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RESUMO 

 

Metano (CH4) e dióxido de carbono (CO2) são considerados importantes gases do Efeito 

Estufa por sua propriedade de reter radiação infravermelha na atmosfera e contribuir ao 

aquecimento global. Ambientes deposicionais marinhos como baías, estuários e mares 

costeiros são o destino preferencial de aportes orgânicos advindos da bacia de drenagem e 

podem apresentar elevadas taxas de produção  e degradação de matéria orgânica (MO), as 

quais podem ainda ser altamente variáveis nas escalas temporal e espacial.  A quantidade e 

qualidade da MO, bem como o aumento da temperatura, podem  intensificar os processos de 

mineralização anaeróbia de estoques orgânicos nos sedimentos costeiros. Neste sentido, o 

presente estudo se propôs a avaliar a heterogeneidade da produção anaeróbia de CO2 e CH4, 

associada à presença de reservatórios e escapes de gás em sedimentos subsuperficiais da 

porção Nordeste da Baía de Guanabara, aliando a biogeoquímica com a sísmica de reflexão. 

Adicionalmente, o efeito do aumento médio de temperatura de 4°C previsto pelo cenário RCP 

8.5 do IPCC para a região Sul do continente sulamericano até 2100 foi testado 

experimentalmente sobre as taxas de produção anaeróbia de CO2 e CH4. Os resultados de 

biogeoquímica e sísmica no sedimento revelaram intensos processos de mineralização 

orgânica, os quais foram altamente variáveis tanto no perfil vertical quanto entre curtas 

distâncias dentro do ecossistema. Sendo a produção subsuperficial de gases de carbono (C) 

expressiva nesta área, contribuindo para a formação de sedimentos carregados de gás, escapes 

destes reservatórios nos sedimentos podem representar importantes fluxos ainda pouco 

estudados no ciclo de C. Os resultados também sugerem que o incremento do lançamento de 

dejetos orgânicos e o aquecimento potencialmente favorecem uma maior liberação de gases 

de C desde os estoques orgânicos de CO2, gás que contribui, por sua vez, ao próprio 

aquecimento em retroalimentação positiva. 

 

Palavras-chave: Produção anaeróbia. Mineralização anaeróbia. Metano. Dióxido de carbono. 

Baía de Guanabara. Sísmica de reflexão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

Methane (CH4) and carbon dioxide (CO2) are considered important greenhouse gases for their 

property of retaining infrared radiation in the atmosphere and contributing to global warming. 

Marine depositional environments such as bays, estuaries and coastal oceans are the preferred 

destination of organic inputs from the drainage basin and may present high rates of organic 

matter (OM) production and degradation, which may still be highly variable at the temporal 

and spatial scales. The quantity and quality of OM, as well as the temperature increase, can 

intensify the anaerobic mineralization processes of organic stocks in the coastal sediments. In 

this sense, the present study aimed to evaluate the heterogeneity of anaerobic CO2 and CH4 

production, associated with the presence of reservoirs and gas leaks in subsurface sediments 

of the Northeast portion of Guanabara Bay, combining biogeochemistry with seismic 

reflection. Additionally, the effect of the average temperature increase of 4 ° C predicted by 

the IPCC RCP 8.5 scenario for the southern region of South American up to 2100 was 

experimentally tested on the anaerobic CO2 and CH4 production rates. The results of 

biogeochemistry and seismic reflection revealed intense organic mineralization processes, 

which were highly variable both in the vertical profile and between short distances within the 

ecosystem. As the subsurface carbon (C) gas production is significant in this area, 

contributing to the formation of gas charged sediments, leaks from these reservoirs in the 

sediments can represent important fluxes that are still poorly studied in the C cycle. The 

results also suggest that the increasing discharge of organic waste and warming potentially 

favor a greater release of C gases from organic CO2 stocks, which in turn contribute to 

warming in a positive feedback. 

 

Keywords: Anaerobic production. Anaerobic mineralization. Methane. Carbon dioxide. 

Guanabara Bay. Seismic reflection. 
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1 INTRODUÇÃO 

Metano (CH4) e dióxido de carbono (CO2) são considerados importantes gases do 

Efeito Estufa (GEE’s) por sua propriedade de reter radiação infravermelha na atmosfera e 

contribuir ao aquecimento global (MONTZKA; DLUGOKENCKY; BUTLER, 2011; 

SCHUUR et al., 2015; VAN NES et al., 2015). Enquanto o CO2 é o gás de carbono (C) mais 

abundante, o CH4 apresenta um potencial de contribuir ao aquecimento até 23 vezes mais 

elevado do que a molécula de CO2 ao longo de uma escala de 100 anos (BASTVIKEN, 2009). 

O Efeito Estufa determinado pela presença desses gases na atmosfera é um processo natural e 

crucial para sustentar a biodiversidade no planeta, embora sua intensificação pelas atividades 

humanas cause numerosos prejuízos ecológicos e socioeconômicos (SANFORD et al., 2014). 

A liberação de gases de C a partir da redução dos estoques de matéria orgânica (MO), 

especialmente pela queima de combustíveis fósseis (RAMANA et al., 2010) ou pelo 

desmatamento (LAWRENCE; VANDECAR, 2015), é uma das principais mudanças globais 

relacionadas ao clima. Além disso, cada vez mais estudos revelam o papel das atividades 

humanas que alteram o balanço metabólico entre produção e degradação de biomassa 

(YVON-DUROCHER et al., 2010) e o subsequente estoque de C (PACHECO; ROLAND; 

DOWNING, 2014). Nesse sentido, aumentos antropogênicos da temperatura (MAROTTA et 

al., 2014) ou nos aportes de nutrientes (MAROTTA et al., 2010a) podem ser importantes 

fatores controladores das mudanças globais envolvidas na ciclagem de C e na subsequente 

emissão de gases estufa dos ecossistemas à atmosfera. 

Dentre as vias de mineralização da matéria orgânica que liberam gases estufa na 

biosfera, a principal é a respiração aeróbia (COLE et al., 2000). No entanto, as vias anaeróbias 

que liberam CO2 ou CH4 são as mais importantes nos vastos estoques de C onde a troca de ar 

com o meio atmosférico é reduzida, tais como nos sedimentos orgânicos inundados 

(REEBURGH, 2014) (Figura 1). A produção de CH4 (metanogênese) ocorre 

preponderantemente em anaerobiose e pode ser advinda tanto da degradação orgânica pela via 

acetotrófica, que também produz CO2, quanto da redução de CO2 a CH4 intermediada pelo 

consumo de gás hidrogênio na via hidrogenotrófica, segundo as respectivas equações (1) e (2) 

(REEBURGH, 2007): 

CH3COOH → CO2 + CH4   (1) 

e 

CO2 + 4H2 → CH4 + 2H2O  (2) 
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A metanogênese é um dos processos menos eficientes em termos energéticos e uma 

das últimas etapas de degradação da MO, que pode ser limitada mesmo em condições 

anóxicas devido à presença de outros aceptores de elétrons, como nitrato, manganês (IV), 

ferro (III) e sulfato (MCGENITY, 2010) (Figura 1). As taxas de metanogênese apresentam-se 

maiores em ambientes de água doce quando comparados a águas salinas. A maior 

disponibilidade de sulfato em ambientes salinos limita a metanogênese no sedimento, sendo 

assim, esta via predomina nos estratos mais profundos em que este e outros aceptores de 

elétrons estejam em baixa concentração (MARTENS; BERNER, 1974; REEBURGH, 2007). 

A magnitude da sedimentação orgânica também influencia a metanogênese no ambiente 

salino (BORGES; ABRIL, 2011), onde o elevado aporte de MO recente contribui para o 

rápido consumo do sulfato e maiores taxas de produção de CH4 em estratos superficiais do 

sedimento (MARTENS; ALBERT; ALPERIN, 1998).  

 

 

 

Figura 1 - Esquema conceitual das vias anaeróbias que ocorrem ao longo do perfil de um sedimento orgânico 

inundado e a variação na concentração de seus respectivos reagentes e produtos. 

Fonte: Adaptado de SCHLESINGER E BERNHARDT, 2013. 
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Ambientes deposicionais marinhos como lagoas, baías, estuários e mares costeiros 

podem apresentar elevadas taxas de produção (CLOERN; FOSTER; KLECKNER, 2014) e 

degradação de matéria orgânica (GATTUSO; FRANKIGNOULLE; WOLLAST, 1998), as 

quais podem ainda ser altamente variáveis nas escalas temporal e espacial (HAMDAN; 

WICKLAND, 2016). Esses ecossistemas são destino preferencial de aportes orgânicos 

terrestres advindos de extensas áreas da bacia de drenagem (MAROTTA et al., 2010b), 

desempenhando um importante papel no balanço global de C (BORGES; DELILLE; 

FRANKIGNOULLE, 2005; BORGES et al., 2016) (Figura 2). Os compostos orgânicos 

terrestres podem sustentar preponderantemente as redes tróficas aquáticas (PACE et al., 

2004), determinando intensas taxas de produção e de subsequente evasão de gases de C das 

águas costeiras à atmosfera (MAROTTA et al., 2010a, 2012). 

 

 

 

Figura 2 - Esquema conceitual dos processos de acumulação e consumo de MO e de liberação e consumo de 

gases de C. PPLA = Produção Primária Líquida Aquática. 

Fonte: Adaptado de CIÊNCIA HOJE ON-LINE, 2011. 
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Parte da matéria orgânica que alcança a superfície do sedimento é mineralizada pela 

atividade biológica a CO2, enquanto outra parte se acumula como estoque de C. Nesse 

sentido, a respiração aeróbia da matéria orgânica é comumente restrita a uma pequena camada 

superficial do sedimento depositado no fundo das águas, onde as taxas podem ser 

relativamente intensas, resultando em condições anóxicas logo abaixo desta superfície 

(SOBEK et al., 2009), propícias a mineralização orgânica anaeróbia. A produção de gases de 

C por processos aeróbios e anaeróbios de degradação orgânica determina preponderantemente 

a emissão de CO2 e CH4, apesar de que possam ser parcialmente consumidos antes de 

alcançarem a atmosfera, sendo o CO2 incorporado à produção primária (GU; SCHELSKE; 

COVENEY, 2011) e o CH4 oxidado (KRÜGER et al., 2005) aeróbica ou anaerobicamente 

segundo as respectivas equações (3) e (4) (REEBURGH, 2007): 

CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O  (3) 

e 

CH4 + SO4
2-

 → HS
-
 + HCO3

-
 + H2O  (4) 

Nesse sentido, os estuários demonstram exercer papel significativo nas emissões 

globais de CO2 (BORGES; ABRIL, 2011), apresentando estimativas recentes para atmosfera 

de 0,094 Pg C ano
-1 

(CHEN et al., 2013). Mesmo representando cerca de 16% da área total 

ocupada pelos oceanos, os mares costeiros são responsáveis por aproximadamente 75% das 

emissões oceânicas globais de CH4. Estimativas de emissões de CH4 para as plataformas 

continentais estão em torno de 4,5-7,5 Tg CH4 ano
-1

 e, para estuários, 0,8-1,3 Tg CH4 ano
-1

 

(BANGE et al., 1994). 

Apesar das taxas de produção de gases de carbono por massa serem mais elevadas 

nas camadas superficiais do sedimento, as porções de fundo também podem ser relevantes 

devido aos processos anaeróbios e ao maior volume que apresentam. No entanto, são poucos 

os estudos que avaliam as taxas de produção anaeróbia de gases de C além da camada 

superficial (KOTELNIKOVA, 2002; COLWELL et al., 2008; YOSHIOKA et al., 2009), seja 

pelo entendimento que são mais baixas ou pela dificuldade logística envolvida. Além disso, a 

compactação dos sedimentos nos estratos mais profundos pode tornar os sedimentos marinhos 

importantes reservatórios também de gases confinados (DICKENS; PAULL; WALLACE, 

1997). Esses sedimentos são denominados carregados de gás e ocorrem especialmente em 
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ecossistemas deposicionais, tais como estuários (FIGUEIREDO; NITTROUER; DE 

ALENCAR COSTA, 1996), mares costeiros (OKYAR; EDIGER, 1999; FLEISCHER et al., 

2001; GARCÍA-GARCÍA; GARCÍA-GIL; VILAS, 2004; LEE et al., 2005; IGLESIAS; 

GARCÍA-GIL, 2007; MAZUMDAR et al., 2009), lagos e lagoas (CUKUR et al., 2013; 

VISNOVITZ et al., 2015). O soterramento e a subsequente acumulação da matéria orgânica 

nas camadas mais profundas dos sedimentos aquáticos contribui para as condições anóxicas, 

tornando-as sítios preferenciais para as vias de degradação anaeróbias. O gás encontrado em 

maior abundância nestes reservatórios é o CH4, embora CO2 e outros gases possam ser 

encontrados em menor quantidade (MAZUMDAR et al., 2009). Áreas com rápida 

sedimentação e ocorrência de sedimentos finos ricos em matéria orgânica também contribuem 

para formação de sítios de produção biogênica de gás (FLEISCHER et al., 2001). Dessa 

forma, camadas seladoras sobrejacentes podem ainda contribuir para o confinamento do gás 

em porções mais profundas dos sedimentos (ROGERS et al., 2006), mais comuns em 

sedimentos finos holocênicos (GARCIA-GIL; VILAS; GARCIA-GARCIA, 2002). 

Sedimentos carregados de gás podem representar importantes fontes de liberação de gases de 

C à atmosfera (JUDD et al., 1997, 2002; DIMITROV, 2002; JUDD, 2004). 

Uma técnica utilizada para mapear estes reservatórios de gás nos sedimentos de 

fundo dos ecossistemas aquáticos é a sísmica de reflexão (AYRES NETO, 2000). Em perfis 

sísmicos de alta resolução, estes reservatórios são identificado por zonas difusas com 

reflexões incoerentes devido à dispersão ou atenuação da energia acústica promovida pela 

presença do gás. Além da ocorrência de sedimentos carregados de gás, a sísmica também 

identifica e localiza feições de escapes de gás para a coluna d’água. Os Pockmarks são 

evidências morfológicas (formato de “v”) de escape de gás do sedimento, enquanto as Plumas 

Acústicas são o registro sísmico de bolhas de gás, provenientes do sedimento, subindo na 

coluna d’água (FRAZÃO; VITAL, 2007). Um dos parâmetros para se avaliar as propriedades 

acústicas dos sedimentos é a velocidade da onda P (Vp), cuja propagação é reduzida quando 

há presença de gás nos poros do sedimento (AYRES; THEILEN, 1999). 

Uma das condições essenciais em determinar a atividade biológica envolvida na 

ciclagem de C é a temperatura (BROWN et al., 2004; DILLON; WANG; HUEY, 2010). O 

aquecimento da biosfera é uma mudança global que pode causar significativas alterações nos 

processos metabólicos (DILLON; WANG; HUEY, 2010), inclusive aqueles relacionados à 
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decomposição orgânica nos sedimentos aquáticos (WADHAM et al., 2012; MAROTTA et al., 

2014). A temperatura pode intensificar importantes processos metabólicos (DILLON; 

WANG; HUEY, 2010), como a mineralização da matéria orgânica (MONTAGNES et al., 

2008), e com isso incrementar tanto a produção (GUDASZ et al., 2010; MAROTTA et al., 

2014) quanto a emissão (WALTER et al., 2006) de GEE’s. Dessa forma, configura-se uma 

retroalimentação positiva do aquecimento a partir do aumento do estímulo da atividade 

biológica que libera esses próprios gases (WALTER et al., 2006; ZIMOV et al., 2006; 

MAROTTA et al., 2014). Estudos mostram que o aumento de temperatura incrementa a 

produção de CO2 e CH4 em sedimentos superficiais de lagos temperados (GUDASZ et al., 

2010; MAROTTA et al., 2014; SCHUUR et al., 2015) e tropicais (MAROTTA et al., 2014). 

No entanto, ainda pouco se sabe sobre a influência do aquecimento em ecossistemas tropicais 

(DILLON; WANG; HUEY, 2010). Apesar da previsão de aumento de temperatura nos 

trópicos ser menor do que nas regiões temperadas, há evidências de que os efeitos nos 

processos metabólicos envolvidos no ciclo do C possam ser tão ou mais intensos nas baixas 

do que nas altas latitudes (DILLON; WANG; HUEY, 2010; MAROTTA et al., 2014). Neste 

sentido, abordagens experimentais se tornam essenciais para melhorar nosso entendimento 

sobre as potenciais respostas da liberação de gases estufa nos sedimentos aquáticos costeiros 

frente a cenários de um mundo mais quente (DUC; CRILL; BASTVIKEN, 2010). Cenário 

conservador de aquecimento (RCP 8.5) prevê um aumento em média de 4°C para a região Sul 

do continente sulamericano até 2100 (IPCC, 2013). 

Ecossistemas aquáticos quentes das baixas latitudes podem apresentar taxas 

metabólicas ainda mais intensas devido às altas temperaturas e incidência solar o ano inteiro 

(MAROTTA et al., 2009), o que pode ser ainda mais intensificado em condições de 

aquecimento (MAROTTA et al., 2014). A eutrofização em águas costeiras, causada pelos 

aportes antropogênicos na bacia de drenagem, contribui para alterações nos processos 

metabólicos envolvidos na ciclagem de C (PAERL et al., 2006; DIAZ; ROSENBERG, 2008), 

seja favorecendo a autotrofia do sistema e absorção de CO2 atmosférico (GYPENS; 

BORGES; LANCELOT, 2009) ou aumentando a heterotrofia e liberação de gases de C 

(WALLACE et al., 2014). Neste sentido, a Baía de Guanabara (BG), ecossistema costeiro 

tropical altamente eutrofizado pela ação humana, torna-se um modelo apropriado para estudos 

que avaliem as taxas de produção anaeróbia de CO2 e CH4 ao longo de testemunhos até 
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profundidades subsuperficiais, associados ao levantamento sísmico da presença de sedimentos 

carregados de gás e experimentos de aquecimento nas camadas de superfície. 
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2 OBJETIVO GERAL 

Avaliar a heterogeneidade da produção anaeróbia de CO2 e CH4, associada à 

presença de reservatórios e escapes de gás em sedimentos subsuperficiais de uma baía urbana 

tropical (Porção Nordeste (NE) da Baía de Guanabara – RJ) 

 

 

2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1) Determinar as taxas de produção anaeróbia de CO2 e CH4 em áreas com e sem presença de 

sedimentos carregados de gás ao longo de testemunhos subsuperficiais; 

2) Relacionar as taxas de produção anaeróbia de CO2 e CH4 à presença de feições de escape 

(Pockmarks e Plumas Acústicas) e reservatórios de gás nos sedimentos subsuperficiais, 

comparando aos fluxos de CH4 ar-mar entre dados coletados e da literatura; 

3) Avaliar o efeito do aquecimento de 4°C (cenário RCP 8.5 de aquecimento (IPCC, 2013)) 

sobre as taxas de produção anaeróbia de CO2 e CH4 nas camadas superficiais do sedimento.
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1 ÁREA DE ESTUDO 

Baía de Guanabara 

A Baía de Guanabara (22°40'–23°00'S e 43°00'–43°18'O) é uma das maiores e mais 

eutrofizadas da costa brasileira (PARANHOS; PEREIRA; MAYR, 1998), circundada por 

uma área altamente urbanizada do Sudeste brasileiro (região metropolitana do Estado do Rio 

de Janeiro). O clima é tropical úmido, apresentando normais climatológicas de 23,7 °C para 

temperatura média mensal e 89,1 mm de pluviosidade acumulada. O inverno é mais frio e 

seco, alcançando 21,3 °C e 50,5 mm, enquanto o verão alcança 26,5 °C e 105,3 mm (INMET, 

2017). Durante as últimas décadas, esse ecossistema estuarino tem recebido elevadas 

descargas de resíduos sólidos e esgoto advindos do uso humano na bacia de drenagem 

(KJERFVE et al., 1997; BAPTISTA NETO; SMITH; MCALLISTER, 1999; CARREIRA et 

al., 2002; BORGES et al., 2009). 

Esta baía apresenta uma área de 384 km² (perímetro ~131 km) abrangendo 328 km² 

de espelho d’água e 56 km² de ilhas, com um volume médio de água em torno de 1,87 x 10
9
 

m³ influenciado por aportes marinhos advindos de uma estreita conexão ao Oceano Atlântico 

(1,6 km) e dulcícolas da bacia de drenagem (KJERFVE; LACERDA; DIAS, 2001). A sua 

conexão ao mar permite taxas de renovação de água mais altas nas zonas centrais e baixas nas 

partes interiores (KJERFVE et al., 1997). Por sua vez, a bacia de drenagem (~4000 km²) é 

formada por 35 rios contribuintes com vazão média anual de ~350 m³ s
-1

, variando entre ~170 

m³ s
-1

 em Agosto e ~550 m³ s
-1

 em Fevereiro (AMADOR, 1997). Os rios estão distribuídos de 

forma desigual nas margens da baía, sendo a maior contribuição fluvial encontrada nos seus 

setores leste e nordeste, onde o fundo é raso e ocorrem taxas elevadas de acumulação de 

sedimentos (FIGUEIREDO JUNIOR et al., 2014; SOARES-GOMES et al., 2016). 

O fundo da Baía de Guanabara é muito irregular, apresentando uma batimetria 

complexa devido à sua origem por afogamento marinho de uma antiga bacia fluvial 

pleistocênica entre 22 e 18 mil anos AP (AMADOR, 1980, 1997, 2012). A batimetria é 

orientada pelos antigos talvegues fluviais, hoje parcialmente ou totalmente soterrados. A 

sedimentação da Baía de Guanabara é atribuída, em primeiro momento, ao processo 

geológico natural posterior à transgressão marinha iniciada há cerca de 12 mil anos AP e com 
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pico entre 6 e 5 mil anos AP, aumentando a área da baía em mais de duas vezes, a qual foi 

seguida de sucessivos eventos regressivos com estabilização do nível do mar atual em torno 

de 3 mil anos AP (AMADOR, 1997, 2012). Principalmente desde 1950, o uso humano na 

bacia de drenagem relacionado ao intenso e desordenado aumento populacional resultaram em 

desmatamento, canalizações de rios e lançamentos de resíduos, intensificando sensivelmente 

as taxas de sedimentação nessa baía (AMADOR, 1997; FIGUEIREDO JUNIOR et al., 2014; 

GODOY et al., 1998, 2012; VILELA et al., 2014). 

O canal central estreito e profundo da Baía de Guanabara se estende desde sua 

entrada até cerca de 400 m em direção norte, dando lugar, então, a uma área extensa e rasa 

que banha suas margens. O local mais profundo do canal central alcança 58 m (KJERFVE et 

al., 1997), embora 84% da área total da baía não ultrapasse 10 m de profundidade 

(FIGUEIREDO JUNIOR et al., 2014). Nesse sentido, a Baía de Guanabara é um estuário 

classificado como um Vale de Rios Afogados quanto ao processo de sua formação 

(PRITCHARD, 1967) e o movimento de suas águas é predominantemente ocasionado pelas 

oscilações de maré (AMADOR, 1997, 2012). Em relação ao modelo de circulação, este 

estuário pode ser classificado como de cunha salina e/ou de águas parcialmente misturadas 

(PRITCHARD, 1967), o que pode variar no tempo e no espaço (AMADOR, 1997). Por sua 

vez, os sedimentos são preponderantemente arenosos nas áreas de maior energia junto à 

conexão entre a baía e o mar ou no canal central, bem como argilosos na maior extensão, onde 

o hidrodinamismo é mais baixo (QUARESMA; DIAS; BAPTISTA NETO, 2000; 

CATANZARO et al., 2004). 

A porção NE possui 74 km² de espelho d’água e é uma das áreas mais interiores, 

rasas e considerada uma das menos contaminadas da Baía de Guanabara, onde manguezais 

mais conservados e situados em unidades de conservação contrastam com o aporte de águas 

advindas de canais fluviais altamente poluídos por carga orgânica e de nutrientes (AMADOR, 

1997, 2013; AGUIAR; NETO; RANGEL, 2011; BAPTISTA NETO et al., 2013). Essa 

contribuição fluvial é a mais importante da baía, reunindo elevada vazão de água de bacias 

como dos rios Guapi-Macacu e Caceribu (AMADOR, 1997), os quais também sofreram, por 

sua vez, importantes intervenções estruturais em sua calha desde o final dos anos de 1940 

(DANTAS; ALMEIDA; LINS, 2007). O aporte destes rios associado às menores taxas de 

renovação de água marinha tem contribuído para aumentos das taxas de sedimentação total e 
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orgânica (CARREIRA et al., 2002; MONTEIRO et al., 2012; BAPTISTA NETO et al., 2013) 

desde 1950 ainda mais acentuados do que a média da baía. O conteúdo de matéria orgânica 

nos sedimentos superficiais da porção NE da Baía de Guanabara varia entre 10 e 20%, sendo 

detectada por sísmica a presença de sedimentos carregados de gás em algumas áreas 

(GALVÃO, 2014; DELAVY, 2015), um possível indicativo de degradação anaeróbia dos 

estoques orgânicos (QUARESMA; DIAS; BAPTISTA NETO, 2000; CATANZARO et al., 

2004; MARINO, 2011). A temperatura, salinidade e Oxigênio Dissolvido na coluna d’água 

deste setor da baía é, em média, 25,4 ± 2,6 °C, 26,9 ± 5,3 e 153 ± 71 % no inverno e 28,9 ± 

1,2 °C, 26,2 ± 3,1 e 155 ± 48 % no verão, respectivamente (COTOVICZ JÚNIOR et al., 

2016). A área possui uma profundidade média de 1,5 a 3 m, sendo as maiores profundidades 

encontradas próximas a Ilha de Paquetá, chegando até 8 m (GALVÃO, 2014; DELAVY, 

2015). 

 

3.2 DELINEAMENTO DO ESTUDO 

Linhas paralelas de sísmica de reflexão, em intervalos de 200 m, foram realizadas ao 

longo de 45,3 km
2
 na porção NE da Baía de Guanabara, permitindo determinar a batimetria e 

a localização das áreas com sedimentos carregados ou com escape de gás (Figura 3). 

Posteriormente, foram coletados quatro testemunhos subsuperficiais (Figura 3), dois na área 

com sedimentos carregados de gás (testemunhos COM_GÁS: 22°42'35.82"S / 43° 4'36.84"O) 

e outros dois na área sem gás (testemunhos SEM_GÁS: 22°41'52.41"S / 43° 5'21.87"O). As 

profundidades desses testemunhos variaram desde 1,55 a 2,40 m e seus pontos de amostragem 

foram determinados em imagens preliminares, processadas a partir dos dados da sísmica de 

reflexão para identificar as localidades com sedimento carregados ou não de gás. A 

profundidade dos pontos de coleta varia entre 1 e 2 m de acordo com a maré (DELAVY, 

2015). 

Um testemunho de cada área foi utilizado para descrição visual e obtenção do perfil 

de densidade, velocidade de onda P (Vp), conteúdo orgânico e granulometria (Figura 15). O 

outro testemunho foi utilizado para os perfis de produção anaeróbia de CH4 e CO2 e de 

concentrações de sulfato (N = 4 réplicas para a camada de topo de 10 cm e N = 5 réplicas para 

as demais fatiadas a cada 25 cm). As camadas de 0-10 e 10-35 cm representaram a superfície 
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dos testemunhos, onde os gases produzidos podem ser difundidos mais rapidamente à coluna 

d’água (MALTBY et al., 2016), enquanto as demais camadas foram consideradas 

subsuperficiais. O levantamento sísmico e a coleta de testemunho para análises da densidade, 

Vp, conteúdo orgânico e granulometria nas duas áreas foram realizados em Maio de 2014 

(DELAVY, 2015). Por sua vez, as incubações de mineralização anaeróbia foram 

determinadas em testemunho coletado nas áreas com e sem sedimentos carregados de gás em 

Dezembro de 2015 e Fevereiro de 2016 respectivamente. 

A produção anaeróbia de CH4 e CO2 nas réplicas de cada camada foi avaliada sob 

uma temperatura constante de 25 
o
C, próxima à média anual de temperatura do ar da região 

(INMET, 2017). Por sua vez, os experimentos sobre o efeito do aquecimento na liberação 

desses gases, assumindo um aumento de 4 °C previsto pelo cenário de aquecimento global 

RCP 8.5 até o final do século (IPCC, 2013), foram restritos à porção superficial dos 

testemunhos até 35 cm. Esse critério de profundidade foi devido aos sedimentos aquáticos 

superficiais serem mais sensíveis ao aquecimento da atmosfera devido aos eventos de 

desestratificação térmica da coluna d’água (GUDASZ et al., 2010), os quais podem ser 

especialmente frequentes nos ecossistemas rasos tropicais (MAROTTA et al., 2014). 

Finalmente, uma amostragem no campo ao longo de cerca de 24 horas 

acompanhando dois ciclos de maior amplitude de maré (Sizígia) foi realizada para determinar 

o fluxo total e difusivo de CH4 das águas marinhas à atmosfera nas duas áreas com e sem a 

presença de sedimentos carregados de gás (N = 4 câmaras em cada área). Apesar de somente 

um período de coleta em Setembro de 2016, essa estimativa pontual, associada à dados 

previamente publicados de fluxo ar-mar de CH4 na porção NE da Baía de Guanabara 

(COTOVICZ JÚNIOR et al., 2016), permitiu comparar a produção anaeróbia de CH4 ao que 

efetivamente poderia ser emitido à atmosfera. 

Esta dissertação faz parte de um projeto maior financiado pela FAPERJ e 

denominado "Identificação de sedimentos carregados de gás e potencial de produção e 

sequestro de carbono na Baía de Guanabara (Rio de Janeiro): construção de estrutura analítica 

de alto desempenho para integrar a produção de gases às mudanças climáticas.” Edital 

FAPERJ: Programa E_21 - Apoio às Instituições de Ensino e Pesquisa Sediadas no Estado do 

Rio de Janeiro – 2012, processo n° E-26/112.051/2012. Outras dissertações e tese 



25 

 

 

 

desenvolvidas dentro do projeto estabeleceram as bases para início de várias pesquisas, 

incluindo evolução sedimentar da Baía de Guanabara, distribuição superficial de sedimentos e 

características físico-químicas e mapeamento da presença de gás no sedimento. Neste sentido, 

os dados deste manuscrito relacionados a sísmica de reflexão, descrição visual e parâmetros 

sedimentológicos e acústicos de testemunho coletado em ambas áreas com e sem sedimentos 

carregados de gás foram adaptados de Delavy (2015), enquanto que os demais dados 

pertencem a este estudo. 

 

3.3 MÉTODOS ANALÍTICOS 

3.3.1. Sísmica de reflexão 

Os dados de sísmica de reflexão foram adquiridos utilizando um perfilador de 

subfundo SyQwest (modelo Bathy 2010PC™) na frequência de 12 kHz. O planejamento e 

navegação das linhas sísmicas foram feitos utilizando o software hidrográfico HYPACK® 

2013, a Carta Náutica Raster “Baía de Guanabara – 1501”, editada pela Marinha do Brasil, e 

o posicionamento feito através de DGPS TechGeo (modelo GTR-G², precisão <1m). No total, 

foram coletadas 240 km de linhas sísmicas (Figura 3). O processamento e interpretação dos 

dados sísmicos foram realizados utilizando os softwares Kingdom 8.7.1 e Reflexw 6.0 e a 

confecção dos mapas utilizando o software Surfer 9.0 (DELAVY, 2015). 
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3.3.2 Coleta dos testemunhos 

Os testemunhos foram coletados em tubo de PVC (75 mm), manualmente inseridos 

no sedimento e recuperados com uma corda (Figuras 4 e 5). Em campo, foram divididos em 

seções, vedados e acondicionados em isopor a temperatura ambiente até o transporte para o 

laboratório. Os testemunhos para determinar a produção anaeróbia de gases de C foram 

acondicionados em câmara de temperatura controlada mais próxima às condições de campo 

(25°C) até abertura e montagem do experimento (Figura 6). Os outros dois testemunhos foram 

conservados resfriados até as análises do conteúdo de matéria orgânica e granulometria.

Figura 3 - Linhas sísmicas (240 km) realizadas com perfilador de subfundo na frequência de 12 kHz e a 

localização dos testemunhos deste estudo. 

Fonte: Adaptado de DELAVY, 2015. 
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Figura 6 - Seções de testemunho mantidos em câmara 

de temperatura controlada à 25 °C para posterior 

determinação dos perfis de  mineralização anaeróbia e 

de concentrações de sulfato. 

Fonte: Arquivo pessoal. 

Figura 4 - Equipe no barco de coleta inserindo o 

tubo no sedimento. 

Fonte: Arquivo pessoal. 

Figura 5 - Testemunho sendo amarrado para 

posterior retirada do sedimento. 

Fonte: Arquivo pessoal. 
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3.3.3 Determinação da densidade e do conteúdo de Matéria Orgânica (%MO) 

A densidade foi determinada pela aquisição da densidade Gama a partir da 

perfilagem dos testemunhos utilizando o sistema de multisensores Multi-Sensor Core Logger 

da GEOTEK. Posteriormente, as amostras de volume conhecido, em intervalos de 25 cm do 

testemunho foram à mufla durante uma hora a 100°C para obtenção do peso seco e, logo após, 

mais uma hora a 550°C para obtenção do peso de cinzas. O conteúdo de MO no sedimento foi 

determinado pelo método gravimétrico a partir da diferença entre os pesos seco e de cinzas 

conforme descrito na equação (5): 

Pi – Pf / Pi x 100  (5) 

Onde: 

Pi = Peso inicial da amostra seca (g) 

Pf = Peso final de cinzas após ignição (g) 

 

3.3.4 Análise granulométrica 

Amostras a cada 25 cm do testemunho foram coletadas para análise granulométrica. 

Estas amostras foram tratadas por queima com solução de peróxido de hidrogênio e 

dissolução com ácido clorídrico para retirada da matéria orgânica e carbonatos, 

respectivamente. Posteriormente, foram analisadas em granulômetro a laser Malvern (modelo 

Mastersizer 2000) e os dados obtidos foram tratados segundo parâmetros estatísticos de Folk 

e Ward (1957) no programa Gradstat. 

 

3.3.5 Produção anaeróbia de CH4 e CO2 

Em câmara de atmosfera inerte com fluxo de N2 (Figura 7) e temperatura controlada 

a 25°C, os testemunhos foram abertos e fatiados para posterior homogeneização, pesagem e 

incubação de 20 mL de cada camada em frascos de incubação de 120 mL previamente 

esterilizados em autoclave (121°C, 1 atm, 45 minutos). Após a adição do sedimento, esses 

frascos foram fechados com rolha butílica maciça impermeável a gás (Apodan, Dinamarca) e 

selo de alumínio para compor as unidades amostrais. 
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Em seguida, cada frasco com amostras foi agitado vigorosamente e submetido a 

fluxo de N2 durante 5-10 minutos para expurgar quaisquer outros gases e garantir a condição 

anóxica (Figura 8). Em diferentes tempos após a incubação, alíquotas de 3 mL de ar do 

interior de cada frasco foram analisadas para as concentrações de CO2 e CH4, usando um 

Cromatógrafo Gasoso Agilent (modelo 7890B) (Figura 9) calibrado diariamente e equipado 

com colunas tipo Hayesep N e Porapak QS, detectores FID e TCD e um metanizador. Os 

intervalos de tempo das análises foram de 1 dia no início do experimento, aumentando até 1 

semana ao longo dos 55 dias de incubação, totalizando entre 9 e 13 amostragens dependendo 

do comportamento de cada amostra. 

  No sentido de evitar erros na determinação da quantidade produzida de CO2 e CH4 

dentro dos frascos, foram adicionados 3 mL de gás N2 submetido à mesma temperatura 

experimental, além de contabilizadas as quantidades retiradas de ambos os gases após cada 

tempo de análise. A temperatura de incubação foi mantida constante em 25 ± 0,5 
o
C para 

determinação da taxas de mineralização anaeróbica, bem como em 29 ± 0,5 
o
C nos 

tratamentos experimentais submetidos ao aquecimento previsto até o final do século (IPCC, 

2013), usando banhos termostáticos (Lauda modelo RE 2025S, precisão de ±0,01°C) (Figura 

10). O cálculo de produção anaeróbia de CO2 e CH4 assumiu o equilíbrio entre o ar no interior 

dos frascos (headspace) e o sedimento amostrado, o qual foi obtido após vigorosa agitação na 

temperatura de incubação e pressão atmosférica do laboratório durante o início do 

experimento. As taxas de produção anaeróbias de CH4 e CO2 foram, por sua vez, 

determinadas pela máxima inclinação da regressão linear entre a variação da concentração 

desses gases no ar ao longo do tempo, como descrito por Marotta et al. (2014). 
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Figura 9 - Cromatógrafo Gasoso Agilent (modelo 

7890B) para mensuração das concentrações de CO2 e 

CH4. 

Fonte: Arquivo pessoal. Figura 10 - Banho termostático Lauda 

(modelo RE 2025S) com amostras para 

determinação da produção anaeróbia de 

CO2 e CH4. 

Fonte: Arquivo pessoal. 

Figura 7 - Câmara de atmosfera inerte com fluxo de N2 para 

procedimentos de corte de testemunho e incubação de sedimento em 

condições anóxicas. 

Fonte: Arquivo pessoal. Figura 8 - Frasco com sedimento sendo 

submetido ao fluxo de N2 antes do tempo 

zero de incubação. 

Fonte: Arquivo pessoal. 
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3.3.6 Concentração de sulfato (mM) 

Alíquotas de sedimento de cada camada dos testemunhos antes da incubação foram 

centrifugadas (3000 rpm, 5 minutos) para extração da água intersticial. Uma amostra de 300 

µL desta água foi fixada com acetato de zinco para precipitação de possíveis sulfetos 

(GRASSHOFF; KREMLING; EHRHARDT, 1999), diluída 50 vezes com água ultra pura e, 

logo após, filtrada com filtro de fibra de vidro GF/F para retirada do precipitado sulfeto de 

zinco. A amostra filtrada foi analisada para determinação das concentrações de sulfato em um 

Cromatógrafo Iônico Metrohm (modelo 760 Professional IC). Todas as etapas, exceto a 

centrifugação e análise, foram feitas dentro da câmara com gás N2 para evitar oxidação das 

amostras. 

 

3.3.7 Fluxo total e difusivo de CH4 entre o mar e a atmosfera (µmol m
-2

 dia
-1

) 

O fluxo total de CH4 na interface ar-mar na porção Nordeste da Baía de Guanabara 

foi mensurado por meio de câmaras flutuantes de polietileno (0,05 m², 9 L) dispostas em linha 

reta e construídas como descrito por Bastviken et al. (2010) (Figura 11). O conjunto de 

câmaras foi mantido no sítio de coleta por uma poita no fundo, permitindo a movimentação 

lateral na superfície da água devido às oscilações de maré e vento. 

As amostras de ar no interior da câmaras foram coletadas utilizando seringas de 60 

mL, acopladas com uma válvula de 3 vias para regular a saída de gás (Figura 12). Cada 

câmara foi amostrada em diferentes horários, desde antes da colocação na água até após 

intervalos de tempo que consideraram a variação luminosa diária e os ciclos de maré ao longo 

do período de 24 horas. As concentrações de CH4 na água foram determinadas pelo método 

do headspace, amostrando 40 mL de água com 20 mL de ar atmosférico e, em separado, foi 

coletado o branco de ar atmosférico em seringas de 60 mL acoplada à válvula de 3 vias para 

corrigir a concentração de CH4 medida no headspace. Cada seringa com água e ar foi 

submetida à agitação vigorosa durante 1 minuto para alcançar o equilíbrio entre ambos os 

meios (BASTVIKEN et al., 2010). As amostras de ar das câmaras, do ar acima da água 

(headspace) e do ar atmosférico foram transferidas para frascos de vidro de 25 mL, totalmente 

preenchidos com solução hipersalina e previamente vedados com rolha butílica de corpo 

maciço (Apodan, Dinamarca), a qual foi, por sua vez, fixada com selo de alumínio e acoplada 
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à agulha de saída de água conforme descrito por Bastviken et al. (2010). Esse procedimento 

permitiu armazenar o ar antes das análises das concentrações de CH4 no laboratório, as quais 

foram realizadas no cromatógrafo gasoso já descrito na seção de Produção Anaeróbia de CO2 

e CH4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 - Amostragem das câmaras para determinação do fluxo de CH4 

na interface ar-mar. 

Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Figura 11 - Câmaras para coleta dos fluxos de CH4 na interface ar-mar. 

Fonte: Arquivo pessoal. 
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O fluxo total de CH4 pelas câmaras foi estimado utilizando a equação (6) 

(BASTVIKEN et al., 2010): 

FT = ΔpCH4 x V / R x T / A / t    (6) 

Onde: 

FT = Fluxo Total (µmol m
-2

 dia
-1

) 

ΔpCH4 = variação da pressão parcial de CH4 (µatm) no interior da câmara entre o tempo 

inicial e final de amostragem. Utilizada para obter o número de micromoles (µmol) de CH4 

que foi emitido para a câmara no intervalo de tempo amostrado. 

V = volume da câmara (L) 

R = constante universal dos gases perfeitos (0,082057 atm L mol
-1

 K
-1

) 

T = temperatura da superfície da água (K) 

A = área da câmara (m²) 

t = tempo que a câmara permaneceu na água (dia) 

Finalmente, o fluxo difusivo de CH4 na interface ar-mar foi estimado utilizando a Lei 

da difusão de Fick (equação (7)): 

F(CH4) = kg,T x (CH4w – CH4eq)    (7) 

Onde: 

F(CH4) = fluxo difusivo de CH4 (µmol m
-2

 dia
-1

) 

kg,T = velocidade pistão de um determinado gás a uma determinada temperatura 

(CH4w - CH4eq) = gradiente da concentração de CH4 entre a água (CH4w) e a água em 

equilíbrio com a atmosfera sobrejacente (CH4eq) (µmol m
-3

) 

A concentração de CH4 na água (CH4w) em cada horário de coleta foi calculada 

considerando a quantidade (n° de mols) total de CH4 na seringa do headspace, descontando o 

proveniente do ar atmosférico, e dividindo este montante pelo volume de água amostrado 

(BASTVIKEN et al., 2010). Baseado na lei de Henry e na pCH4 atmosférica coletada em cada 

horário de coleta, a concentração de CH4 na água em equilíbrio com a atmosfera (CH4eq) 
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variou entre 2,3-3,4 µmol m
-3

 dependendo da temperatura (WIESENBURG; GUINASSO, 

1979). 

Nesse sentido, a velocidade pistão (kg,T) foi estimada seguindo a equação (8) 

(JÄHNE et al., 1987): 

kg,T = k600 x (600/Scg,T)
n

     (8) 

Onde: 

k600 = velocidade pistão normalizada para um número de Schmidt de 600, calculado seguindo 

duas equações empíricas específicas para estuários e valores das variáveis para o setor 

nordeste da Baía de Guanabara, como descrito por Cotovicz et al. (2016), Delavy (2015) e 

Kjerfve et al. (1997). A equação de Raymond & Cole (2001) é calculada a partir da 

velocidade do vento a 10 m de altura (U, média anual de 2,7 m s
-1

 de Cotovicz et al. (2016)), 

enquanto a de Abril et al. (2009) considera além de U (2,7 m s
-1

), a área superficial do 

estuário (S, 45,3 km² assumindo a área amostrada para mapeamento de sedimentos carregados 

de gás em Delavy (2015)) e a velocidade da corrente marítima (v, 0,3 m s
-1

 assumindo a 

corrente de maré de Kjerfve et al. (1997)). k600 por Raymond & Cole (2001) = 1,91 x e
0,35 x U

10 

e por Abril et al. (2009) = 1,80 x e
-0,0165 x v

 + [1,23 + 1,00LOG(S)] x U10. 

Scg,T = número de Schmidt de um determinado gás a uma determinada temperatura como 

descrito por Wanninkhof (1992): Scg,T = 2039.2 – 120,31 x t + 3.4209 x t² - 0,040437 x t³ (t 

sendo a temperatura da água em °C) 

n = 2/3 para velocidades do vento < 3,7 m s
-1

; 0,5 para velocidades do vento superiores 

(JÄHNE et al., 1987) 

Os fluxos difusivos e totais foram estimados a partir da integração diária (µmol m
-2

 

d
-1

) para ambas as áreas com e sem sedimentos carregados de gás. 

 

3.3.8 Análises estatísticas 

As taxas de produção anaeróbia de CO2 e CH4 foram transformadas por soma de 

constante (Y=Y+10) para alcançarem um coeficiente de variação menor do que 30 %, critério 

de parametricidade mais conservador para um baixo número de réplicas (N < 10) (GOMES, 
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1990; FERREIRA, 1991). Por conseguinte, essas taxas foram representadas por média ± erro 

padrão e comparadas entre camadas, por meio do teste one-way ANOVA seguido pelo pós-

teste de Tukey-Kramer (significativo, p<0,05), e entre tratamentos experimentais, através do 

teste t-Student não pareado com correção de Welch’s para variâncias heterogêneas 

(significativo, p<0,05). 

As taxas de produção anaeróbia de CH4 nas camadas superficiais do sedimento (0-10 

cm e 0-35 cm) e os fluxos totais e difusivos ar-mar de CH4 de ambas as áreas com e sem 

sedimentos carregados de gás foram transformados por logaritmização (Y=Ln(Y)) para 

alcançarem coeficiente de variação menor que 30%, atendendo critério de parametricidade 

descrito anteriormente para um baixo número de réplicas (N < 10). Essas variáveis foram 

representadas por média ± erro padrão e comparadas entre si e entre áreas por meio do teste 

one-way ANOVA seguido pelo pós-teste de Tukey-Kramer (significativo, p<0,05). Os testes 

estatísticos e transformações dos dados foram feitos utilizando o pacote estatístico GraphPad 

Prism 5. 
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4 RESULTADOS 

As análises dos perfis sísmicos de reflexão revelaram que uma extensa área (~22,4 

km²) da porção NE da Baía de Guanabara apresenta acumulação de gás no sedimento. Além 

disso, feições de escape de gás para coluna d’água, Pockmarks e Plumas Acústicas, foram 

encontradas em diversos pontos da área de estudo (Figura 13). A ocorrência de sedimentos 

carregados de gás foi especialmente mais uniforme e contínua nos seus setores leste e 

nordeste, na área de influência da desembocadura dos canais fluviais de maior vazão dessa 

baía, como dos rios Guapi-Macacu, Caceribu e Guaxindiba. O testemunho na área com 

sedimento carregado de gás (COM_GÁS) foi coletado onde o padrão de múltiplas reflexões 

sísmicas subsequentes, em virtude de sinal acústico quase todo refletido, indicou presença de 

gás bem próxima à superfície, enquanto a área do outro testemunho (SEM_GÁS) foi distante 

somente 1,9 km mas não apresentou esse padrão (Figura 14). 

 

Figura 13 - Área de ocorrência de sedimentos carregados de gás e localização dos Pockmarks e Plumas 

Acústicas na porção NE da Baía de Guanabara determinadas pelo levantamento sísmico de reflexão. 

Fonte: Adaptado de DELAVY, 2015. 
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Figura 14 - Perfil sísmico do transecto onde foram coletados os testemunhos (A) SEM_GÁS e (B) COM_GÁS. A localização dos testemunhos está indicada pela seta 

preta. Fonte: Adaptado de DELAVY, 2015. 

3
7
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A descrição visual revelou a presença de bolhas de gás nas camadas entre 50-70 cm 

no testemunho COM_GÁS, além de sua ausência no testemunho SEM_GÁS (Figura 15 e 16). 

Concomitantemente, esta camada possui maior teor de argila e menores valores para Vp, que 

indicam a presença de gás nos poros do sedimento. Por sua vez, o perfil de conteúdo orgânico 

(%MO) foi bem similar entre ambos os testemunhos, variando de cerca de 10% nas camadas 

mais profundas a em torno de 20% nas mais superficiais (Figura 15 e 16). 

 

 

 

Figura 15 - Perfis de conteúdo de MO, densidade, Vp, granulometria, nível de oxidação e presença de 

fragmentos de conchas e de bolhas de gás no testemunho COM_GÁS. A camada com presença de bolhas foi 

destacada com linhas tracejadas vermelhas e ilustrada com uma fotografia. 

Fonte: Adaptado de DELAVY, 2015. 
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As taxas de metanogênese foram significativamente mais intensas nas camadas 

intermediárias (50-100 cm) no testemunho COM_GÁS, variando em média de 0,8 a 32,9 µg 

C-CH4 kg sed úmido
-1

 dia
-1

 ao longo do perfil de 155 cm, e nas camadas superficiais (0-35 

cm) no testemunho SEM_GÁS, variando em média de 0,5 a 66,4 µg C-CH4 kg sed úmido
-1

 

dia
-1

 ao longo do perfil de 185 cm (Tukey-Kramer, p<0,05; Figura 17). Por outro lado, as 

taxas de produção anaeróbia de CO2 apresentaram diferença não significativa entre camadas 

no testemunho COM_GÁS (Tukey-Kramer, p>0,05), em torno de 3700 µg C-CO2 kg sed 

úmido
-1

 dia
-1

, valores entre 2 e 3 vezes maiores do que os observados no testemunho 

SEM_GÁS (Figura 17). Por sua vez, esse testemunho apresentou produção anaeróbia de CO2 

significativamente mais elevada nas camadas superficiais e intermediárias (0-75 cm) do que 

Figura 16 - Perfis de conteúdo de MO, densidade, Vp, granulometria, nível de oxidação e presença de lentes de 

gastrópodes e bioturbações no testemunho SEM_GÁS. 

Fonte: Adaptado de DELAVY, 2015. 
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nas mais profundas, variando em média de 1222 a 2775 µg C-CO2 kg sed úmido
-1

 dia
-1

  

(Tukey-Kramer, p<0,05; Figura 17). 
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O testemunho com maiores taxas de metanogênse nas camadas intermediárias 

(COM_GÁS) apresentou concentrações superficiais de sulfato mais baixas, em torno de 60 %, 

e com maior tendência de queda ao longo do perfil sedimentar em comparação aquele 

SEM_GÁS (Figura 18). 

Figura 17 - Perfis das taxas de produção anaeróbica de CH4 e CO2 nos testemunhos COM_GÁS 

(respectivamente painéis A e B) e SEM_GÁS (respectivamente painéis C e D). Os círculos pretos 

representam a média e as barras o erro padrão (N = 4 réplicas para a camada de topo de 10 cm e N = 5 

réplicas para as demais fatiadas a cada 25 cm). Ao menos uma letra compartilhada indica diferenças não 

significativas de cada taxa entre camadas de um mesmo testemunho (Tukey-Kramer, p>0,05). 
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Os fluxos totais/difusivos ar-mar em primavera e a taxa média de produção anaeróbia 

de CH4 em 0-10 e 0-35 cm do testemunho em cada uma das áreas com e sem sedimentos 

carregados de gás foram calculados para unidade em µg C-CH4 m
-2

 dia
-1

 (Tabela 1). As taxas 

de produção anaeróbia de CH4 no sedimento superficial (0-10 e 0-35 cm) foram 

significativamente diferentes (Tukey-Kramer, p<0,05) entre as áreas com e sem acúmulo de 

gás no sedimento. A média de produção nos primeiros 10 cm do testemunho da área sem gás 

(8955 ± 2131 µg C-CH4 m
-2

 dia
-1

) foi aproximadamente 7 vezes maior do que na mesma 

profundidade da área com gás (1346 ± 550 µg C-CH4 m
-2

 dia
-1

). Em 35 cm a média de 

produção apresentou valor 4 vezes maior na área sem gás (18105 ± 5310 µg C-CH4 m
-2

 dia
-1

) 

em relação a área com gás (4341 ± 1043 µg C-CH4 m
-2

 dia
-1

). Os fluxos totais e difusivos ar-

mar de CH4 não diferiram significativamente entre si em uma mesma área, nem entre áreas 

(Tukey-Kramer, p>0,05). O fluxo total médio ar-mar de CH4 foi de 2089 ± 136 µg C-CH4 m
-2

 

dia
-1

 para a área com gás e de 1613 ± 262 µg C-CH4 m
-2

 dia
-1 

na área sem gás. O fluxo 

difusivo médio ar-mar, calculado por equação empírica de Raymond e Cole (2001), foi de 

950,9 ± 114,4 µg C-CH4 m
-2

 dia
-1

 e 874,4 ± 98,1
 
µg C-CH4 m

-2
 dia

-1
 para área com e sem gás, 

respectivamente. Os mesmos resultados calculados por equação descrita por Abril et al. 

(2009), apresentaram valores médios de 1854 ± 223 µg C-CH4 m
-2

 dia
-1 

e 1705 ± 191 µg C-

CH4 m
-2

 dia
-1

 para as mesmas áreas, na mesma ordem anterior. As taxas de produção 

anaeróbia de CH4, tanto de 0-10 cm quanto de 0-35 cm no testemunho SEM_GÁS, foram 

significativamente diferentes (Tukey-Kramer, p<0,05) dos fluxos totais e difusivos ar-mar de 

CH4 em primavera para a mesma área. A média de produção anaeróbia de CH4 em 10 cm 

neste testemunho (8955 ± 2131 µg C-CH4 m
-2

 dia
-1

) foi cerca de 5 a 10 vezes maior que os 

Figura 18 - Perfis das concentrações de sulfato nos testemunhos (A) COM_GÁS e (B) SEM_GÁS. Note a 

menor profundidade em relação aos de mineralização anaeróbia (Figura 17) devido à limitação da metodologia 

para extração de água intersticial nas camadas mais profundas e compactadas. 
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fluxos total e difusivos médios ar-mar de CH4 da área sem gás (1613 ± 262, 874,4 ± 98,1 e 

1705 ± 191 µg C-CH4 m
-2

 dia
-1

, respectivamente). Ao mesmo passo, a produção anaeróbia 

média de CH4 em 35 cm (18105 ± 5310 µg C-CH4 m
-2

 dia
-1

) foi aproximadamente 11 a 20 

vezes maior que estes fluxos. 
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Área de Estudo 
Taxa de produção 

anaeróbia de CH4 

entre 0-10 cm 

Taxa de produção 

anaeróbia de CH4 

entre 0-35 cm (*) 

Fluxo Total 

ar-mar (em 

primavera) 

Fluxo difusivo 

ar-mar (em 

primavera) 

Localidade COM_GÁS da porção NE da 

BG 
1346 ± 550

a
 4341 ± 1043

bc
 2089 ± 136

abc
 

950,9 ± 114,4
a
 

– 1854 ± 223
ab

 

Localidade SEM_GÁS da porção NE da 

BG 
8955 ± 2131

cd
 18105 ± 5310

d
 1613 ± 262

ab
 

874,4 ± 98,1
a
 – 

1705 ± 191
ab

 

Tabela 1 - Taxas de produção anaeróbia de CH4 na camada superficial do sedimento (0-10 e 0-35 cm) e fluxo total (câmaras 

flutuantes) e difusivo de CH4 na interface ar-mar em primavera (todos em µg C-CH4 m
-2

 d
-1

) nas áreas da porção NE da Baía de 

Guanabara carregadas ou não de gás, COM_GÁS e SEM_GÁS respectivamente (detalhes sobre delineamento de estudo e 

metodologias na seção de Materiais e Métodos). As taxas de metanogênese no sedimento e a emissão total de CH4 à atmosfera obtidas 

neste estudo são representadas por média ± erro padrão. Já o fluxo difusivo de CH4 na interface ar-mar foi descrito pela média ± erro 

padrão e calculado a partir de diferentes fórmulas de velocidade pistão (Raymond & Cole (2001) - Abril et al. (2009)). Letras iguais 

indicam diferença não significativa entre as taxas de produção anaeróbia de CH4 na camada superficial do sedimento, fluxos totais e 

difusivos ar-mar de CH4 seja entre as áreas com e sem gás ou em uma mesma área no presente estudo (Tukey-Kramer, p>0,05) 

 

(*) A taxa de metanogênese e o erro padrão por área da camada 0-35 cm de cada testemunho foram integrados a partir das taxas de metanogênese por área 

das réplicas de 0-10 cm e de 10-35 cm. 

4
4 



45 

 

 

 

Finalmente, o aquecimento experimental de 4 
o
C  resultou em alterações não 

significativas das taxas de metanogênese nas camadas superficiais (0-10 e 0-35 cm) de ambos 

os testemunhos COM_GÁS e SEM_GÁS (teste t-Student não pareado, p>0,05; Figura 19), 

enquanto a produção anaeróbia de CO2 foi aumentada significativamente, em média cerca de 

1,5 vezes, nesses sedimentos (teste t-Student não pareado, p<0,05; Figura 20). 

 

 

 

 

 

 

Figura 19 - Efeito do aquecimento sobre a produção anaeróbia de CH4 nas camadas superficiais (0-10 e 0-35 

cm) dos testemunhos COM_GÁS (painéis A e B respectivamente) e SEM_GÁS (painéis C e D 

respectivamente). Cada círculo preenchido indica uma amostra para sedimentos superficiais: 10 cm (N= 4) e 

35 cm (N= 8 para o testemunho COM_GÁS e N= 9 para o testemunho SEM_GÁS). As taxas de metanogênese 

estão representadas por média e erro padrão. Letras iguais em cada painel representam diferenças não 

significativas (teste t-Student não pareado, p>0,05) das taxas de mineralização anaeróbia entre a temperatura 

média observada no campo (25 
o
C) e a aumentada em 4 

o
C, seguindo o cenário RCP 8.5 (IPCC, 2013). 
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Figura 20 - Efeito do aquecimento sobre a produção anaeróbia de CO2 nas camadas superficiais (0-10 e 0-35 

cm) dos testemunhos COM_GÁS (painéis A e B respectivamente) e SEM_GÁS (painéis C e D 

respectivamente). Cada círculo preenchido indica uma amostra para sedimentos superficiais: 10 cm (N= 4) e 35 

cm (N= 8 para o testemunho COM_GÁS e N= 9 para o testemunho SEM_GÁS). As taxas de produção anaeróbia 

de CO2 estão representadas por média e erro padrão. Letras diferentes em cada painel representam diferenças 

significativas (teste t-Student não pareado, p<0,05) das taxas de mineralização anaeróbia entre a temperatura 

média observada no campo (25 
o
C) e a aumentada em 4 

o
C, seguindo o cenário RCP 8.5 (IPCC, 2013). 
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5 DISCUSSÃO 

No geral, a ocorrência de bolhas de gás associadas à mais elevada produção 

anaeróbia de CH4 em camadas intermediárias do sedimento (testemunho COM_GÁS) revelou 

o papel de processos biogênicos à formação de reservatórios de gás em uma baía urbana 

tropical. Sedimentos marinhos orgânicos, tais como aqueles em ecossistemas estuarinos ou de 

baías, são comumente anóxicos em porções abaixo de uma delgada profundidade, 

consequência da degradação aeróbica de matéria orgânica superficial (PIMENOV et al., 

2013). Potenciais condições anaeróbias, disponibilidade de substratos orgânicos e mais baixas 

concentrações de sulfato, também observadas em camadas abaixo de 50 cm do testemunho 

COM_GÁS, indicam um meio tipicamente propicio às vias metabólicas de produção de CH4 

(LE MER; ROGER, 2001; BORGES; ABRIL, 2011). O sulfato é um importante recurso para 

uma via de degradação orgânica anaeróbia (sulfato redução), a qual apresenta maior eficiência 

energética na competição com a metanogênese (REEBURGH, 2007). Além disso, dada a 

disponibilidade de sulfato no ambiente, as bactérias sulfato-redutoras se mostram eficientes 

competidoras por substratos (H2 e acetato) frente aos microorganismos metanogênicos 

(CAPONE; KIENE, 1988). Menores concentrações de sulfato em sedimentos marinhos 

subsuperficiais podem ser atribuídas ao prévio consumo desse composto pela sulfato redução, 

processo relevante em ecossistemas costeiros como baías ou estuários (FOSSING; 

FERDELMAN; BERG, 2000) e, também, pela oxidação anaeróbia do metano (BOETIUS et 

al., 2000). No entanto, a presença de fragmentos de conchas em camadas abaixo de 1,0 m no 

testemunho COM_GÁS indica influência marinha (ARCHER et al., 1995), sugerindo que a 

contribuição tanto da sulfato redução quanto da oxidação anaeróbia do CH4 ao longo do 

tempo, poderia ter reduzido as concentrações deste composto nas profundidades 

subsuperficiais do sedimento. Na profundidade de 1,20 m do testemunho COM_GÁS a 

concentração de sulfato apresenta um leve aumento não esperado, visto a tendência ao 

consumo deste aceptor de elétrons no sedimento subsuperficial. O aparecimento de sulfato em 

camadas mais profundas do sedimento, onde predomina a metanogênese, pode estar atrelada a 

reoxidação de sulfetos pela redução de ferro (III) e manganês (IV) (HOLMKVIST; 

FERDELMAN; JØRGENSEN, 2011; TREUDE et al., 2014; RAMÍREZ-PÉREZ; DE BLAS; 

GARCÍA-GIL, 2015). 

Além disso, os aportes de água doce advindos da bacia de drenagem, os quais 

apresentam comumente mais baixas concentrações de sulfato do que as águas marinhas, 
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também poderiam ter sido intensificados em períodos pretéritos (DANTAS; ALMEIDA; 

LINS, 2007; MONTEIRO et al., 2012). As próprias taxas de produção anaeróbia de CH4 mais 

intensas e associadas ao teor orgânico ligeiramente menor ainda sugeriram uma maior 

labilidade da matéria orgânica à decomposição biológica em camadas inferiores a 40 cm no 

testemunho COM_GÁS, possivelmente relacionada a uma mudança de fonte no passado 

(MONTEIRO et al., 2012). Nesse sentido, um estudo recente descreveu maiores taxas de 

acumulação orgânica e aportes de esgotos a partir de 1950, relacionados a essas camadas em 

torno de 40 cm abaixo da superfície do sedimento na porção NE da BG, em sítio distante 

apenas 3,3 km do testemunho COM_GÁS e mais próximo à desembocadura do rio Guapi-

Macacu (MONTEIRO et al., 2012). Esse período desde 1950 coincidiu com a transposição e a 

canalização de importantes rios contribuintes da área de estudo, como o rio Macacu, 

aumentando a vazão de cursos fluviais poluídos à baía (DANTAS; ALMEIDA; LINS, 2007).  

O aporte de esgotos aumenta a acumulação de compostos orgânicos mais recentes, os quais 

podem ser potencialmente mais lábeis à degradação biológica e contribuir substancialmente à 

produção de gases (GONSALVES et al., 2011; MALTBY et al., 2016). A análise 

granulométrica do testemunho COM_GÁS ainda revelou o potencial capeamento acima dos 

sedimentos carregados de gás aqui observados (em torno de 40 cm), comumente constituído 

de material mais argiloso que favorece o acúmulo de gás nas camadas inferiores (ZHANG et 

al., 2013). Por sua vez, a formação de bolhas nos sedimentos carregados de gás, visíveis na 

fotografia (Figura 15), é decorrente da propriedade hidrofóbica do CH4 e de concentrações 

desse gás superiores a sua solubilidade (CHANTON; MARTENS; KELLEY, 1989). 

Por outro lado, as camadas mais superficiais do testemunho SEM_GÁS, distante 

somente 1,9 km do testemunho COM_GÁS, apresentaram os maiores valores tanto de 

produção anaeróbia de CH4 quanto de concentrações de sulfato deste estudo, sugerindo a 

ocorrência simultânea da metanogênese com a sulfato-redução (MALTBY et al., 2016). O 

frequente aporte de matéria orgânica recente favorece a metanogênese através do 

fornecimento de substratos que são utilizados por esta via e não pelas bactérias sulfato-

redutoras (OREMLAND; POLCIN, 1982). O resultado para a superfície do testemunho 

SEM_GÁS pode ser relacionado à intensificação dos aportes recentes de esgotos domésticos, 

substratos orgânicos lábeis à degradação orgânica os quais se acumulam nas camadas 

superficiais dos sedimentos. Os rios da margem leste representam as maiores vazões fluviais 

contribuintes à porção NE da BG, especialmente os rios Guapi-Macacu e Caceribu que 
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apresentam mais baixa carga orgânica antropogênica, e o rio Guaxindiba com maior 

influência do lançamento de esgotos (dados de 2012-2015; INEA, 2017). Embora o rio 

Guaxindiba represente uma significativa descarga orgânica, a sua vazão é abaixo de 20 % do 

que a soma dos demais rios menos poluídos da margem leste da porção NE da BG (ICMBIO, 

2017). A melhor qualidade da água dos cursos fluviais dessa margem leste contrasta aos 

piores índices daqueles situados na margem norte, onde deságuam canais de menor vazão mas 

elevado nível de esgotos, especialmente os rios Suruí e Iriri ou o canal de Magé, um dos 

afluentes com maior nível de contaminação orgânica de toda a baía de Guanabara (dados de 

2012-2015; INEA, 2017). Além da diferença de proximidade em relação às margens leste e 

norte da porção NE dessa baía, o hidrodinamismo local foi outra condição que pode ter 

determinado as maiores taxas de produção de CH4 na superfície do testemunho SEM_GÁS, 

uma evidência da maior labilidade e/ou quantidade de matéria orgânica recente à 

mineralização biológica no sedimento. Ambas as correntes de enchente e vazante em maré de 

Sizígia também contribuem para a maior influência da descarga fluvial dos rios menos 

contaminados da margem leste no sítio do testemunho COM_GÁS, bem como daqueles mais 

poluídos da margem norte no sítio do testemunho SEM_GÁS (LIMA, 2006). Nesse sentido, 

os dados de sísmica de reflexão permitiram mensurar as áreas com a ocorrência ou não de 

sedimentos carregados de gás na região de estudo, confirmando as diferenças biogeoquímicas 

e sísmicas que foram observadas entre os testemunhos. 

Apesar das elevadas concentrações superficiais de sulfato, que poderiam limitar a 

metanogênese (CAPONE; KIENE, 1988), as taxas de produção anaeróbia de CH4 nos 

primeiros 10 cm do testemunho SEM_GÁS foram relativamente intensas, quase 18 % mais 

elevadas do que a média observada em lagos amazônicos para a mesma fração do sedimento  

(MAROTTA et al., 2014) (Tabela 2). Adicionalmente, estas taxas foram mais intensas do que  

a produção anaeróbia de CH4 reportada para baías consideradas altamente poluídas 

(PIMENOV et al., 2013) (Tabela 2). A elevada labilidade e/ou quantidade de matéria orgânica 

advinda de esgotos pode estimular a metanogênse mesmo na presença de altos níveis de 

sulfato, confirmando que os sedimentos de baías eutrofizadas podem ser sítios preferenciais à 

produção de CH4 (TREUDE et al., 2005). 
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Área de estudo 

Taxa de produção 

anaeróbia de CH4 

entre 0-10 cm (µg 

C-CH4 m
-2

 dia
-1

) 

Referência 

Lagos amazônicos 7608 (MAROTTA et al., 2014) 

Costa do Peru 331 (MALTBY et al., 2016) 

Baía de Martynov – Mar Negro 398,4 (PIMENOV et al., 2013) 

Baía de Streletskaya - Mar Negro 462* (PIMENOV et al., 2013) 

Baía de Sevastopol – Mar Negro 0,24* (PIMENOV et al., 2013) 

Localidade SEM_GÁS da porção NE 

da BG 
8955 Este estudo 

 

Por sua vez, a produção anaeróbia de CO2 ao longo do perfil vertical ratificou o 

padrão de decaimento desde altas taxas na superfície a muito baixas nas camadas profundas 

do testemunho SEM_GÁS, provavelmente devido à influência do aporte recente de esgotos 

sustentando as vias de degradação. O padrão de altas taxas de produção anaeróbia de CO2 nas 

camadas intermediárias com ocorrência de sedimentos carregados de gás (testemunho 

COM_GÁS) também foi similar aquele observado para metanogênese. No entanto, a taxa de 

produção anaeróbia de CO2 não foi mais elevadas no topo desse testemunho, tal como o pico 

superficial observado de CH4. Evidências recentes indicam que o aporte de matéria orgânica 

lábil pode disponibilizar substratos que estimulam a metanogênese e não a sulfato redução 

(JØRGENSEN; J. PARKES, 2010; MALTBY et al., 2016), explicando como o pico de 

produção anaeróbia de CH4 pode ter sido mais alto do que o de CO2 no testemunho 

SEM_GÁS. Além disso, a disponibilidade de aceptores de elétrons para diferentes vias de 

degradação orgânica em condições anóxicas (e.g. sulfato para sulfato redução) podem 

favorecer a elevada produção anaeróbia de CO2 na competição com a metanogênese (ZHOU 

et al., 2014). Por conseguinte, as taxas médias de produção anaeróbia de CO2 no topo de 

Tabela 2 - Média das taxas de produção anaeróbia de CH4 no sedimento superficial  (0-10 

cm) em diferentes ecossistemas 

*As taxas de produção anaeróbia de CH4 nestes ecossistemas foram integradas para 0-15 cm. 
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ambos os testemunhos COM_GÁS e SEM_GÁS foram bem elevados, alcançando uma ordem 

de grandeza maior (3740 ± 304 e 2215 ± 190 µg C-CO2 kg sed úmido
-1

 dia
-1

, 

respectivamente) do que as médias encontradas nos sedimentos de lagos amazônicos (313 ± 

111 µg C-CO2 kg sed úmido
-1

 dia
-1

) ou boreais (394 ± 131 µg C-CO2 kg sed úmido
-1

 dia
-1

; 

MAROTTA et al., 2014). Esses resultados evidenciam o importante papel que sedimentos de 

baías eutrofizadas podem assumir no balanço global de carbono. 

As substanciais diferenças das taxas de metanogênese no sedimento superficial não 

se refletiram em contrastantes fluxos de CH4 ar-mar, comparando ambas áreas COM_GÁS e 

SEM_GÁS. A evasão média total de CH4 à atmosfera observada em primavera poderia 

alcançar somente cerca de 10-20 % das taxas de produção anaeróbia de CH4, relacionada a 

uma porção superficial de 10 e 35 cm respectivamente. A diferença entre a quantidade de CH4 

produzido nos sedimentos superficiais e seu fluxo à atmosfera em primavera (em torno de 

80%) poderia ser um indicativo aproximado das taxas de oxidação desse gás (BOSSE; 

FRENZEL, 1998). Assumindo as taxas difusivas de fluxo anual de CH4 à atmosfera na porção 

NE da BG (COTOVICZ JÚNIOR et al., 2016), pode-se estimar que essas taxas de oxidação 

ainda pudessem representar em torno de 50 % da taxa média mais conservadora de produção 

anaeróbia superficial (10 cm) de CH4 no presente estudo. As taxas de oxidação de CH4 

poderiam ser ainda mais altas, pois os fluxos difusivos anuais disponíveis (COTOVICZ 

JÚNIOR et al., 2016) subestimam emissões por bolhas, que podem ser relevantes nas águas 

rasas tropicais (BASTVIKEN, 2009). Além disso, a simples comparação entre essas taxas de 

produção e fluxos também negligencia potenciais aportes significativos de gases desde a bacia 

de drenagem (BUGNA et al., 1996) e seus escapes desde as camadas sedimentares 

subsuperficiais (OLDENBURG; LEWICKI, 2006; PIMENOV et al., 2013) às águas costeiras.  

Comparando os testemunhos COM_GÁS e SEM_GÁS, a curta distância e as profundidades 

similares de coluna d’água em uma mesma porção da Baía de Guanabara sugerem que as 

taxas de oxidação de CH4 poderiam não ser muito distintas entre os pontos. Portanto, as 

diferenças não significativas das taxas superficiais (0-10 cm e 0-35 cm) de produção 

anaeróbia de CH4 no testemunho COM_GÁS em relação as de evasão total à atmosfera em 

primavera, ou até menores do que a média anual dos fluxos difusivos (COTOVICZ JÚNIOR 

et al., 2016), indicam o potencial aporte de gás desde camadas mais profundas do sedimento 

(ADLER; ECKERT; SIVAN, 2011) para explicar este desbalanço. Sedimentos aquáticos 

costeiros com ocorrência de sedimentos carregados de gás podem contribuir para importantes 
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emissões de CH4 à atmosfera (BORGES et al., 2016). A existência das plumas acústicas ao 

longo da porção NE da BG confirma o potencial papel dos escapes de CH4 de camadas 

subsuperficiais à coluna d’água (JUDD et al., 2002; GARCIA-GIL, 2003; FRAZÃO; VITAL, 

2007). 

Na comparação com outros ecossistemas, os fluxos de CH4 da porção NE da BG à 

atmosfera pode ser superior a valores encontrados para outras águas marinhas, como oceano 

aberto (19-30 µg C-CH4 m
-2

 dia
-1

; Bange et al. (1994)) e regiões costeiras (exceto estuários) 

(270-450 µg C-CH4 m
-2

 dia
-1

; Bange et al. (1994)), ou comparáveis a outras regiões estuarinas 

(1348-1545 µg C-CH4 m
-2

 dia
-1

, Upstill-Goddard et al. (2000)). No entanto, um estudo prévio 

descreveu como a eutrofização atual contribui para tornar a Baía de Guanabara um importante 

sumidouro de CO2 pela autotrofia líquida (COTOVICZ JÚNIOR et al., 2015), apreendendo 

inclusive parte do próprio CH4 oxidado. Por sua vez, os resultados aqui apresentados 

sustentam que as taxas de produção anaeróbia de CH4 e CO2 também podem se tornar cada 

vez mais intensas nos sedimentos aquáticos costeiros, consequência de intervenções humanas 

na bacia de drenagem. A intensificação do aporte de dejetos orgânicos é uma mudança global 

que pode intensificar a liberação de gases estufa desde importantes estoques de C nas águas 

tropicais, comprometendo potenciais sumidouros que podem ser até aumentados em níveis 

intermediários de eutrofização. 

Finalmente, o aquecimento é outra mudança global em curso e o experimento para 

testar seu efeito nos testemunhos COM_GÁS e SEM_GÁS também revelou potencial redução 

dos estoques orgânicos, mas com diferentes respostas dos gases produzidos pela 

mineralização anaeróbia.  As taxas de produção de CO2 em condições anóxicas foram 

sensíveis, enquanto aquelas de CH4 não apresentaram alterações significativas frente a um 

cenário de aquecimento conservador para os próximo século (IPCC, 2013). Esse resultado 

contrasta conclusões prévias sobre a maior sensibilidade da metanogênese ao aquecimento do 

que a produção anaeróbia de CO2 em sedimentos de água doce (MAROTTA et al., 2014). A 

limitação da resposta da metanogênse ao aumento de temperatura pode ser atribuída à 

disponibilidade de aceptores de elétrons nas águas marinhas costeiras, favorecendo outras vias 

anaeróbias de mineralização orgânica dentre as quais se destaca a sulfato redução. 
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6 CONCLUSÃO 

Os resultados de biogeoquímica e sísmica no sedimento em porção mais interior de 

uma baía urbana tropical revelaram intensos processos de mineralização orgânica, os quais 

foram altamente variáveis tanto no perfil vertical quanto entre curtas distâncias na escala 

intraecossistêmica. Uma vez que a produção subsuperficial de gases de C pode ser expressiva 

e contribuir para a formação de sedimentos carregados de gás, escapes destes reservatórios 

nos sedimentos aquáticos podem representar importantes fluxos não contabilizados por se 

avaliarem somente camadas superficiais, tradicionalmente assumidas como mais ativas. A 

produção biogênica de gases de C pode ser intensificada por mudanças globais, em geral 

mediadas pelo homem, e que tem sido comuns ao longo do tempo, como a eutrofização, as 

intervenções nos cursos fluviais na bacia de drenagem e o aquecimento do planeta. Os 

resultados apresentados neste estudo sugerem que o incremento do lançamento de dejetos 

orgânicos e o aquecimento potencialmente favorecem uma maior liberação de gases de C 

desde os estoques orgânicos de CO2, gás que contribui, por sua vez, ao próprio aquecimento 

em retroalimentação positiva. Por fim, a utilização da geofísica associada a biogeoquímica 

mostrou-se uma importante ferramenta para entender os processos que regem o ciclo do C em 

ambientes aquáticos. 
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