120 years, our findings indicated still neglected 1070 

consequences of these physical interventions on coastal lagoons in urban areas. 

Early interventions (before 1951) 

Historical reports support that the natural water regime of the Maricá lagoon 

system before 1950s included a large floodplain, which was periodically inundated during 

rainy seasons and formed by extensive vegetated wetlands contributing to high aquatic 1075 

biodiversity (Cruz e Cruz, C. B. M.; Carvalho, 1996; Oliveira et al., 1955; Rosman, 1998). 

Barrier estuaries connections to the sea are considered important sources of larvae to 

increase fish productivity in lagoonal systems, as reported in the United States and 

Australia (Trnski 2002; Able and others 2017). Here, earlier evidence shows the higher 

water level and subsequent hydraulic pressure facilitated numerous natural or human-1080 

made openings of the sandy barrier before 1951, contributing to massive fish and shrimp 

productivity when the waters were not polluted, especially due to the entry of marine 

organisms by temporary connections to the sea, and refuges for biodiversity in the 

floodplain (Oliveira et al., 1955). 

In addition, the deforestation associated with channeling and filling up of rivers, 1085 

streams, and ponds in the lagoon watershed over this period could have intensified 

sediment availability, typically responsible for increases in sediment loading into coastal 

waters (Cruz e Cruz, C. B. M.; Carvalho, 1996; Fernex et al., 1992). The observed early 

and sparse urban settlements in the watershed in the 1930s (Fig. Supp 4) could have also 
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contributed to slight initial rises of nutrient burial in Maricá lagoon. The same pattern of 1090 

initial eutrophication with early urbanization was found in coastal aquatic sediments in 

North America (López-Mendoza et al., 2020; Ruiz-Fernández et al., 2020) and the Red 

Sea (Almahasheer et al., 2017). 

Artificial channel openings to the sea (1951–1974) 

The artificial channels at the end of the 1950s (Fig. 1), which decreased the Maricá 1095 

lagoon depth due to water outflow to the sea (Oliveira et al., 1955), are considered a 

standard procedure globally, including South America (Lanés et al., 2015), Africa 

(Haberzettl et al., 2019) and the Mediterranean (Suari et al., 2019) regions. Indeed, 

previous evidence has indicated that the water level drawdown alone may reduce habitats 

for fish productivity, such as observed in Canada (Gaboury e Patalas, 1984) and Japan 1100 

(Yamamoto, Kohmatsu e Yuma, 2006). In Maricá lagoon, this process is likely 

accelerated by the reduced tidal influence even when the artificial channels are 

unobstructed, as supported by hydrodynamic models (Cruz, 2010) that confirm the local 

fishermen’s’ knowledge (Oliveira et al., 1955; Valpassos e Mello, 2018). The growing 

urbanization without sewage treatment especially after the paving of a highway to larger 1105 

urban centers (Abreu, 1987; Monteiro, 2006), contributed to increase lagoon 

eutrophication, expressed by enhanced nutrient burial and of which was highly intensified 

during the following period. 

Major urbanization (1974-2010) 

The substantial urban growth over the past decades has led to severe losses of 1110 

coastal wetlands around the world as a typical driver of global change (Lin e Yu, 2018) 

which has accelerated in the Maricá lagoon floodplain due to the construction of bridges 

allowing direct access to the highly urbanized Rio de Janeiro city. In this way, high 

increases in sediment, C, N, and P burial at both sites (Fig. 3 and 4) could be attributed to 

the intense urbanization followed by untreated sewage discharges, also enhanced by 1115 

bridges supporting pillars that retain still more sediments in the lagoon (Fernex et al., 

1992). Increases in organic matter and nutrient burial rates in response to intense 

eutrophication are consistently supported by recent datasets for medium- and high- 

latitude depositional aquatic ecosystems (Anderson, Bennion e Lotter, 2014; Anderson, 

Dietz e Engstrom, 2013; Anderson, Heathcote e Engstrom, 2020; Heathcote et al., 2015; 1120 

Sobek et al., 2009). Indeed, urbanization without sewage treatment has caused rapid 

eutrophication, encompassing a wide variety of tropical (Cerda et al., 2016; Haberzettl et 

al., 2019), temperate (Berthold et al., 2018) and boreal (Magni et al., 2017) coastal 

lagoons. 



167 

 

Barrier Opening under High Urban Discharges (2010-2017) 1125 

Although barrier openings are common mitigation practices for urban flooding in 

developing countries, such as in Africa (Davies-Vollum, Zhang e Agyekumhene, 2019), 

Asia (Sahu, Pati e Panigrahy, 2014), and South America (Prestrelo e Monteiro-Neto, 

2016), there is still a lack of understanding when comparing the transition from 

oligotrophic to eutrophic systems in similar coastal environments. Responses of sediment 1130 

and nutrient burial rates between artificial barrier breaches in Maricá lagoon in the more 

pristine period (before 1951) and the last one under more urbanized conditions, after an 

intense three-day accumulated rainfall ~300 mm, allowed an improvement to our 

understanding of the mechanistic role of these interventions to control eutrophication. 

The interesting feature of the last barrier opening in a period undergoing eutrophication 1135 

was its goal to diminish an increased water level ~1.2 m, which was similar to the depths 

in more oligotrophic pristine conditions (Pradel, 2017). As a result of the lower water 

level and subsequent hydraulic pressure (Cruz, 2010), the duration of barrier breaches ~2-

3 weeks before human interventions in 1950s (Oliveira et al., 1955) currently rendered 

~24h (Pradel, 2017). Accordingly, the observed drying of a small upstream lagoon 1140 

connected to Maricá Lagoon due to the artificial channel to the sea confirms that coastal 

lagoonal ecosystems may be highly sensitive to water diversions, as also reported around 

the world (Brock, Smith e Jarman, 1999). 

Indeed, substantial increases in grain size, DBD and SAR, associated with 

decreases in C and OP burial after the 2010 barrier opening, especially in the CENTER 1145 

core, might suggest a higher river energy and wave action due to the enhanced rainfall 

and lower lagoon water level (Arnaud-Fassetta, 2002). This dynamic also favored drastic 

decreases in P burial forms rates in both CENTER and N_RIVER after the sandy barrier 

opening. This increase is likely due to the dilution or exportation to the sea, suggesting 

its role as a potentially limiting nutrient of which is supported by previous studies along 1150 

the coastal waters of South America and Asia (Lopes et al., 2017; Zhou et al., 2020). In 

contrast, the increasing trends for OC and nutrient burial rates in both sediment profiles 

were maintained even for those forms that showed temporary decreasing peaks. Despite 

controlling urban flooding, these results support the assumption that isolated barrier 

breaches and other artificial connections to the sea are not an efficient mitigation practice 1155 

to eutrophication of coastal lagoons worldwide. The resulting water diversion to the sea 

could be a potential component of degradation due to the subsequent reductions in the 

water volume when it is not associate to sewage treatment systems, which is confirmed 
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by the persistence of unappropriated or worsening water quality after such interventions 

(Fig. Supp. 6). 1160 

120 years of anthropogenic influence 

Overall, our findings from historical, GIS and biogeochemical proxies revealed 

that deforestation and discharges of untreated urban sewage could determine the harmful 

consequences of standard engineering interventions in lagoonal ecosystems (e.g., sandy 

barrier opening, artificial channels to the sea, and river channeling). As evidence of the 1165 

aquatic eutrophication experienced in Maricá lagoon, TP burial was positively related to 

the inhabitants in the drainage basin in both studied sediment cores over the last ~120 

years (Fig. 6). This result confirms recent studies that show the relationship between 

population growth in recent decades and phosphorus enrichment in coastal waters, such 

as in Oceania (Harris et al., 2001), South America (Borges et al., 2009), North America 1170 

(Schroer et al., 2018), and Asia (Ye et al., 2020). 

To compare with previous studies, we calculated the SAR derived from the CIC 

model which reached 0.7 and 2.2 cm yr-1 in the N_RIVER and CENTER regions, 

respectively, and an average value of 1.5 cm/yr (Fig. Supp. 3). This ecosystem sediment 

accumulation was much higher than previously reported in more pristine environments, 1175 

as much as ten-fold higher than the Cispatá lagoon in Central America (Ruiz-Fernández 

et al., 2011), and similar to the contaminated coastal aquatic sediments, such as Itaipu 

lagoon in South America (Cerda et al., 2016) and Augusta Bay in Europe (Bellucci et al., 

2012). However, SARs in Maricá lagoon were still ~2-5 times higher than other coastal 

waters under heavy eutrophication due to its lower rates of oligotrophic seawater renewal 1180 

(Fernex et al., 1992; Laut et al., 2019; Monteiro et al., 2012; Santschi et al., 1999), such 

as comparing with Lavaca Bay in North America (Santschi et al., 1999), Guanabara Bay 

(Monteiro et al., 2012) and Patos Lagoon (Niencheski, Moore e Windom, 2014) in South 

America, and Venice Lagoon in Europe (Bellucci et al., 2007). 

Variations in CaCO3 burial here indicated increases ~7 and 8 times in the last 120 1185 

years or ~60 and 80% only assuming the last 25 years in CENTER and N_RIVER sites, 

respectively. Although the recent sea-level elevation (2.8 to 3.6 mm yr-1) might affect 

coastal evolution (Church et al., 2013), here the anthropogenic signal is probably stronger 

due to the inner position of the lagoon within the lagoonal system. The substantial rise in 

CaCO3 accumulation is commonly associated with calcareous organisms (Ruiz-1190 

Fernández et al., 2007), a common proxy of higher marine influence in relation to 

freshwater (Mejjad et al., 2016). In turn, the freshwater flow from the catchment into the 

lagoonal system, expressed by the depth of the main tributary of Maricá lagoon 
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(Mumbuca river), was positively related to the annual mean rainfall over the 25 years 

reported here, indicating the potential role of the catchment to increase the lagoon water 1195 

level. 

In the southeast region of Brazil where Maricá lagoon is situated, anthropogenic 

reductions in river flow with filling and pollution in the watershed have been widely 

reported over the last decades (Marengo and Alves, 2005; Minuzzi et al., 2010). Higher 

increases in SAR and CaCO3 burial, ~60 and 100 % near the main tributary (Mumbuca 1200 

river) than the center portion in the last 25 years (Table 1) respectively, suggests that 

artificial connections to the sea, deforestation and sewage discharges in the catchment 

could have enhanced sediment accumulation and water diversion of the lagoon. Previous 

studies have supported the role of these human interventions to reduce freshwater inputs 

into urban coastal waters (Cerda et al., 2016; Haberzettl et al., 2019; Renfro et al., 2016; 1205 

Savage, Leavitt e Elmgren, 2010). Accordingly, our results indicate that even planned 

human interventions might cause harmful consequences to coastal lagoons, such as 

barrier breaches without declines in untreated sewage, and the infilling caused by artificial 

water diversion (i.e., increasing the outflow to the sea or reducing the freshwater inflow 

by human interventions in the catchment). 1210 

Therefore, average OC burial rates for the entire 120-year period in Maricá lagoon 

were ~70% lower, while the last 25 years ~60% higher in comparison to the global 

average recently estimated for natural lakes including inland lakes and coastal lagoons 

(Mendonça et al., 2017). When the sedimentary cores were sampled, the watershed of 

this lagoon presented ~75% of altered coverage, ~160,000 inhabitants (Fig. 3), and only 1215 

~2000 people served by the sewage treatment system (CONEN, 2015). The resulting 

increased eutrophication, filling and water diversion contributed to drastic changes in 

sediment, C, and nutrient burial after the intense precipitation and sandy barrier opening 

in 2010 (Fig. 3 and 4). These rates are in contrast with the little variation after similar 

peaks of monthly rainfall since 1944 (Fig. 2, Panel A) under more pristine conditions 1220 

before 1951. Furthermore, nutrient-enriched bottom sediments could act as persistent N 

and P source to the lagoon, even with the substantial reduction of anthropogenic nutrient 

discharges (Markelov et al., 2019), while decreases in depth and lower freshwater inputs 

and filling could reduce the water dilution capacity (Schindler, 2006). Overall, the effects 

of rapid urbanization reported here suggest a more complex and expensive mitigation 1225 

process as a result of the increasing eutrophication in coastal lagoons worldwide. 
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Conclusion 

This integrated approach using historical, GIS, and sedimentological analyses 1230 

over the past 120 years unravel potential responses of standard human interventions for 

the management of coastal lagoons. The results here confirm the expected and widely 

reported increase in filling and eutrophication processes following deforestation, farm 

establishment, and urban growth associated with untreated sewage discharges. These 

impacts have caused degradation and compromised multiple uses of coastal lagoons, 1235 

especially in developing countries. In turn, our findings also reveal that temporary or 

permanent artificial connections to the sea, commonly used to increase seafood 

productivity and mitigate urban flooding and eutrophication, could have different 

responses in the function of nutrient input level and land use/cover change in the 

watershed. Similar nutrient burial rates in Maricá lagoon after several events of barrier 1240 

opening under pristine conditions (pre-1951) or one during the period of intermediate 

urban growth (1985) contrasted with the intense changes in 2010, when this catchment 

was highly deforested and received a large flow of nutrient discharge. However, these 

alterations did not represent the expected mitigation of eutrophic conditions in the 

lagoonal ecosystem. 1245 

The high resilience following short-term decreases in eutrophication, expressed 

by nutrient burial rates, and the persistence of elevated sediment accretion after the last 

barrier breach here indicate a potential reduction of the predictive capacity of human 

interventions on ecosystem functioning. This suggests a mechanistic link between barrier 

opening without actions in the watershed, especially deforestation and water pollution 1250 

control, and the intensification instead of reduction of eutrophication and filling in vast 

urban coastal waters. The results here indicate that the conservation of lagoonal floodplain 

areas should be included in any urban planning, due to the reduced area of open waters 

and marginal aquatic vegetation stands. Therefore, these results support a better 

understanding of the functioning of coastal lagoons, indicating that artificial connections 1255 

to the sea (e.g., temporary barrier openings and permanent channels) should not be 

considered as an isolated mitigation practice. A more integrated approach of variable 

connections to the sea, forest and lagoonal floodplain conservation, along with sewage 

treatment emerges as urgent lessons from local to global change for urban coastal 

management. 1260 
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Figures List 

Fig. 1. Location Figure. The red dot represents the CENTER core and the orange one the N_RIVER core. The red solid line limits the watershed 

and the red straight line the topographic profile. Number 1 marks where the sandy barrier is open in Barra lagoon; 2 the Ponta Negra channel; 3 

the Costa channel; and 4 Cordeirinho channel. The Pleistocene and Holocene sandy barriers isolate the lagoon system from the Atlantic Ocean. 1615 
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Fig. 2. Panel A shows monthly precipitation time series for the same period, shows increases in precipitation. The orange and red dotted lines 

represent the interquartile of 95 and 99 Cl. Panel B shows time series of the year mean precipitation (grey fill) in the Maricá city (Southeast of 

Brazil) and Mumbuca river quote (black solid line) for the period between 1980 and 1995. 

 1620 
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Fig. 3. DBD, TAS, Corg, TP, IP, and OP profiles, dated by 210Pb (using CRS) in the CENTER core of Maricá Lagoon. The relative area of land 

use/cover change in drainage basin (municipal map of 1939, aerial photography of 1970 (DRMRJ) and LANDSAT series images of 1985, 1995, 

2005 and 2015), Maricá city population growth (from IBGE data, (2020; 1950) and BRUM, (2004)) and lagoon perimeter occupied by urban areas. 
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Fig. 4. DBD, TAS, Corg, TP, IP, and OP profiles, dated by 210Pb (using CRS) in the N_RIVER core of Maricá Lagoon. The relative area of land 

use/cover change in drainage basin, Maricá city population growth and lagoon perimeter occupied by urban areas is the same as described in Fig. 

3. 
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Fig. 5. SAR (mm yr-1) and elements burial rates (mg C m– 2 yr– 1) by cores and period. 

Variables were divided into four periods and defined in the CENTER and N_RIVER 

cores, respectively. Mean values ± SEM (error bars) are shown. Letters above the boxes 

show the grouping of the cores period based on a two-way ANOVA with Tukey’s test to 1635 

determine which cores period had similar burial values (Example: the core period with an 

a in their letter combination were significantly different from those without an a in their 

combination). 
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Fig. 6. Relationship between TP burial in CENTER (black squares) and N_RIVER (black 

triangle) and the number of inhabitants in the drainage basin over time. The solid black 

lines represent the linear regression of PT burial (g C m-² yr-¹) = 3.186e-005 ± 6.129e-

006*N Inhabitant + 1.41 ± 0.5554 (CENTER) and PT burial (g C m-² yr-¹) = 1.541e-005 1655 

± 2.54e-006* N Inhabitant -0.1401 ± 0.1843 (N_RIVER), p < <0.0001. Difference in 

slopes were tested using t-test. 
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Table 1. Ten-year, 25-year, 55-year, 75-year and 120-year site sediment and elements burial average rates in CENTER and N-RIVER cores. 1660 

CENTER Core 

Yrs 
SAR 

(cm yr-1) 

OC 

(g m-2 yr-1) 

CaCO3 

(g m-2 yr-1) 

TP 

(g m-2 yr-1) 

IP 

(g m-2 yr-1) 

OP 

(g m-2 yr-1) 

TN 

(g m-2 yr-1) 

10 2.44 71.36 9.66 3.81 2.31 1.49 9.02 

25 1.80 48.24 6.16 3.06 1.87 1.18 5.71 

55 0.91 24.79 3.09 1.60 1.01 0.59 2.98 

75 0.70 18.97 2.36 1.22 0.76 0.46 2.28 

120 0.39 10.45 1.29 0.67 0.42 0.25 1.25 

N_RIVER Core 

Yrs 
SAR 

(cm yr-1) 

OC 

(g m-2 yr-1) 

CaCO3 

(g m-2 yr-1) 

TP 

(g m-2 yr-1) 

IP 

(g m-2 yr-1) 

OP 

(g m-2 yr-1) 

TN 

(g m-2 yr-1) 

10 0.13 42.01 5.41 0.57 0.32 0.25 4.90 

25 0.08 24.55 3.00 0.34 0.19 0.15 2.90 

55 0.05 13.14 1.49 0.18 0.10 0.08 1.56 

75 0.03 9.97 1.11 0.13 0.07 0.06 1.18 

120 0.02 5.86 0.65 0.08 0.04 0.04 0.69 
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Supplementary Material 1665 

Fig. Supp. 1 - Lithological description of Center core and variables content.  
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Fig. Supp. 2 - Lithological description of N_RIVER core and variables content.  
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Fig. Supp. 3 - Panels A and B shows CIC model based on 210Pb for CENTER and N_RIVER cores, respectively. The solid black lines represent 

the linear regression of CENTER core ln 210Pbex (dpm/g) = -0.01424 ± 0.004086* Depth (cm) + 1.757 ± 0.1148; and N_RIVER ln 210Pbex (dpm/g) 

= -0.04566 ± 0.003088 * Depth (cm) + 1.687 ± 0.05703. 
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Fig. Supp. 4 - Land use/cover change in the Maricá lagoon drainage basin from aerial photographs of 1970, and images from the LANDSAT series 1680 

of 1985, 1995, 2005 and 2015. The Urban class encompassed both dense and rarefied levels of urbanization; the Field class encompassed areas 

without the presence of arboreal vegetation, and the Water class corresponded only to the lagoon's water surface. 
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Fig. Supp. 5 – Stocks of CaCO3, OC, TN, TP, IP e OP. Grey is fill corresponding to inhabitants’ number and the blue dotted line to the study 

periods. The filled circle with the black line represents the center core, and the open triangle dotted line the N_RIVER core over time. The blue 1685 

dotted lines represent periods 1, 2, 3 and 4 of this work, respectively. 
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Fig. Supp. 6 – Suitable Waters according to the CONAMA 274/2000 resolution for the microbiological indicators. Source: Rio de Janeiro State 

Environment Institute (INEA - RJ) 
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Fig. Supp. 7 – Whole SAR and burial fluxes of Corg, CaCO3, TN, TP, IP and OP in Maricá Center and N_River core. Letters above the boxes 

show the grouping of the cores period based on a student t-tests to determine statistical significance to determine which parameters had similar 

burial values (Example: the core with an a in their letter combination were significantly different from those without an a in their combination).The 

boxes include the average flux and the standard error mean. 1700 
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Fig. Supp. 8 – Relationship between annual mean of river depth and annual rainfall (black circle). The solid black lines represent the linear 

regression of river depth (cm) = -0.2367± 0.08092*Annual Rainfall (mm) -3.987 ± 9.193. 
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Table Supp. 1 - Sum-of-squares (SS), degrees of Freedom (DF), mean squares (MS), F 

ratio (F), P value (P) and total Variation (TV) of two-way Anova for variables of SAR, 

OC, CaCO3, TN, TP, IP and OP among periods. 

 

Variable ANOVA SS DF MS F P value TV (%) 

SAR 

Period * Core site 0.977 3 0.325 4.253 0.012 1.14 

Period 44.16 1 44.16 577 <0.0001 51.57 

Core site 17.29 3 5.765 75.33 <0.0001 20.19 

OC 

Period * Core site 1.49 3 0.4965 4.477 0.0098 5.737 

Period 0.06321 1 0.06321 0.57 0.4558 0.2435 

Core site 20.36 3 6.786 61.19 <0.0001 78.41 

CaCO3 

Period * Core site 2.588 3 0.8625 3.52 0.026 6.466 

Period 0.5018 1 0.5018 2.048 0.1621 1.254 

Core site 27.7 3 9.233 37.67 <0.0001 69.21 

TN 

Period * Core site 1.793 3 0.5976 5.651 0.0032 7.198 

Period 9.46E-05 1 9.46E-05 0.000894 0.9763 0.00038 

Core site 19.5 3 6.501 61.48 <0.0001 78.3 

TP 

Period * Core site 1.864 3 0.6214 2.822 0.0544 2.555 

Period 18.53 1 18.53 84.15 <0.0001 25.4 

Core site 28.85 3 9.617 43.68 <0.0001 39.55 

IP 

Period * Core site 2.212 3 0.7374 2.711 0.05 2.917 

Period 18.97 1 18.97 69.73 <0.0001 25.01 

Core site 27.94 3 9.313 34.23 <0.0001 36.84 

OP 

Period * Core site 0.5324 3 0.1775 1.589 0.2113 3.368 

Period 2.683 1 2.683 24.01 <0.0001 16.97 

Core site 6.279 3 2.093 18.73 <0.0001 39.72 
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Table Supp. 2 – Variables divided by time periods defined in each core (Mean ± Std. Error of Mean) 1710 

Variable 
1881 - 1951  

C 

1881 - 1951  

A 

1951 - 1974  

C 

1951 - 1974  

A 

1974 - 2010  

C 

1974 - 2010  

A 

2010 - 2017  

C 

2010 - 2017  

A 

SAR 

(mm/yr-1) 
6.87 ± 0.760 0.45 ± 0.087 10.82 ± 0.7598 1.05 ± 0.096 19.38 ± 1.260 2.14 ± 0.592 31.22 ± 1.140 5.25 ± 0.606 

OC Burial 

(g m-2 yr-1) 

18.08 ± 

1.053 
12.17 ± 2.689 36.23 ± 4.069 27.21 ± 1.214 61.04 ± 5.001 54.64 ± 16.444 100.34 ± 10.987 179.11 ± 12.009 

CaCO3 

(g m-2 yr-1) 
1.96 ± 0.204 1.135 ± 0.213 3.47 ± 0.8996 2.01 ± 0.062 7.25 ± 0.693 5.09 ± 2.240 15.56 ± 3.842 24.86 ± 0.853 

TN 

(g m-2 yr-1) 
2.5 ± 0.473 1.38 ± 0.328 3.1 ± 0.4163 3.27 ± 0.214 6.84 ± 0.359 6.88 ± 1.880 10.66 ± 1.315 20.25 ± 2.214 

TP 

(g m-2 yr-1) 
0.76 ± 0.212 0.11 ± 0.034 1.67 ± 0.5781 0.34 ± 0.035 4.52 ± 0.448 0.79 ± 0.219 4.87 ± 0.465 2.36 ± 0.644 

IP 

(g m-2 yr-1) 
0.52 ± 0.185 0.08 ± 0.027 0.97 ± 0.5934 0.16 ± 0.004 2.89 ± 0.309 0.43 ± 0.129 2.96 ± 0.364 1.34 ± 0.225 

OP 

(g m-2 yr-1) 
0.24 ± 0.086 0.032 ± 0.009 0.69 ± 0.4186 0.18 ± 0.032 1.63 ± 0.244 0.37 ± 0.098 1.91 ± 0.458 1.03 ± 0.419 

 


