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RESUMO 

 

Na bacia Amazônica, os ciclos hidrológicos sazonais, alagam extensas regiões que, 
periodicamente, oscilam entre a fase terrestre e a aquática. Estudos de previsões 
climáticas afirmam que o aumento da temperatura global irá alterar esses ciclos naturais 
de seca/cheia e intensificará a ocorrência de eventos extremos, afetando diretamente a 
mineralização da matéria orgânica (MO) e a consequente produção de gases do efeito 
estufa. Este estudo visou relacionar a qualidade da MO nos solos superficiais de planícies 
de inundação Amazônicas às taxas de produção de CH4 e CO2 resultantes da 
decomposição anaeróbica, levando-se em consideração os três diferentes tipos de água 
presentes na Amazônia (brancas, pretas e claras) e os ciclos de cheia/seca comuns 
nestes ambientes. As taxas de produção dos gases foram analisadas em dois 
experimentos de incubação anaeróbica, com solos frescos e solos submetidos à 
secagem e posterior “re-inudação”, representando o efeito da seca, e a qualidade da MO 
foi avaliada através da análise da matéria orgânica dissolvida (MOD) por espectrometria 
de massas de alta resolução (FT-ICR-MS) também nos dois tipos de tratamento (fresco 
e seco). Todos os solos produziram CH4 e CO2 com fases lag (fase de aclimatação) 
variando de 0-18 dias e as maiores médias foram observadas em solos alagáveis por 
águas brancas e pretas (9,3 nmol.g.-1.h-1 e 8,6 nmol.g.-1.h-1 respectivamente). Águas 
brancas, por sua vez, apresentaram forte relação positiva de produção com os conteúdos 
de ferro e carbono orgânico do solo. O efeito da seca não apresentou um padrão na 
produção de CH4 e CO2, que variou entre amostras do mesmo tipo de água. A MOD dos 
solos apresentou compostos específicos para cada diferente tipo de água e uma baixa 
diversidade de moléculas em solos de águas brancas. Águas pretas foram caracterizadas 
por moléculas cíclicas, ricas em carboxila, que não formam anéis aromáticos e águas 
claras por ligninas. As transformações sofridas pela MOD apresentaram ganho nas séries 
moleculares com presença de heteroátomos, CHON e CHSO, e o efeito da seca oxigenou 
os compostos (O/C > 0.8). Os resultados indicaram que a MOD e as taxas de produção 
de CH4 e CO2 em solos de planícies de inundação amazônicas podem ser associados 
aos tipos de água da bacia Amazônica e suas características físico-químicas. As 
alterações na qualidade da MOD, durante as incubações e sob o efeito da seca, 
analisadas junto às taxas de produção de CH4 e CO2 sugerem uma combinação de 
fatores como: característica do substrato, condições ambientais e diferenças na 
comunidade microbiana, na orientação dos processos de mineralização. Refletindo a 
complexidade da composição molecular e da dinâmica da MOD dos solos nas planícies 
de inundação.  

Palavras-chave: Planícies de inundação. Solos. Decomposição anaeróbica. Metano. 
Dióxido de Carbono. Matéria Orgânica Dissolvida.   

  



 
 

ABSTRACT 

 

The Amazonian hydrological and seasonal cycles periodically flood extensive regions that 
oscillate between terrestrial and aquatic phases. Climate predicting studies pronounce 
that the increase in global temperature will alter the dry/wet natural cycles and intensify 
the occurrence of extreme events, directly influencing organic matter (OM) mineralization 
and greenhouse gases production. This study aimed relate the soil OM quality of 
Amazonian wetlands to CH4 and CO2 production rates resulting from decomposition 
taking into consideration the three different types of water present in Amazon Basin, white, 
black and clear and the dry/wet cycles. The gases production rates were analyzed in two 
anaerobic incubation experiments, with fresh soils and soils subjected to drying and 
subsequent "re-wetting" representing the effect of drought, and the OM quality was 
evaluated through the analysis of dissolved organic matter (DOM) by ultra-high resolution 
mass spectrometry (FT-ICR-MS) in both types of treatment. All the soils produced CH4 
and CO2 with lag phases (acclimatization phase) varying from 0-18 days and the highest 
averages were observed in white and black waters soil samples (9.3 nmol.g.-1.h-1 and 8.6 
nmol.g.1.h1 respectively). On the other hand, white water presented a positive and strong 
gas production relation with the iron and organic carbon contents of the soil. The effect of 
drought did not present a pattern in CH4 and CO2 production, which varied between 
samples from the same water type. Soil MOD presented specific compounds for each 
different type of water and a low diversity of molecules in white water soils. Black waters 
were characterized by carboxyl-rich alicyclic molecules (CRAM) and clear water by 
lignins. The undergone changes in DOM showed a gain in molecular series with 
heteroatoms, CHON and CHSO, and the effect of drought oxygenated the compounds 
(O/C> 0.8). The results indicated that DOM and CH4 and CO2 production rates in 
Amazonian wetland soils may be associated to the Amazon basin water types and their 
physicochemical characteristics. The changes in OM quality, during the incubations and 
under the effect of the drought, analyzed with the CH4 and CO2 production rates suggest 
a combination of factors like: substrate characteristics, environmental conditions and 
differences in the microbial community in the mineralization processes drivers. Reflecting 
the complexity of molecular composition and soil MOD dynamics in the wetlands.  

Keywords: Wetlands. Soils. Anaerobic decomposition. Methane. Carbon dioxide. 
Dissolved Organic Matter.  
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1. INTRODUÇÃO  

 

Planícies de inundação representam uma das maiores fontes de emissão de 

metano (CH4), um dos principais Gases do Efeito Estufa (GEEs), contribuindo com 

cerca de 160-210 Tg de CH4 para a atmosfera anualmente (KIRSCHKE et al., 2013), 

sendo as planícies de inundação tropicais responsáveis por 50-60% dessa emissão. 

Na Bacia Amazônica, planícies de inundação constituem uma área aproximada de 

8.4 x105 km2 (HESS et al., 2015). Estudos sugerem que a Bacia Amazônica é 

responsável por até 7% das emissões globais de CH4  (WILSON et al., 2016).  

A contribuição da produção e emissão de Gases do Efeito Estufa (GEEs) por 

águas continentais no balanço global do ciclo do carbono tem sido levada em 

consideração em diversos estudos (ABRIL et al., 2014; DOWNING; DUARTE, 2009; 

MAROTTA et al., 2014; MELACK et al., 2004; TRANVIK; COLE; PRAIRIE, 2018; 

ZOCATELLI et al., 2013). Em relação ao CH4, pesquisas que buscam estimar sua 

emissão em planícies de inundação, incluem avaliações sobre fluxos em solos e 

águas superficiais, trocas gasosas mediadas por macrófitas aquáticas (BARTLETT 

et al., 1988; DEVOL et al., 1990; SAWAKUCHI et al., 2014) e recentemente por 

árvores (PANGALA et al., 2017). A emissão de CH4 pelas árvores de planícies de 

inundação pode representar até 20 Tg por ano (PANGALA et al., 2017), sugerindo 

que a produção de CH4 em solos é provavelmente a principal força motriz para sua 

emissão em áreas úmidas tropicais.  

As planícies de inundação amazônicas são naturalmente sujeitas a uma 

flutuação anual do nível da água (JUNK, 1997) que somada à dimensão da bacia 

favorece a formação de extensas áreas alagadas (JUNK et al., 2011). Esta flutuação 

natural do nível da água promove a formação de áreas inundadas periodicamente. 

A abordagem mais abrangente para lidar com esse sistema é o conceito de “pulso 

de inundação” estabelecido por JUNK e colaboradores em 1989. Este conceito é 

baseado em condições hidrológicas do rio, sua área de captação e sua planície de 

inundação. O rio e sua planície de inundação devem ser considerados como uma 

unidade indivisível por causa de seu orçamento comum de água, solo e sedimentos 

(JUNK, 1997). Incluindo também habitats lóticos e lênticos permanentes, bem como 
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áreas periodicamente expostas a inundações em avanço e recuo. Essas áreas, que 

oscilam entre um estado terrestre e um aquático, são definidas como a Zona de 

Transição Aquática/Terrestre (ATTZ) (JUNK et al., 2015). 

A bacia amazônica possui três tipos de água em seus rios, classificados por 

SIOLI (1985): as águas brancas, as águas pretas e as águas claras. Portanto, há 

um consenso de que os solos de planícies de inundação derivados da carga 

suspensa estabelecida de rios de água branca são ricos em nutrientes que 

sustentam uma alta produtividade natural, e os solos planícies de inundação de 

águas pretas são considerados pobres em nutrientes e com baixo potencial de 

produção (JUNK, 1997). 

Os solos superficiais dessas planícies de inundação geralmente 

experimentam períodos de seca seguidos por alagamentos relativamente rápidos, 

e a umidade do solo é reconhecida como sendo um controle eminente das taxas de 

processos biogeoquímicos em todos os ecossistemas terrestres (EVANS; 

WALLENSTEIN, 2012; FIERER; SCHIMEL, 2002). Estudos baseados em 

experimentos (MILLER et al., 2005; XIANG et al., 2008) e revisões conceituais 

(BORKEN; MATZNER, 2009; FIERER; SCHIMEL, 2002) sugerem que a maior parte 

do ciclo seco/alagado pode acelerar a perda de carbono do solo em relação ao que 

seria perdido sob condições “ótimas” constantes. Alguns estudos de previsão 

(MARENGO et al., 2016, 2012; MARENGO; ESPINOZA, 2016) indicam que a 

mudança climática acentuará o ciclo hidrológico e que aumentaria a frequência, a 

intensidade, ou ambos, dos ciclos seco/alagado e seus efeitos nos processos 

microbianos do solo (XIANG et al., 2008). 

Além das alterações de intensidade, as mudanças climáticas globais também 

favoreceriam a ocorrência de eventos extremos, como os já documentados na 

Amazônia nos últimos 10 anos: secas extremas em 2005 e 2010 e cheias extremas 

em 2009, 2012 e, mais recentemente, em 2014-2015 (MARENGO; ESPINOZA, 

2016).  O impacto desses fenômenos em fluxos ecossistêmicos em larga escala é 

cada vez mais reconhecido, e os principais gases do solo, como dióxido de carbono 

(CO2), metano (CH4), óxido nitroso (N2O), óxido nítrico (NO) e amônia (NH3) são 

influenciados substancialmente por esses eventos (KIM et al, 2012). 
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As planícies de inundação agem como sumidouros de carbono e este 

comportamento é altamente influenciado pelas taxas de decomposição da matéria 

orgânica (MO) do solo, resultando em perdas de CO2 e CH4 que representam uma 

etapa terminal da degradação anaeróbica da MO (BASTVIKEN, 2009; DEBUSK; 

REDDY, 1998; INGLETT et al., 2012). A MO é fermentada em acetato, H2 e CO2, 

que são posteriormente convertidos em CH4 por archaeas metanogênicas 

(CONRAD et al, 2010). A produção de CH4 em solos alagados é bastante estudada 

em solos de arrozais (CONRAD; KLOSE, 2006; KIM; LIESACK, 2015; LUEDERS; 

FRIEDRICH, 2000; REIM et al., 2017; RUI; PENG; LU, 2009), porém, 

comparativamente, os dados para regiões tropicais são mais escassos.  

A produção de CH4 e CO2 em áreas úmidas depende da interação entre 

vários fatores, incluindo características do solo (tipo de solo, porosidade, 

granulometria, pH do solo, disponibilidade de receptores de elétrons), condições 

ambientais (temperatura, níveis de água, cobertura vegetal) e quantidade e 

qualidade da MO (biomassa, teor de moléculas lábeis e refratárias, C:N etc.) 

(INGLETT et al., 2012). Também importante, o tipo de água que irá inundar a área 

irá influenciar o solo das terras úmidas.  

Recentemente, o papel da matéria orgânica dissolvida (MOD) nos processos 

de ciclagem do carbono em ambientes aquáticos de água doce tem sido 

reconhecido (COLE et al., 2007; KOEHLER et al., 2012; SOBEK et al., 2009; 

TRANVIK et al., 2009). MOD de água doce e MO sedimentar são muito abundantes 

em ecossistemas terrestres e variam entre as misturas mais complexas conhecidas 

na Terra (HERTKORN et al., 2008). Devido à essa complexidade, o conhecimento 

molecular da qualidade e processamento da MOD em ecossistemas de água doce 

não são muito bem desenvolvidos. A espectrometria de massas de alta resolução 

(FT-ICR-MS) tem se mostrado uma ferramenta relevante na resolução dessa 

complexidade, além de permitir identificar alterações e até mesmo inferir processos 

envolvidos na transformação da MOD (GONSIOR et al., 2011, 2016, 

HERZSPRUNG et al., 2017a, 2017b; VALLE et al., 2018). 

Ambientes tropicais, por apresentarem altas temperaturas, favorecem a 

degradação da MO e, consequentemente, apresentam altas produções de GEEs 
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em águas continentais (MAROTTA et al., 2014). Previsões climáticas têm sugerido 

que eventos extremos de estiagem se tornarão mais comuns na região Amazônica 

(MARENGO et al., 2010, 2012). Como resultado, a quantidade de solos e 

sedimentos secos e expostos pode aumentar, alterando os processos de produção 

dos GEEs, uma vez que a qualidade da MO e a dinâmica dos organismos 

decompositores são diretamente afetadas. 

Neste contexto, torna-se indispensável conhecer a qualidade da MO e suas 

transformações durante o processo de decomposição e consequente produção dos 

gases CH4 e CO2. Caracterizando a composição orgânica e quantificando os 

produtos de sua decomposição através de uma ferramenta inovadora e de alta 

resolução, em solos de diferentes condições das planícies de inundação 

amazônicas, a fim de criar subsídios para estudos que visem avaliar os possíveis 

impactos das mudanças climáticas nessa dinâmica.   
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2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GERAL 

Avaliar as mudanças na composição da matéria orgânica dissolvida (MOD) 

durante a degradação anaeróbica de solos periodicamente alagados de distintas 

regiões amazônicas.  

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Mensurar as taxas de produção anaeróbica de CH4 e CO2 em solos 

periodicamente inundados por águas brancas, pretas e claras relacionando-as com 

as características físico-químicas de cada ambiente. 

- Descrever a composição de matéria orgânica dissolvida (MOD) por meio de 

Espectrometria de Massas de alta resolução (FT-ICR-MS) em solos amazônicos 

periodicamente inundados por rios de águas brancas, pretas e claras.  

- Avaliar o efeito da seca nas taxas de produção anaeróbica dos gases CH4 

e CO2 e nas alterações de qualidade na MOD ao longo dos processos de incubação 

dos solos.  
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3. HIPÓTESES 

 

- A produção de CH4 e CO2 estará diretamente relacionada às características 

físico-químicas dos solos analisados 

- A produção de CH4 e CO2 será influenciada pelo tipos de água da Amazônia 

(brancas, pretas e claras) que banham os solos das planícies de inundação  

- A qualidade da MOD presente nas amostras de solo poderá ser 

caracterizada de acordo com os tipos de água Amazônicas (águas brancas, pretas 

e claras).   

- A exposição do solo ao ar, consequente seca e posterior inundação de solos 

amazônicos irão alterar as taxas de produção de CH4 e CO2 

- A exposição do solo ao ar e consequente seca e posterior inundação de 

solos amazônicos irão alterar a qualidade da MOD.  
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4. BASE TEÓRICA 

4.1 PLANÍCIES DE INUNDAÇÃO AMAZÔNICAS 

 

A bacia amazônica possui um ciclo hidrológico sazonal regulado pelas 

chuvas (SIOLI, 1956). Com o aumento do volume das águas, os rios alagam 

grandes extensões de floresta e planícies ao longo de suas margens. Tal processo 

é denominado como “pulso de inundação” (JUNK, 1989). Neste cenário, são 

encontradas as planícies de inundação, que podem ser definidas como 

ecossistemas na interface entre ambientes aquáticos e terrestres; podem ser 

continentais ou costeiros, naturais ou artificiais, permanentemente ou 

periodicamente inundados por águas rasas ou podem ainda consistir em solos 

encharcados (JUNK et al., 2014).  

Planícies de inundação são áreas periodicamente inundadas pelo fluxo 

lateral dos rios ou lagos e/ou por precipitação direta ou águas subterrâneas. Elas 

oscilam entre as fases terrestre e aquática e podem ser classificadas de acordo com 

a amplitude, frequência e fonte de alagamento. Outro tipo de classificação pode ser 

baseado na quantidade de material dissolvido e em suspensão que são introduzidos 

no sistema no momento da inundação. Sendo assim, os pulsos de alagamento 

afetam diretamente a hidrologia, a ecologia e a geoquímica destes sistemas, e 

permitem a troca regular de grande quantidade de material entre os ambientes 

lênticos e lóticos (JUNK, 1997). 

Na Amazônia, distinguem-se as planícies de inundação de águas brancas, 

águas pretas e águas claras de acordo com o tipo de água do rio que rege os pulsos 

de alagamento. SIOLI, em 1985, explicou que a diferença da qualidade dessas 

águas ocorre pelas características das nascentes dos rios. Os rios de águas 

brancas, que são as águas de coloração barrenta, características de rios como o 

Solimões, o Madeira e o Amazonas, têm sua origem nas serranias situadas, em sua 

maior parte, nos Andes, onde morainas depositadas em períodos glaciais são 

erodidas e o material é transportado desta cabeceira de rios para a baixada 

amazônica. Os rios de água preta, como o Rio Negro, devem sua transparência e 



26 
 

 
 

sua pobreza em partículas suspensas a um relevo pouco movimentado na região 

de suas cabeceiras, por um lado, e, por outro lado, a certas peculiaridades dos solos 

da mesma região, que não têm possibilidade de fornecer quantidades apreciáveis 

de material fino, transportável em suspensão. Estes solos também dão 

indiretamente sua coloração às águas pretas. As nascentes dos rios de águas claras 

provêm, em parte, dos maciços das Guianas e o do Brasil Central, os quais, em 

virtude do relevo mais regular, oferecem possibilidades bem menores de erosão, 

embora a região não seja coberta por densa floresta protetora, mas pela vegetação 

aberta do cerrado. Os rios de águas claras apresentam clareza cristalina e 

coloração verde-clara, como é observado no rio Tapajós.  

A interface dinâmica das planícies de inundação, entre fases aquáticas e 

terrestres, por promoverem a redistribuição de fontes e sumidouros de carbono, 

devem ser levadas em consideração na quantificação dos fluxos e armazenamento 

nos continentes para estratégias de mitigação das mudanças climáticas. Além 

disso, se tratando de Bacia Amazônia, é preciso pesar as especificidades e 

complexidade destes ambientes, principalmente relacionadas às diferentes fontes 

de carbono para o sistema.  

 

4.2 CICLAGEM DA MO EM AMBIENTES ALAGADOS 

 

Sistemas aquáticos continentais recebem, processam, emitem e estocam 

carbono em quantidades significativas desempenhando um papel de extrema 

relevância no ciclo global do carbono (COLE et al., 2007; TRANVIK; COLE; 

PRAIRIE, 2018). Todos os sistemas aquáticos, sendo eles naturais ou não, emitem 

GEEs devido à decomposição da MO. Em regiões tropicais, as altas temperaturas 

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

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

CH4 (COLE et al., 2007; MAROTTA et al., 2014).  

Os rios da bacia amazônica carregam grandes quantidades de material 

orgânico que em grande parte é depositado em lagos e planícies de inundação 
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quando a inundação sazonal recua (HEDGES et al. 1986; AALTO et al. 2003; 

MOREIRA-TURCQ et al. 2004; MORTILLARO et al. 2012; MOREIRA-TURCQ et al. 

2013; SOBRINHO et al., 2016). As planícies de inundação são interfaces dinâmicas 

entre os ambientes terrestre e aquático e são consideradas um dos ecossistemas 

mais produtivos do mundo (BATTIN et al, 2009; JUNK, 1997; MELACK; 

FORSBERG, 2001) e as que se encontram em regiões tropicais representam um 

importante sumidouro de nutrientes (MAROTTA et al., 2009) e carbono (PEIXOTO 

et al., 2016; SANDERS et al., 2017). Uma vez incorporado ao solo, o carbono pode 

ser liberado para coluna d’água na forma de CO2 através da respiração, ou utilizado 

para a produção de CH4, via metanogênese, sob condições anóxicas. O CH4 pode 

também ser oxidado por bactérias metanotróficas ao atingir a zona óxica. Quando 

as condições são favoráveis à produção de CH4, e esta supera a oxidação, existe a 

emissão do gás pelo ecossistema (BASTVIKEN, 2009). 

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

solo/sedimento. Durante o processo de decomposição (oxidação), existe uma 

sequência de reações de oxirredução mediadas por comunidades bacterianas que 

resulta na produção, consumo e acúmulo de intermediários e produtos finais. O 

consumo de O2 durante a decomposição da MO promove a anoxia do ambiente, e 

então, outros oxidantes (aceptores de elétrons: nitrato, óxidos de manganês, óxidos 

de ferro e sulfato) são utilizados a fim de reduzir a produção de energia por unidade 

molar de carbono orgânico oxidado. O CO2 é produzido durante processos de 

assimilação e transformação da MO pela bactéria (CONRAD, 2009; YAO et al., 

1999).  

As concentrações de CH4 na atmosfera são consideravelmente mais baixas 

do que as de CO2. No entanto, o CH4 absorve de maneira mais eficaz as radiações 

infravermelhas, contribuindo, então, de forma significativamente maior para o efeito 

de estufa. Dessa maneira, um aumento das concentrações em CH4 na atmosfera 

tem um impacto mais forte do que um aumento em CO2. A produção de CH4 é um 

processo estritamente anaeróbico, dependendo de substratos de baixo peso 

molecular. As duas principais vias de produção são: a metanogênese acetotrófica 

(acetato dependente) e a metanogênese hidrogenotrófica (H2 dependente) 



28 
 

 
 

(CONRAD et al., 2010, 2012). No primeiro caso, o acetato (CH3COO-) é quebrado 

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

formando CH4 e H2O. Outros compostos orgânicos de baixo peso molecular como 

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

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

Tanto a produção quanto a oxidação de CH4, são reguladas através da atividade 

bacteriana por fatores ambientais diversos incluindo temperatura, qualidade e 

disponibilidade de substrato orgânico, disponibilidade de nutrientes e concentração 

de oxigênio (DUC; CRILL; BASTVIKEN, 2010). 

A produção e emissão de CH4 por planícies de inundação envolvem 

complexos processos fisiológicos de plantas e micro-organismos que são regulados 

pelo clima e fatores edáficos. A interação desses fatores resulta em grandes 

variações nos fluxos de CH4. As taxas de emissão de CH4 dependem do que é 

produzido e o que é oxidado por bactérias específicas (CAO et al., 1998). 

 

4.3 AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DA MOD EM SOLOS  

 

Os solos são considerados os maiores depósitos de MO nos ecossistemas 

terrestres e a qualidade dessa MO é primordial na avaliação de processos 

ambientais aos quais ela está envolvida (SCHMIDT et al., 2011). O tipo de molécula 

e principalmente sua labilidade influenciam na decomposição (WARD et al., 2013) 

e devem ser levadas em consideração tanto quanto o teor de CO do material 

(CONRAD et al., 2011; WEST; COLOSO; JONES, 2012) na consequente produção 

dos gases CH4 e CO2. Apesar de ser uma pequena fração da MO de solo, a matéria 

orgânica dissolvida (MOD) é um pool altamente sensível e reativo de carbono 

(GUIGUE et al., 2016).  

A MOD é uma mistura complexa de milhares de moléculas orgânicas que 

variam em tamanho, composição molecular e labilidade biológica e química. Essa 

complexa mistura resulta da combinação de fontes aquáticas e terrígenas que, por 

si só, já constituem uma fonte de MO variada. O número, a natureza e a abundância 
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relativa de moléculas que compõem a MOD são muitas vezes referidas como 

qualidade da MOD. Essas características afetam seus muitos papéis nos 

ecossistemas (KIM; KAPLAN; HATCHER, 2006; MOSHER et al., 2010). Vários 

fatores do nível da paisagem influenciam a qualidade da MOD, fatores físicos como 

a geomorfologia e os fatores bióticos, que incluem a composição da flora terrígena, 

a produção autóctone e a decomposição microbiana (MEIER et al., 2004; 

SCHUMACHER et al., 2006). Sabe-se que os minerais influenciam a qualidade da 

MOD através da sorção nos solos: esse processo remove ou diminui a abundância 

relativa de classes químicas específicas durante sua produção (MAURICE et al., 

2002). Quantidade e qualidade de MO vão determinar a seletividade e extensão da 

formação dos gases durante o processamento da MOD. 

A MOD de solos, devido ao seu papel como substrato para microorganismos, 

está envolvida tanto na biodegradação quanto na transferência para os horizontes 

mais profundos (KAISER; KALBITZ, 2012; MARSCHNER; KALBITZ, 2003), sendo, 

portanto, um componente central para a regulação dos estoques de carbono no 

solo.  

A caracterização da qualidade da MOD evoluiu da determinação de 

categorias generalizadas, através da utilização da razão C/N e composição 

isotópica (BERNARDES et al., 2004; KRUSCHE et al., 2002; MAYORGA et al., 

2005) e de estudos por tamanho e labilidade, avaliando as moléculas de lignina e 

outros marcadores (BERNARDES et al., 2004; DITTMAR; LARA; KATTNER, 2001; 

SOBRINHO et al., 2016) para técnicas de alta resolução capazes de fornecer 

identificação de nível molecular.  

A espectrometria de massa de alta resolução emergiu recentemente como 

uma ferramenta altamente poderosa para a caracterização molecular de matéria 

orgânica natural de vários ambientes (MOSHER et al., 2010; SCHMITT-KOPPLIN 

et al., 2010; TREMBLAY et al., 2007; ZARK; CHRISTOFFERS; DITTMAR, 2017). 

Essa técnica fornece uma resolução insuperável de vários milhares de fórmulas 

moleculares provenientes de misturas complexas e permitem a caracterização de 

assinaturas moleculares da MOD muito além da resolução usualmente estabelecida 

(EINSIEDL et al., 2007; HERTKORN et al., 2006; HERTKORN et al., 2013; LAM et 
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al., 2007). Por isso, alterações sutis na MOD dos solos podem ser descritas com 

precisão molecular e então matematicamente classificadas (HERTKORN et al., 

2013). Esta resolução molecular da composição e estrutura da MOD é indispensável 

para qualquer mecanismo de entendimento, de qualquer processo envolvendo a 

MOD presente no ecossistema.   

A ferramenta consiste em um detector de espectrometria de massas com 

base no princípio da ressonância ciclotrônica de íons, na qual um íon inserido em 

um campo magnético se move em uma órbita circular de frequência ciclotrônica, 

sendo característica ou seletiva a sua m/z. Os íons são excitados para uma órbita 

de maior raio, usando um pulso de campo elétrico de radiofrequência, onde sua 

imagem de carga é detectada em uma placa receptora de sinal no domínio do 

tempo. A transformação de Fourier do sinal no domínio de tempo resulta em um 

sinal no domínio de frequência, que é convertido em um espectro de massas, ou 

um gráfico de abundância relativa (FIGURA 1), com base na relação inversa entre 

a frequência ciclotrônica e a m/z  (VESSECCHI et al., 2011).  
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Figura 1: Exemplo de resultados obtidos em análise de MOD por espectrometria de massas de alta resolução: 
a) espectro de massas de alta resolução. b) visão expandida da região m/z entre 469.0 e 469.3 do espectro de 
massas mostrado em “a”, com picos de mais alta intensidade numerados de 1 a 18. c) Tabela com fórmulas 
moleculares, valores de massa (observados e massa teórica) e diferença da massa teórica para a massa 
observada de cada pico assinalado em b. (Adaptado de KIM et al, 2003). 

 

Uma técnica de representação gráfica frequentemente utilizada na 

interpretação dos resultados de MOD analisados por FT-ICR-MS é o diagrama de 

Van Krevelen (GUIGUE et al., 2016; KAMJUNKE et al., 2017; LIU et al., 2011; 

MOSHER et al., 2010). Nele, as composições elementares de cada pico assinalado 

no espectro podem ser calculadas a partir das massas, permitindo que as razões 

H/C e O/C sejam determinadas e plotadas no diagrama. Esse método de 

visualização das intensidades relativas, permite a comparação qualitativa das 

amostras (KAMJUNKE et al., 2017) pois é construído usando a razão entre 

hidrogênio e carbono (razão H/C) como ordenada e a razão entre oxigênio e 

carbono (relação O/C) como abscissa. Considerando que as principais classes 

biogeoquímicas de compostos (como compostos de lignina, lipídios, carboidratos, 
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etc.) têm razões H/C ou O/C características, como resultado, cada classe de 

compostos se posiciona em um local específico no diagrama (FIGURA 2).  

 

Figura 2: Diagrama de Van Krevelen mostrando regiões de composições elementares 
(razões H/C e O/C) das principais componentes biomoleculares encontrados na MOD. 
(Adaptado de Kim et al, 2003). 

 

A história diagenética destes compostos também pode ser traçada a partir 

do diagrama de Van Krevelen devido às típicas reações biogeoquímicas (por 

exemplo, oxidação, condensação, etc.) que envolvem perda ou ganho de 

quantidades integrais de átomos de C, H, O ou N (KIM; KRAMER; HATCHER, 

2003). As tendências ao longo das linhas podem ser indicativas de relações 

estruturais entre famílias de compostos causadas por reações que envolvem perda 

ou ganho de elementos em uma razão molar específica. Dessas linhas, uma série 

de picos, possivelmente produtos de várias reações químicas, podem ser 

visualmente identificados. Por exemplo, uma linha de tendência representando 

reações de metilação/desmetilação intercepta as ordenadas a um valor de H/C de 

2 (linha A na FIGURA 3). Reações de hidratação/condensação induzem mudanças 

ao longo de uma linha de tendência representada por C (linha C na FIGURA 3). É 

aparente na FIGURA 3 que numerosas linhas de tendência em MOD podem ser 

claramente discernidas (KIM; KRAMER; HATCHER, 2003). 

Estudos de MOD de diversas matrizes por FT-ICR-MS (GONSIOR et al., 

2016; HERZSPRUNG et al., 2012, 2017a; KAMJUNKE et al., 2017; VALLE et al., 
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2018) usualmente analisam os resultados obtidos por observações de 

similaridades, diferenças e especificidades entre composições moleculares de 

amostras através do que pode ser classificado como compostos comuns e 

compostos únicos em cada amostra ou grupo amostral. Isto é, num estudo da 

qualidade da MOD, compostos comuns são as massas e consequentemente as 

moléculas atribuídas a elas que foram encontradas em todas as amostras 

analisadas, possibilitando uma visão geral considerando a caracterização do 

material. Já os compostos únicos são os que aparecem de maneira exclusiva em 

determinada amostra ou grupo amostral. A utilização de compostos únicos visa 

diferenciar amostras através das moléculas específicas que foram observadas.    

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Diagrama de van Krevelen para dados elementares calculados a partir do 
espectro de massa de alta resolução de MOD. As linhas distintivas representando 
reações químicas são: (A) metilação, desmetilação ou alongamento de cadeia alquílica; 
(B) hidrogenação ou desidrogenação; (C) hidratação ou condensação; e (D) oxidação ou 
redução (KIM; KRAMER; HATCHER, 2003) 
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5. MATERIAIS E MÉTODOS  

5.1 ÁREA DE ESTUDO 

 

A área total ocupada pela bacia amazônica corresponde à aproximadamente 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Na Bacia Amazônica, as planícies de inundação constituem uma área 

aproximada de 8.4 x105 km2 (HESS et al., 2015), correspondendo a 17% da área 

total da bacia sujeita aos alagamentos periódicos. Solos das áreas alagadas por 

três diferentes rios, dos tipos de água tradicionalmente classificados da Amazônia 

(águas brancas, águas pretas e águas claras) foram analisados neste estudo.  

As amostras de solos foram coletadas em diferentes áreas das planícies de 

inundação de alguns dos mais importantes rios da Bacia Amazônica: Rio Solimões 

(S1 e S2), Rio Negro (N3, N4, N5 e N6), e Rio Tapajós (T10 e T11), FIGURA 4. As 

informações sobre localização e réplicas das amostras estão descritas na Tabela 1.   
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Figura 4: Mapa dos pontos de coleta de solos das áreas de alagamento dos principais 
rios amazônicos. Os pontos S1 e S2 no rio Solimões; N3, N4, N5 e N6 no rio Negro; T10 
e T11 no rio Tapajós. 

 
Tabela 1: Dados descritivos – nome da amostras, Rio, tipo de água e coordenadas 
geográficas- das amostras de solos de regiões alagáveis da bacia Amazônica. 

Amostra Rio Tipo de Água 
Coordenadas 

S O 

S1 (A) Solimões Branca 3 19' 42,35'' 60 42' 43,3" 

S1 (B) Solimões Branca 4 19' 42,35'' 60 42' 43,3" 

S1 (C) Solimões Branca 5 19' 42,35'' 60 42' 43,3" 

S1 (D) Solimões Branca 6 19' 42,35'' 60 42' 43,3" 

S2 (A) Solimões Branca 3 24'37,1'' 60 14'45,6" 

S2 (B) Solimões Branca 4 24'37,1'' 60 14'45,6" 

S2 (C) Solimões Branca 5 24'37,1'' 60 14'45,6" 

S2 (D) Solimões Branca 6 24'37,1'' 60 14'45,6" 

N3 (A) Negro Preta 2 49'25,9'' 60 28' 22,4'' 

N3 (B) Negro Preta 3 49'25,9'' 60 28' 22,4'' 

N4 (A) Negro Preta 2 37' 41,6'' 60 48' 41,6'' 

N4 (B) Negro Preta 3 37' 41,6'' 60 48' 41,6'' 

N4 (C) Negro Preta 4 37' 41,6'' 60 48' 41,6'' 

N4 (D) Negro Preta 5 37' 41,6'' 60 48' 41,6'' 

N5 (A) Negro Preta 2 30'37,9'' 60 46' 16,8'' 

N5 (B) Negro Preta 3 30'37,9'' 60 46' 16,8'' 

N5 (C) Negro Preta 4 30'37,9'' 60 46' 16,8'' 

N5 (D) Negro Preta 5 30'37,9'' 60 46' 16,8'' 
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N6 (A) Negro Preta 2 48' 58,5'' 60 45' 53,0'' 

N6 (B) Negro Preta 3 48' 58,5'' 60 45' 53,0'' 

T10 (A) Tapajós Clara 2 28' 56,3'' 54 58' 21,0'' 

T10 (B) Tapajós Clara 3 28' 56,3'' 54 58' 21,0'' 

T11 (A) Tapajós Clara 2 58' 29,9'' 55 5' 02,3'' 

T11 (B) Tapajós Clara 3 58' 29,9'' 55 5' 02,3'' 

 

 

5.2 AMOSTRAGEM DE SOLO  

 

Todas as amostras foram obtidas nos solos a uma distância de 

aproximadamente 5 metros da água do rio respectivo ao ponto de coleta (Figura 5). 

A coleta foi realizada em abril de 2014, período de águas baixas. Coincidentemente, 

ao final deste mesmo ano, foi documentado um evento de cheia extrema no 

sudoeste da Amazônia devido às precipitações de verão que excederam em mais 

de 100% do que normalmente experiência os estados do Acre e Rondônia. Os rios, 

principalmente o Madeira, atingiram níveis recordes, gerando consequências em 

toda a Bacia (ESPINOZA et al., 2014). 

O solo superficial (0 – 10 cm) foi amostrado com um coletor tipo core, 

acondicionado em sacos plásticos e foram mantidos resfriados até o tratamento 

para o experimento em laboratório. Em cada ponto de amostragem foram coletadas 

réplicas verdadeiras. A quantidade de réplicas variou de acordo com a condição do 

local de coleta, devido as variações de densidade da floresta e a geomorfologia 

(barrancos/inclinação da margem, por exemplo). Nos pontos S1, S2, N4 e N5 foram 

coletadas 4 réplicas e nos pontos N3, N6, T10 e T11 foram coletadas duas réplicas, 

somando um total de 24 amostras no experimento.  
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Figura 5: Imagem de um local de coleta no Rio Solimões (águas brancas) 

exemplificando o tipo de ambiente e a distância solo-rio. Fonte: Arquivo pessoal 

 

5.3 DELINEAMENTO DO ESTUDO 

 

As análises deste estudo, com o objetivo de avaliar o efeito da seca e 

posterior re-inundação na produção de CH4 e CO2 e na qualidade da MOD foram 

realizadas visando representar em laboratório um ciclo de seca/cheia que ocorre 

naturalmente em planícies de inundação. As fases deste ciclo foram reproduzidas 

por experimentos de incubação, onde o mesmo conteúdo de amostra passou por 

diferentes tratamentos: solo fresco, solo fresco inundado, solo seco e solo seco 

inundado, conforme esquematizado na Figura 6. Para melhor compreensão dos 

tratamentos dos solos no processo, estas condições serão denominadas de fresco 

e seco, sendo:   

- Solos frescos: condição inicial do solo nos experimentos, onde as amostras 

foram mantidas resfriadas a 4 °C desde a coleta até as análises em laboratório a 

fim de preservar as condições e principalmente a umidade natural dos solos.  

- Solos secos: condição atingida pelas amostras de solo após o primeiro 

experimento de incubação. Neste tratamento, os solos frescos, ao final do primeiro 

experimento de incubação, foram mantidos em estufa a 35 °C durante 3 meses, 
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seguindo protocolo previamente estabelecido por CONRAD et al, 2013. Após esse 

processo, a amostra seca foi utilizada para novos experimentos de incubação de 

análise da MOD. 

 

 

 

Figura 6: Representação do ciclo seca/cheia em laboratório para solos de planícies de inundação 
através de experimentos de incubação anaeróbica. O solo fresco, recém coletado e mantido refrigerado 
(T0 fresco) foi incubado com água autoclavada representando uma primeira inundação. A 1ª incubação 
durou 65 dias e ao final desse processo, o frasco foi aberto para secagem, representando o período de 
seca e foi coletada amostra desse solo (Tfinal fresco). O período de secagem em estufa a 35°C durou 
3 meses e então, esse solo seco (T0 seco) foi incubado novamente com água, representando a 2ª 
inundação, agora do solo seco. A 2ª incubação durou 65 dias e ao final desse período o frasco foi aberto 
e a amostra utilizada (Tfinal fresco). 

 

Com os solos em cada uma dessas condições foram realizados 

experimentos de incubação anaeróbica (Figura 7) para monitoramento da produção 

de CH4 e CO2 e extração do MOD para análise em Espectrometria de Massas de 

alta resolução e avaliação da qualidade e possíveis alterações das moléculas 

presentes na amostra. Para isso, a MOD foi analisada em duas fases dos 

experimentos de incubação: a fase pré-incubação do solo, que neste estudo é 

chamada de T0 e a fase pós incubação do solo, chamada de Tfinal.  
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Figura 7: Incubações anaeróbicas de solos. 
Fonte: Arquivo pessoal 

 

5.4 EXPERIMENTO DE INCUBAÇÃO DOS SOLOS 

 

O experimento de incubação foi realizado segundo a metodologia descrita 

por CONRAD (2011). Em tubos de vidro de 27 ml, autoclavados, foram introduzidos 

solo e água (1:1) destilada e autoclavada. Os tubos foram vedados com rolhas de 

borracha e lacres de alumínio. Após fechados os tubos, foi realizado um flush com 

gás Nitrogênio (Figura 8) para garantir a anoxia nas incubações. As incubações 

foram mantidas em sala climatizada a 25 °C sem iluminação durante 65 dias. 

Os procedimentos de preparo de amostra foram diferentes entre os 

experimentos com solos frescos e secos, sendo:  

- Solos frescos: as amostras de solo fresco foram peneiradas para a 

homogeneização em peneiras de 2mm. Para cada amostra, foram montadas 2 

frascos de incubação utilizando, em cada um, 5 g de solo junto à 5 ml de água 

autoclavada, que foram utilizados para o monitoramento da produção de CH4 e CO2 

– um tratamento controle e outro com inibição de uma das vias metanogênicas 

através da adição de 8% de gás CH3F, um gás inibidor de metanogênese 

acetoclástica (JANSSEN; FRENZEL, 1997).  
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- Solos secos: ao final do período de incubação com os solos frescos, 

descrito anteriormente, as incubações utilizadas no monitoramento de gases 

(controle e com adição de CH3F) foram abertas, oxigenadas e ficaram mantidas em 

estufa a 35 °C durante 3 meses para o processo de secagem dos solos (Figura 9). 

Após a secagem, esses solos foram pesados e cada frasco recebeu água na 

proporção 1:1 para repetir o experimento de incubação com solos secos re-

inundados com água autoclavada por mais 65 dias.  

O monitoramento de CH4 e CO2 era realizado duas vezes por semana, 

durante o período em que decorreu o experimento. As concentrações dos gases 

foram mensuradas por cromatografia gasosa (GC) utilizando o equipamento SRI 

8610C (Figura 10), com detector de chama ionizante (FID) para o CH4, e um FID 

metanizador para o CO2 (ABRIL et al., 2005; GUÉRIN et al., 2006).  Antes da coleta 

da amostra de gás no headspace, o frasco era agitado no vortex para a 

homogeneização da concentração dos gases na incubação (Figuras 11 e 12). Com 

uma seringa calibrada, 100 uL de amostra de gás eram coletados de dentro das 

incubações e injetados no equipamento.  

A calibração dos detectores foi realizada com um padrão dos gases (CH4 = 

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

obtidos nos cromatogramas foram realizados utilizando o programa Raccouurci vers 

Peak 393. Para os cálculos da produção de gases nas incubações foram utilizados 

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

volume de amostra de gás injetada no cromatógrafo, área do pico de amostra no 

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

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

1974). A taxa de produção, apresentada como resultado neste trabalho, foi obtida 

através da inclinação da reta de regressão linear entre os valores de produção de 

gás de cada dia e as horas relacionadas ao tempo de incubação.  

Todo o procedimento de preparo das incubações, medição dos gases e 

extração do conteúdo de MOD foi realizado nos laboratórios do Instituto Max Plack 

de Microbiologia Terrestre, sob a supervisão do Prof. Dr. Ralf Conrad, em Marburg, 
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na Alemanha. As análises estatísticas realizadas nos resultados de produção de 

gases foi realizada pelo GraphPad Prisma 5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Flush de nitrogênio nas 
incubações. Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Figura 9: Amostras de solos secas nos 
frascos de incubação após 3 meses em 
estufa a 35°C. Fonte: Arquivo pessoal 

 

Figura 10: Cromatógrafo a gás com 

detector FID. Fonte: Arquivo pessoal 

 

Figura 11: Incubação anaeróbica de solo 
mostrando bolhas de gás na amostra. Fonte: 
Arquivo pessoal. 
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5.5 ANÁLISE DE MATÉRIA ORGÂNICA DISSOLVIDA (MOD)  

 

Para a obtenção da amostra de MOD dos solos, foi utilizado um método de 

Extração Fase Sólida (SPE do inglês Solid Phase Extraction) adptado de DITTMAR 

et al., (2008). Os 2 mL de mistura “solo + água” foram lavados três vezes com 1 ml 

de água ultra-pura (LC-MS Chromasolv®, Sigma-Aldrich). As etapas de retirar o 

sobrenadantes da centrifugação e lavagem foram combinadas. Então, 

aproximadamente 4 ml da água de lavagem do solo foi acidificada com ácido 

fórmico, até chegar ao pH = 2 e foi passada por um cartucho de SPE (Bond Elut 

PPL, 100 mg, 1 ml, Agilent). O cartucho era antes ativado com 1 ml de metanol (LC-

MS Chromasolv®, Sigma-Aldrich) e enxaguado com 1 ml de água pura acidificada 

(pH=2) antes da extração. No final, a MOD presente no cartucho era extraída com 

0,5 ml de metanol (Figura 13). Os extratos eram armazenados no congelador (-20 

°C) até análise em espectrometria de massa. Para a análise, os extratos em metanol 

eram diluídos em concentração 1:20 e, em seguida, diretamente injetado no 

aparelho. 

 
Figura 12: Incubações anaeróbicas de solo com a 
amostra homogeneizada. Fonte: Arquivo pessoal. 
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Todas as amostras de MOD foram analisadas em espectrometria de massas 

de ressonância ciclotrônica de íons com transformada de Fourier (FT-ICR-MS Briller 

Bruker Solarix 12 Tesla - Bruker Daltonics, Bremen, Alemanha) ligado a uma fonte 

de ionização por electrospray Apollo II em modo negativo [ESI(-)], localizado no 

Laboratório de Biogeoquímica Analítica do Instituto Helmholtz Zentrum, em 

Munique, Alemanha (Figura 14).  As amostras eram injetadas na fonte de 

eletrospray a um fluxo de 120 µLmin−1 com uma pressão de gás nebulizador de 138 

kPa e uma pressão de gás de secagem de 103 kPa. Manteve-se uma temperatura 

da fonte de aquecimento por 200 °C para assegurar uma dessolvatação rápida nas 

gotículas ionizadas. Os espectros foram adquiridos com 300 varreduras 

acumuladas para cada espectro de massa e foram pós-calibrados usando uma lista 

de MOD de padrão interno de calibração.  

O processamento de dados foi realizado com o uso do Compass Data 

Analysis 4.0 (Bruker, Bremen, Alemanha) e a atribuição de fórmulas por um software 

desenvolvido pelo grupo de pesquisa do Laboratório de Biogeoquímica Analítica do 

Helmholtz Zentrum, o NetCalc (TZIOTIS; HERTKORN; SCHMITT-KOPPLIN, 2011). 

Atribuições moleculares às massas foram feitas com base nas diferenças exatas de 

massas usando o mesmo software. As fórmulas atribuídas foram baseadas em uma 

lista restrita de pequenas unidades moleculares selecionadas com diferenças de 

massa definidas, correspondendo a grupos funcionais e transformações químicas 

comuns (TZIOTIS; HERTKORN; SCHMITT-KOPPLIN, 2011). Atribuições de 

fórmulas moleculares finais foram marcadas em grupos contendo composições 

moleculares CHO, CHNO, ou CHOS, que foram usadas para reconstruir o espectro 

de massa seletiva de grupo. Para a interpretação visual dos dados obtidos, foram 

utilizadas ferramentas específicas como o diagrama de Van Krevelen, onde são 

plotadas as taxas de H/C vesus O/C, permitindo a visualização dos padrões de MO 

através de um “mapa elementar” e, teoricamente, possíveis reações químicas 

(metilação, oxidação e hidrogenação, por exemplo) (KIM et al, 2013).   

O preparo dos extratos para a leitura, a análise das amostras e, 

posteriormente processamento e interpretação dos dados gerados em FT-ICR-MS 

foi realizado no Laboratório de Biogeoquímica Analítica do Helmholtz Zentrum, em 
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Munique, na Alemanha, sob a supervisão do Dr. Mourad Harir.  Toda a elaboração 

estatística dos resultados de MOD foi feita utilizando o SIMCA-P+13.0.3 (Umetrics, 

Umea, Suécia) e RSudio (Pacotes: Vegan, Rstudio Inc., Versão 0.99.896). 

 

 

Figura 13: Extração da MOD com Metanol. Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Figura 14: Injeção do extrato da MOD em FT-ICR-MS.  

Fonte: Arquivo pessoal. 

 

 

5.6 ANÁLISES SUPORTE  

 

Foram analisados o pH, o conteúdo de carbono orgânico (CO), razões 

isotópicas de carbono e nitrogênio (δ13C e δ15N), o ferro total e a granulometria das 
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amostras de solo para caracterização inicial. Para todas essas análises foram 

utilizadas apenas amostras de solo do T0 fresco. 

A análise dos conteúdos de CO e a assinatura isotópica das amostras foi 

realizada no Centro de Pesquisa e Análises para Isótopos Estáveis (KOSI) da 

Universidade de Göttingen (Alemanha) através de analisador elementar acoplado a 

um espectrômetro de massas de razão isotópica (EA-IRMS). O conteúdo de ferro 

total (Fe total) nas amostras foi obtido através do método ferrozina (CONRAD; 

KLOSE, 2006) e o procedimento foi realizado no Instituo Max Planck de 

Microbiologia Terrestre em Marburg, na Alemanha.   

As análises granulométricas foram realizadas em duas etapas: para os grãos 

menores que 2 mm (peneiramento) foi utilizado um granulômetro a laser fabricado 

pela Malvern, modelo Hidro 2000MU. O restante da amostra, que resulta do 

peneiramento, passou pelo granulômetro a laser por via úmida. O cálculo final da 

porcentagem de cada grão, foi realizado a partir do peso inicial da amostra, do peso 

de cada fração retida nas peneiras e das porcentagens de cada grão fornecidas 

pelo granulômetro. O cálculo estatístico foi realizado pelo programa GRADISTAT 

v8, distribuído por Dr. Simon J Blott - Kenneth Pye Associates Ltd. UK. O tamanho 

dos grãos foram classificados pela escala de Wentworth e calculados os seguintes 

parâmetros estatísticos: mediana, média, selecionamento (desvio padrão), 

assimetria, curtose e curtose (norm). Foram fornecidas ainda as classificações do 

solo pela média, selecionamento, assimetria, curtose, classificação textural de Folk 

e um diagrama triangular de classificação se sedimentos para cascalho, areia e 

lama. A análise granulométrica foi realizada pela Unidade Multiusuário de Análises 

Ambientais (UMAA) da Universidade Federal do Rio de Janeiro. 

A identificação do tipo de solo foi realizada através das coordenadas 

geográficas e do Mapa de Solos do Brasil (EMBRAPA).   
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6. RESULTADOS  

6.1 PRODUÇÃO DOS GASES CH4 E CO2 

 

6.1.1 Características físico-química dos solos amostrados 

 

As características que descrevem as amostras de solo coletadas quanto ao 

rio, tipo de água, granulometria e tipo de solo estão resumidas na Tabela 2. O 

tamanho de grão do solo das amostras variou da classificação de areia e silte. 

Amostras do mesmo ponto apresentaram diferenças entre sua classificação de 

granulometria como S1, S2 e N5 variando entre areia fina, areia muito fina e silte. 

 

Tabela 2: Características descritivas das amostras de solo das planícies de inundação 
amazônicas: amostra, rio, tipo de água, classificação granulométrica e tipo de solo. 

Amostra  Rio Água Granulometria 
Tipo de 

Solo 

S1 (A) Solimões branca Areia Fina Plintossolo 

S1 (B) Solimões branca Silte Plintossolo 

S1 (C) Solimões branca Silte Plintossolo 

S1 (D) Solimões branca Silte Plintossolo 

S2 (A) Solimões branca Areia Fina Alissolo 

S2 (B) Solimões branca Silte Alissolo 

S2 (C) Solimões branca Areia Muito Fina Alissolo 

S2 (D) Solimões branca Areia Muito Fina Alissolo 

N3 (A) Negro preta Areia Média Latossolo 

N3 (B) Negro preta Areia Média Latossolo 

N4 (A) Negro preta Areia Muito Fina Latossolo 

N4 (B) Negro preta Areia Muito Fina Latossolo 

N4 (C) Negro preta Areia Muito Fina Latossolo 

N4 (D) Negro preta Areia Muito Fina Latossolo 

N5 (A) Negro preta Areia Fina Latossolo 

N5 (B) Negro preta Silte Latossolo 

N5 (C) Negro preta Areia Muito Fina Latossolo 

N5 (D) Negro preta Silte Latossolo 

N6 (A) Negro preta Silte Latossolo 

N6 (B) Negro preta Silte Latossolo 

T10 (A) Tapajós clara Areia Grossa Latossolo 
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T10 (B) Tapajós clara Areia Média Latossolo 

T11 (A) Tapajós clara Areia Média Latossolo 

T11 (B) Tapajós clara Areia Grossa Latossolo 

 

 

A Tabela 3 apresenta os dados que descrevem as características físico 

químicas das amostras de solo coletadas. O pH medido nas amostras de solo foi 

principalmente neutro, variando entre 6 e 7 para a maioria das amostras de águas 

brancas e pretas. Apenas amostras de águas claras, apresentaram valores 

inferiores a 6, sendo 5,38 o menor valor encontrado em T10. 

Os valores de carbono orgânico (CO) variaram entre réplicas do mesmo 

ponto. A maior média foi observada nas amostras do rio de águas brancas (máximo 

4,07% e mínimo 1,97%) seguidas e muito próximas da média das amostras de água 

preta (máximo 4,07 e mínimo 0,91%). A água clara apresentou a porcentagem 

média de CO com valores mais baixos, variando entre 0,57% e 2,26%. 

A proporção relativa dos isótopos de carbono orgânico com massa 12 e 13 

(δ13C em ‰) dos solos amostrados não mostrou uma variação notável, em todas as 

amostras os valores estavam entre -29 e -28. Sabe-se que o δ13C varia entre -38 e 

-24 ‰, indicando predomínio de fontes de vegetação vascular (MARTINELLI et al, 

2009). Por outro lado, os valores de δ15N apresentaram médias distintas, variando 

mesmo dentro de amostras do mesmo tipo de água. O solo de água preta 

apresentou a maior média. 

O ferro é um dos compostos que podem funcionar como receptores de 

elétrons em etapas de degradação terminal e produz mais energia que a 

metanogênese. Portanto, uma vez que as bactérias capazes de utilizar sistemas de 

captação de substratos de receptores de elétrons terminais alternativos, elas 

provavelmente superarão as bactérias metanogênicas. Desse modo, a presença de 

receptores de elétrons alternativos inibe a metanogênese (BASTVIKEN, 2009). É 

claramente possível verificar os maiores valores totais de ferro em amostras de 

água branca, atingindo uma média de mais de 600 umol/g de solo. Valores muito 

inferiores seguidos de amostras de água preta (164 µmol/g) e clara (41 µmol/g), 

respectivamente.  
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Tabela 3: Valores de média e desvio padrão (DP) do pH, carbono orgânico (CO%), δ13C do 
carbono orgânico (‰), δ15N (‰) e ferro total (umol g-1) em amostras de solo de regiões 
alagáveis de rios de águas brancas (S1 e S2), pretas (N3, N4, N5 e N6) e claras (T10 e 
T11) da bacia Amazônica.  

 

6.1.2 Produção de CH4 em solos frescos 

 

Amostras de solo de áreas úmidas da Bacia Amazônica foram efetivas 

quando incubadas; em todas as incubações foi possível medir a concentração de 

CH4 durante o experimento. A produção média de CH4 ao longo do período de 

incubação para as amostras de solo das áreas alagáveis de rios de água brancas, 

pretas e claras está apresentada na Figura 15. Nesses gráficos é possível observar 

as fases da produção de metano para cada amostra. As fases lag, fase de 

aclimatação, que precede a produção exponencial do metano (fase log), duraram, 

em média de 0 – 12 dias em solos de águas brancas, de 0 – 6 dias em solos de 

águas pretas e de 0 – 18 dias em solos de águas claras. A amostra N3, porém, uma 

das amostras dos rios de água preta, foi a única em que a partir dos 3 dias já foi 

possível observar produção aumentando exponencialmente (FIGURA 15). Nas 

incubações que levaram CH3F (FIGURA 16), apesar da diferença na produção de 

Amostra 
pH CO (%) δ13C-org  (‰) δ15N (‰) Fe total (umol g-1) 

Média DP Média DP Média DP Média DP Média DP 

S1 6,638 0,188 3,200 0,661 -29,76 0,318 3,530 0,152 597,7 127,5 

S2 6,645 0,150 2,382 0,442 -29,16 0,126 5,185 0,499 657,1 281,8 

N3 6,410 0,250 1,790 0,614 -29,27 0,094 3,756 0,134 109,6 51,14 

N4 6,414 0,251 1,610 0,454 -29,45 0,278 4,523 0,178 218,5 133,7 

N5 5,886 0,316 3,578 0,364 -29,11 0,348 6,758 0,688 159,4 70,65 

N6 6,023 0,322 1,663 0,590 -29,00 0,190 5,420 0,579 123,3 26,91 

T10 5,580 0,191 1,784 0,510 -27,39 0,432 4,387 0,191 55,3 11,19 

T11 6,283 0,177 0,729 0,138 -29,18 0,046 5,924 0,353 28,33 11,22 
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metano em nmol/g, os tempos de fase lag se mantiveram iguais às das amostras 

sem o inibidor.  

 

 

Figura 15: Concentrações médias de CH4 (nmol.g-1) nas incubações ao longo do período 
de 65 dias do experimento em amostras de solo de regiões alagáveis de rios de águas 
brancas, águas pretas e águas claras. 
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Figura 16: Concentrações médias de CH4 (nmol.g-1) nas incubações com adição do 

inibidor CH3F ao longo dos 65 dias do período do experimento em amostras de solo de 
regiões alagáveis de rios de águas brancas, águas pretas e águas claras. 

 

As taxas de produção de CH4, dadas em nanomol, por grama de solo seco, 

por hora (nmol.g.-1.h-1) calculadas ao final do período de incubação foram maiores 

em amostras de rios de águas brancas e pretas, como mostra a Figura 17. A 

amostra N5 do rio Negro apresentou a média mais alta, de 12,55 nmol.g.-1.h-1   

seguido pelo valor apresentado pelo ponto S1, amostra do rio Solimões, (11,52 

nmol.g.-1.h-1) e N3, amostra também do rio Negro (10,72 nmol.g.-1.h-1).                 
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Figura 17: Média das taxas de produção de CH4 em nmol.g.-1.h-1 em amostras de solo 

das regiões alagáveis dos rios de águas brancas (branco), águas pretas (preto) e águas 
claras (cinza). (Média e DP). 

 

Em relação às vias metanogênicas, pode ser observado que o uso de CH3F, 

um inibidor de via metanogênica (via acetoclástica), afetou a produção do CH4 de 

forma significativa. Na Figura 18, o gráfico mostra a diferença na média das taxas 

de produção de cada amostra, em que todas apresentaram redução. Em alguns 

casos de produção expressiva, como as amostras de águas brancas, a redução de 

CH4 no tratamento com CH3F foi de mais de 80% (S1=83,3% e S2=81,4%) na média 

da taxa de produção de CH4. Em amostras de águas pretas, a maior redução na 

média da taxa de produção foi observada no ponto N6 (79% a menos em relação 

ao controle).  
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Figura 18: Média das taxas de produção de CH4 (nmol.g.-1.h-1) em incubações de 

amostras de solo das regiões alagáveis dos rios de águas brancas, pretas e claras em 
dois tratamentos: controle e com adição de CH3F, um inibidor da via acetoclástica da 
metanogênese (Média com DP). 

 

6.1.3 Produção de CO2 em solos frescos 

  

A produção de CO2 em incubações de amostras de solos frescos foi 

observada logo na primeira medição do gás no experimento (3 dias), apresentando 

um aumento exponencial na concentração em todas as amostras até cerca de 20 

dias, após esse período, a concentração de CO2 em nanomol por grama de peso 

seco ficou relativamente estável como é possível observar na Figura 19. 
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Figura 19: Concentrações médias de CO2 (nmol.g-1) em incubações de solos de áreas 
alagáveis de rios de águas brancas, águas pretas e águas claras ao longo dos dias do 
período total de experimento. 

 

As taxas de produção médias de CO2 em nanomol por grama de peso seco 

por hora, foram maiores nas amostras de solos de regiões alagáveis pelas águas 

brancas e pretas, onde o ponto S1 apresentou uma média de 14,9 nmol.g.-1.h-1 

seguido pelo ponto N5, com uma média de 10,02 nmol.g.-1.h-1. As amostras de solo 

representantes das regiões de águas claras, apesar da produção também ter sido 

a menor dentre as amostras, apresentaram taxas mais expressivas que de CH4, 

sendo 3,4 nmol.g.-1.h-1 e 2,3 nmol.g.-1.h-1 para T10 e T11, respectivamente. Os 

resultados das taxas de produção de CO2 podem ser visualizados na Figura 20. 
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Figura 20: Média das taxas de produção de CO2 em nmol.g.-1.h-1 em amostras de solo 
das regiões alagáveis dos rios de águas brancas (branco), águas pretas (preto) e águas 
claras (cinza). (Média e DP). 

 

Apesar do CH3F ser um inibidor de metanogênese, sua presença na 

incubação também afeta a produção de CO2, uma vez que a via inibida pelo 

composto (acetoclástica) tem como produto final também o CO2 além do CH4. 

Dessa forma, o CO2 também apresenta redução na taxa de produção, porém menor 

que a observada no CH4. A Figura 21 apresenta as diferenças entre os tratamentos, 

e a maior delas foi observada no ponto N3, que diminuiu cerca de 39% da taxa de 

produção e a menor foi no ponto S1, com uma redução de aproximadamente 16%.  
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Figura 21: Média das taxas de produção de CO2 (nmol.g.-1.h-1) em incubações de 
amostras de solo das regiões alagáveis dos rios de águas brancas, pretas e claras em 
dois tratamentos: controle e com adição de CH3F, um inibidor da via acetoclástica da 
metanogênese (Média com DP). 

 

De maneira geral, os resultados obtidos na produção de CH4 e CO2 foram 

significativamente diferentes apenas para solos alagáveis por águas claras (Figura 

22), onde a produção de ambos os gases foi menor quando comparada às águas 

brancas e pretas. 

  

 

Figura 22: Diferenças nas taxas de produção de CH4 e CO2 em solos de regiões 
alagáveis por rios de águas brancas, pretas e claras representadas pela média e desvio 
padrão. Letras diferentes em cada gráfico representam diferenças significativas (teste 
Kruskal-Wallis, p<0,05) entre as amostras. 

  



56 
 

 
 

6.1.4 Efeito da seca na produção de CH4 e CO2 

 

Conforme descrito na metodologia, as incubações foram realizadas de duas 

formas diferentes, com os solos frescos dos ambientes de coleta, e com os solos 

pós primeira incubação submetidos a um período de secagem. Esses solos secos 

foram “re-inundados” e o procedimento de incubação e medição dos gases foi 

repetido. A fim de facilitar a apresentação dos resultados, cada um dos tratamentos 

será chamado de fresco e seco, respectivamente.  

Ao analisarmos os resultados das taxas de produção de CH4 por ponto de 

amostragem (Figura 23), é possível notar que nos solos alagáveis de águas brancas 

e pretas a maior parte das produções aumenta após o estresse de dessecação 

(exceto em S1, não muda e em N3). Para águas claras, o efeito da seca é oposto, 

os valores diminuem após o estresse. 

 

 

Figura 23: Média das taxas de produção de CH4 e CO2 em incubações de amostras de 

solo alagáveis de rios de águas brancas, pretas e claras em diferentes condições. Solos 
frescos (fresco) incubados pós coleta e solos secos (seco) re-inundados e re-incubados 
após processo de secagem em laboratório. (Média com DP). 

 

O efeito da seca e posterior re-inundação e incubação dos solos foi negativo 

nas taxas de produção de CO2 (Figura 24) apenas nos pontos S1 e N3, seguindo o 

padrão de comportamento do CH4. 

Quando avaliados as taxas de produção de CH4 e CO2 em incubações de 

solos frescos e secos nos diferentes tipos de água (Figura 24), testes para 
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comparação entre dois grupos (Teste T de Student e teste de Wilcoxon) não 

mostraram diferenças significativas (P> 0,005) na produção de CH4 de nenhum dos 

tipos de água. Para as taxas de produção de CO2, o teste de Kruskall-Wallis mostrou 

que as medianas variam significativamente (P = 0,0002) entre os grupos, porém 

apenas os solos de água preta apresentaram diferença significativa entre as taxas 

de produção fresca e seca (P = 0093). 

 

 

Figura 24: Média das taxas de produção de CH4 e CO2 em solos alagáveis por águas 
brancas, pretas e claras em diferentes tratamentos: fresco e seco (média e desvio 
padrão). Letras diferentes em cada painel representam diferenças significativas entre as 
produções. 

 

6.2 MATÉRIA ORGÂNICA DISSOLVIDA (MOD) 

6.2.1 Análise da MOD de solos frescos pré-incubação 

 

A fim de avaliar a qualidade da MOD presente nos solos antes do processo 

de incubação (T0 fresco) e seus efeitos na decomposição, foram obtidos resultados 

de espectrometria de massas de alta resolução (FT-ICR-MS). Além disso, 

alterações nas composições moleculares da MOD de solos antes e após a 

incubação em diferentes tratamentos foram identificados em virtude da alta precisão 

e resolução de massas típicas da espectrometria de massa FT-ICR. Espectros 

representativos de cada tipo de amostra são mostrados na Figura 25. Cada pico 

único dos espectros representa uma massa molecular exata de moléculas 
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carregadas individualmente, que podem ser inequivocamente atribuídas a uma 

fórmula molecular.  

 

 

 

Figura 25: Espectros de massa FT-ICR dos íons mais abundantes da MOD isolada de 
solos alagáveis de rios de águas brancas, águas pretas e águas claras. Intensidade dos 
picos entre 150 e 900 m/z. 

Os espectros de massa dos íons mais abundantes presentes nos três tipos 

de amostras de solo, revelam a menor abundância e diversidade de compostos, 

nessa etapa ainda não atribuídos às massas, em águas brancas, seguidas por 

pretas e claras. Além disso, é possível notar a maior intensidade de massas na faixa 

entre 350-450 m/z em todas os 3 tipos de amostras, embora em águas claras essa 

distribuição alcance o valor de 550 m/z. Essas massas, quando atribuídas a 

compostos (Tabela 4), confirmam a interpretação visual dos espectros. O total de 

massas comuns atribuídas a compostos em águas brancas é de 1548, um valor 

inferior ao obtido em águas pretas (2436) e claras (2827). Águas claras se 

destacaram no número de compostos CHO (2280) e CHNO (534), águas pretas 

com maior quantidade de compostos CHOS (95) quando comparados com as outras 

amostras dentro das séries moleculares. A porcentagem média dos átomos nas 

atribuições moleculares das massas, segue os padrões das distribuições de 

compostos para águas claras, ou seja, mais oxigênio (O) onde foi verificado maior 

quantidade de moléculas; varia pouco em relação ao enxofre (S) e, em águas 

brancas, apresenta maior valor de porcentagem média de nitrogênio (N), embora 

menor diversidade de compostos, refletindo moléculas mais nitrogenadas em águas 

brancas.  
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Tabela 4: Contagem dos picos de massas comuns entre amostras de solos das áreas alagáveis por rios 
de águas brancas, pretas e claras calculados a partir de íons carregados individualmente na análise por 
FT-ICR-MS. 

 

 

Ao avaliarmos a MOD das amostras de solo frescos (T0 fresco) oriundas das 

planícies de inundação amazônicas, uma análise de similaridade realizada através 

da Análise de Agrupamento Hierárquico (Figura 26) revela a separação das massas 

assinaladas por FT-ICR-MS em 4 grandes grupos, sendo 3 grupos distintos dos 3 

diferentes tipos de água, e um quarto grupo com a mistura de amostras de águas 

brancas (S1) e pretas (N6).   
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Figura 26: Gráfico de Análise de Agrupamento Hierárquico da MOD de amostras de solos 
de águas brancas, pretas e claras que foram analisadas por FT-ICR-MS Esse 
agrupamento foi baseado na ocorrência de picos de massa exatos que foram presentes 
em todas as réplicas amostrais analisadas. Nota: foram excluídos os outliers. Essa 
redução de dados foi necessária para poder comparar todos os dados em uma análise 
de agrupamento. Normalização dos dados não foi necessária e valores absolutos foram 
utilizados. 

 

 Os diagramas representativos das moléculas atribuídas às massas do 

espectro estão apresentados na Figura 27, onde 27-1a e 27-2a são os resultados 

de águas brancas, 27-1b e 27-2b os resultados de águas pretas e 27-1c e 27-2c 

são os resultados de águas claras. Em solos alagáveis de águas pretas é possível 

observar moléculas enriquecidas em oxigênio (maior razão O/C em 1b, comparadas 

a 1a e 1c) e alto peso molecular.   
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Figura 27: Diagramas m/z versus O/C, (1a, 1b e 1c) e diagramas de Van Krevelen, (2a, 
2b e 2c) apresentando as moléculas assinaladas na MOD de solos de áreas alagáveis 
por águas brancas (a), pretas (b) e claras (c). 

 

A distribuição das moléculas de solos alagáveis dos rios de águas pretas no 

diagrama (Figura 27-2b) sugere alta diversidade de CRAM (sigla do inglês Carboxyl-

rich alicyclic molecules), ou seja, moléculas orgânicas ricas em carboxila, cíclicas 

porém que não tinham anéis aromáticos. Essas mesmas moléculas estão presentes 

também nas amostras de solos alagáveis de rios de águas brancas (Figura 27-2a), 

a diferença é que neste caso elas são mais nitrogenadas. Já o diagrama que 
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apresenta os resultados da MOD dos solos alagáveis de águas claras (Figura 27-

2c) mostra, através de altos valores de razão O/C (0.5-0.9) e baixos valores H/C 

(0.4-1.0) a abundância de compostos tipo polifenólicos que refletem ligninas.  

Ainda analisando a MOD das amostras de solos frescos antes do processo 

de incubação, foram isoladas as moléculas únicas, ou seja, as moléculas exclusivas 

de cada tipo de água dos rios que alagam os solos analisados. Os diagramas de 

representação das moléculas únicas e as interseções entre elas estão 

apresentados na Figura 28. As especificidades da MOD dos 3 tipos de água 

seguiram o mesmo padrão das moléculas comuns: menores em águas brancas, 

seguidas por águas pretas e claras.  

Os resultados apresentados pelos diagramas B, C e D da Figura 28 revelam 

que todos os tipos de solos analisados possuem uma especificidade em seus 

compostos. Solos alagáveis por águas claras apresentaram 952 moléculas únicas 

em suas amostras, sugerindo alta diversidade química, assim como a obtida pelas 

amostras dos solos alagáveis por águas pretas com 457 moléculas. Os solos 

alagáveis por águas brancas foram os que apresentam a mais baixa diversidade 

química, com apenas 87 moléculas únicas.  

As interseções entre os grupos de moléculas representados pelos diagramas 

E, F e G das Figura 28 sugerem maior afinidade entre as amostras de solos 

alagáveis por águas claras e pretas (571 moléculas em comum), seguidas por 

águas pretas e brancas (157 moléculas em comum) e brancas e claras (54 

moléculas em comum). O total de moléculas comuns em todas as amostras, 

representado pelo diagrama A da Figura 28, é de 1250 moléculas. Valor que supera 

os de moléculas únicas em todas as amostras analisadas.   
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Figura 28: Interseção da quantidade de fórmulas assinaladas para cada tipo de amostras 

e Diagramas de Van Krevelen contendo as assinaturas moleculares correspondentes a 
moléculas CHO (azul), CHNO (laranja) e CHOS (verde) únicas na MOD de amostras de 
solos de regiões alagáveis de águas brancas, pretas e claras. Sendo A: moléculas 
encontradas em todas as amostras; B, C e D: moléculas únicas encontradas em amostras 
de águas claras, pretas e brancas, respectivamente; E: moléculas únicas encontradas 
em amostras de águas pretas e claras; F: moléculas únicas encontradas em amostras de 
águas pretas e brancas; G: moléculas únicas encontradas em amostras de águas claras 
e brancas. 

 

A qualidade da MOD amostral é o resultado da mistura de fontes de MO 

presentes no sistema, desta maneira as características físico-químicas do ambiente 

se tornam fundamentais na orientação para fins de descrição desse conteúdo e 

suas interações nos processos. Considerando a variabilidade na produção de CH4 

e CO2 dentre as amostras e a ausência de um padrão relativo às características 

físico-químicas dos solos que pudesse explicá-la, buscou-se observar como todos 

esses dados se relacionam às fórmulas de massas obtidas nos espectros resultante 

das análises por FT-ICR-MS.  

A Figura 29 apresenta a análise multivariada de todos os resultados de 

parâmetros físico-químicos obtidos neste estudo para as amostras de solo T0 fresco 

junto ao potencial de produção de CH4 e CO2 resultado da primeira incubação 

(Figura 29 A e B – Análise dos Componentes Principais) e um gráfico da análise de 

Mínimos Quadrados Parciais, em que foram plotadas todas as fórmulas únicas 



64 
 

 
 

assinaladas nos espectros de todas as amostras, os resultados das análises de 

suporte, as características dos solos e as produções de CH4 e CO2 (Figura 29 C).  

Uma avaliação dos resultados das produções de CH4 e CO2 juntos às 

características físico-químicas das amostras através de autovalores e autovetores 

de uma Análise de Componentes Principais (ACP – Figura 29 A e B) revela uma 

separação de dois grupos pelo Componente Principal 1 (PC1 – eixo x): um 

claramente definido, das amostras de águas brancas, em que o pequeno ângulo 

formado entre as setas representativas dos atributos CO2 e ferro total demonstra 

forte correlação positiva entre essas variáveis. Já pelo PC2, se dividem os grupos 

de águas pretas e claras. Em águas claras, o tamanho do grão revela-se um atributo 

de importância nos resultados da produção de CH4 que, junto ao δ 13C se opõem 

ao CH4 no painel, inferindo que a correlação entre estas características se é 

negativa pelo PC2. Por outro lado, a forte correlação observada entre CH4, CO e os 

menores tamanhos de grão explicam as maiores produções do gás em solos de 

águas brancas. 

Na Figura 29 C é uma plotagem de todas as massas únicas das amostras de 

solo dos 3 diferentes tipos de água, parâmetros físico-químicos descritivos e 

potencial produção de CH4 e CO2. Essa análise destaca uma relação, através da 

proximidade entre os parâmetros CH4 e CO, e também é possível observar um 

agrupamento na distribuição de massas e os parâmetros CO2, pH e ferro total 

isolados em um quadrante, sugerindo a forte influência destes na produção do gás.  
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Figura 29: A e B: Gráfico PC1 x PC2 de uma Análise Componentes Principais para dados 

obtidos na análise dos solos alagáveis por águas brancas (azul), pretas (amarelo) e claras 
(rosa). C: Diagrama de Mínimos Quadrados Parciais contendo as massas de moléculas 
comuns em todas as amostras e os dados de análise suporte. As regiões destacadas 
contém parâmetros e massas que podem estar relacionados entre si. 
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A fim de verificar a qualidade das massas que se agruparam com esses 

parâmetros, na Figura 30 elas foram plotadas em um diagrama de Van Krevelen 

(Figura 30-b) e ao avaliarmos a composição dessas massas, foi reconhecido o 

mesmo padrão de massas encontradas em águas brancas (Figura 30-c repetindo 

resultado apresentado na Figura 28-D). Esse resultado verificou a similaridade entre 

as massas altamente influenciadas por pH, Ferro total e CO2 e a MOD das amostras 

de solos de águas brancas.  

 

 

Figura 30: Análise das massas destacadas relacionadas a Ferro, CO2 e pH no diagrama 
MQP (a) através de uma diagrama de Van Krevelen (b). O diagrama c, é o diagrama de 
Van Krevelen obtido na análise de massas comuns nos solos alagáveis por águas 
brancas para um comparativo entre massas destacadas no MQP e compostos dos solos 
de águas brancas.  

 

6.2.2 ANÁLISE DA MOD DE SOLOS FRESCOS TFINAL 

 

Durante a incubação, a MOD presente nos solos foi degradada resultando 

na produção dos gases CH4 e CO2 e sofrendo alterações consequentes dos 

processos de decomposição. A Figura 31 apresenta os diagramas com as 

moléculas presentes nos momentos T0 e Tfinal em amostras de solos frescos 

alagáveis por águas brancas, pretas e claras.  
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Figura 31: Diagramas de Van Krevelen contendo fórmulas assinaladas da MOD em todas 
as amostras de solos de tratamento fresco e seco no experimento de incubação. Sendo 
o diagrama do topo: referente às moléculas encontradas no T0 e Tfinal; meio: moléculas 
encontradas em T0 e fundo: moléculas encontradas em Tfinal. 

 

Na Figura 31-a, estão representadas todas as moléculas de todas as 

amostras tanto no T0 quanto no Tfinal. A Figura 31-b apresenta as moléculas únicas 

em todas as amostras do T0 e revela baixa diversidade química com maior 

quantidade de moléculas tipo CHO. Os compostos únicos no Tfinal de incubação 

(Figura 31-c) são mais diversos que os do T0 (Figura 31-b) e apresentam 

majoritariamente moléculas com a presença de nitrogênio e enxofre.  
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6.2.3 Análise da MOD de solos T0 e Tfinal seco 

 

Conforme descrito na metodologia, após o final do experimento de incubação 

com solos frescos, esses solos foram dessecados em estufa a 35 °C durante 3 

meses. Passado esse período essas mesmas amostras foram novamente 

incubadas com água repetindo o experimento. A MOD também foi analisada antes 

do período de incubação (T0 seco) e pós período de incubação (Tfinal seco) desses 

solos inicialmente secos. Os diagramas com as diferenças dos compostos 

presentes na MOD dos tempos inicial e final do segundo experimento são 

mostrados na Figura 32. 
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Figura 32: Diagramas de Van Krevelen contendo fórmulas assinaladas da MOD em 
todas as amostras de solos de tratamento seco no experimento de incubação. Sendo a: 
referente às moléculas encontradas no T0 e Tfinal; b: moléculas encontradas em T0 e c: 
moléculas encontradas em Tfinal. 

 

A maioria dos compostos únicos presentes no T0 seco de incubação (Figura 

32-b) são altamente hidrogenados (razão H/C entre 1,5 – 2,0), altamente 

oxigenados (razão O/C entre 0,4 e 1,0) e são moléculas do tipo CHNO. 

Comparativamente, os compostos únicos presentes no Tfinal seco (Figura 32-c) são 

mais deficientes em oxigênio e ricos em enxofre em sua maioria (tipo CHOS). 
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6.2.4 Análise da MOD em solos frescos e secos T0 e Tfinal 

  

As diferenças das fórmulas atribuídas às moléculas que compõem a MOD 

dos solos alagáveis por rios de águas brancas, pretas e claras em diferentes 

tratamentos e tempos de incubação são apresentadas nas Figuras 33, 34 e 35, 

respectivamente.  

Os solos provenientes de regiões alagáveis pelo Rio Solimões, águas 

brancas, apresentou menor diversidade de moléculas em amostras frescas em 

tempo inicial de incubação (T0 fresco – Figura 33-a). Neste ponto, a maior parte dos 

compostos apresenta enxofre, seguidos de assinaturas CHO e CHNO. 

Comparativamente, o T0 seco (Figura 33-b) apresentou maior intensidade de 

moléculas CHO na região de alta razão H/C e alta razão O/C, sugerindo celulose. 

Também é marcante a presença das moléculas CHNO próximo a essa região do 

diagrama, porém com razão O/C um pouco menor (0,5-0,8).  

Os tempos finais dos dois tratamentos (T final fresco e seco – Figura 33-c e 

d) apresentaram uma distribuição similar dentre as atribuições de fórmulas CHO, 

CHNO e CHOS, sendo o Tfinal fresco (Figura 33-c) mais rico em moléculas 

assinaladas.  
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Figura 33: Diagramas de Van Krevelen com as assinaturas moleculares correspondentes a 
CHO (azul), CHNO (laranja) e CHOS (verde) únicas na MOD de amostras de solos de 
regiões alagáveis de águas brancas em diferentes tratamentos e tempos correspondentes 
ao período de incubação: T0 solos fresco (a), T0 solo seco (b), Tfinal solo fresco (c) e Tfinal 
solo seco (d). 

 

As amostras de solos das regiões alagáveis do Rio Negro, representante das 

águas pretas neste estudo, chamam atenção pela composição das moléculas 

(Figura 34) no tratamento das amostras secas que é majoritariamente de 

assinaturas CHOS no tempo final (Tfinal – Figura 34-c) do experimento de 

incubação. Resultado que é notavelmente menor e diferente do apresentado pelo 

tempo incial (T0) do mesmo tratamento (Figura 34-b).  
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Figura 34: Diagramas de Van Krevelen com as assinaturas moleculares 
correspondentes a CHO (azul), CHNO (laranja) e CHOS (verde) únicas na MOD de 
amostras de solos de regiões alagáveis de águas pretas em diferentes tratamentos e 
tempos correspondentes ao período de incubação: T0 solos fresco (a), T0 solo seco (b), 
Tfinal solo fresco (c) e Tfinal solo seco (d). 

 

A MOD das amostras de solos de regiões alagáveis por águas claras, 

apresentada na Figura 35, mostrou um domínio de moléculas com presença de 

nitrogênio (CHNO) no tempo inicial do tratamento com amostra fresca (T0 – Figura 

35-a) e no tempo final do tratamento com amostra seca (Tfinal – Figura 35-d). Os 

resultados de T0 do tratamento como solo fresco (Figura 35-b) revelam uma grande 

diversidade de assinaturas CHO distribuídas por todo o diagrama, mantendo, ainda 

assim, o pool de celulose apresentado nessas mesmas condições (T0-tratamendo 

seco) por amostras de águas brancas e pretas e as moléculas lipídicas 

relativamente saturadas (H/C>1,5).  
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Figura 35: Diagramas de Van Krevelen com as assinaturas moleculares correspondentes 
a CHO (azul), CHNO (laranja) e CHOS (verde) únicas na MOD de amostras de solos de 
regiões alagáveis de águas claras em diferentes tratamentos e tempos correspondentes 
ao período de incubação: T0 solos fresco (a), T0 solo seco (b), Tfinal solo fresco (c) e 
Tfinal solo seco (d). 

 

De maneira geral, o efeito da seca apresentou um padrão para os 3 

diferentes tipos de amostras quando realizada a comparação entre o Tfinal fresco e 

o T0 seco. Ou seja, um Tfinal fresco com distribuição similar de composição entre 

as séries moleculares CHO, CHNO e CHOS concentradas na região do diagrama 

que representa moléculas CRAM e um T0 seco com moléculas CHO altamente 

oxigenadas (O/C > 1.8) e alta razão H/C (entre 1,5 – 2,0) para todas compostos de 

todas as séries moleculares. Sendo marcante nessa região a presença de 

moléculas nitrogenadas.   
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7. DISCUSSÃO 

7.1 AVALIAÇÃO DA PRODUÇÃO DE CH4 E CO2 E SUAS RELAÇÕES COM A 

QUALIDADE DOS SOLOS  

Esse estudo mostrou que todos os solos alagáveis analisados das planícies 

de inundação dos diferentes tipos de água da Bacia Amazônica foram capazes de 

produzir CH4 e CO2 em condições anaeróbicas em proporções variadas. 

Corroborando, assim, com estudos que afirmam que floresta amazônica é uma fonte 

substancial de GEEs (PANGALA et al., 2017). 

 Os solos das planícies de inundação dos três diferentes tipos de água foram 

distintos entre si, principalmente referente às concentrações CO e de ferro total que 

foram maiores em solos de águas brancas. Essas diferenças podem ter tido 

influência nos processos de degradação anaeróbica incluindo metanogênese. 

BASTVIKEN (2009) descreve que a formação de CH4 é restrita a ambientes com 

baixas concentrações de aceptores de elétrons alternativos (p. ex: O2, NO3
-, Mn4+, 

Fe3+ e SO4
2-) em que etapas finais do processo de degradação da MO como 

desnitrificação, redução de ferro, redução de manganês e redução de sulfato podem 

gerar mais energia do que a metanogênese, a presença de aceptores de elétrons 

alternativos funciona como um inibidor. Neste sentido, devido às altas 

concentrações de ferro total, esperava-se uma menor produção de CH4 por águas 

brancas.  Porém, diversos trabalhos já mostraram a importância da disponibilidade 

de CO através de experimentos de incubação anaeróbica de diferentes tipos de 

amostras. Ou seja, em incubações de solos de plantação de arroz (GARCIA et al., 

1974; WASSMAN et al., 1998; YAO et al., 1999), solos de turfeiras (MAGNUSSOM, 

1993; MOORE; DALVA, 1993), sedimentos de rios (GEBERT et al., 2006), de 

reservatórios (GUÉRIN et al., 2008) e de lagos (CONRAD et al, 2011), as taxas de 

produção de CH4 e CO2 eram linearmente correlacionadas ao conteúdo de CO da 

amostra. Solos de águas brancas apresentaram as maiores médias de CO em suas 

amostras, o que possivelmente explica as maiores produções de CH4 e CO2 mesmo 

com altas concentrações de ferro.  

Os resultados apresentados por solos de águas brancas em relação às suas 

produções de CO2, pH (mais próximo do neutro) e concentrações de ferro 
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corroboram com os obtidos por CONRAD e colaboradores (2013), e outros estudos 

que mostram as águas brancas (exceto especificamente o Rio Amazonas) com 

maiores concentrações de Fe quando comparadas com águas pretas e claras 

(AKERMAN et al., 2014; POITRASSON et al., 2014). Especialmente, sabe-se que 

os rios ricos em MO exibem altas concentrações de ferro resultantes da interação 

forte da MO com Fe (EYROLLE et al., 1996; VIERS et al., 1997). A evidência de 

óxidos de ferro e Fe (III) ligados à matéria orgânica coloidal em riachos tropicais 

ricos em compostos orgânicos foi demonstrada por OLIVIÉ-LAUQUET et al., 1999 

e OLIVIÉ-LAUQUET et al., 2000. Essas relações corroboram com o agrupamento 

apresentado no diagrama de Mínimos Quadrados Parciais, correlacionando CO2, 

CO e ferro às massas encontradas em águas brancas.  

De maneira geral, os resultados obtidos neste estudo para a produção de 

CH4 em amostras de solo de águas brancas e claras foram opostos a estudos 

realizados nas mesmas regiões Amazônicas. PANGALA e colaboradores (2017) 

quantificaram a emissão de CH4 por diversas vias em planícies de inundação dos 

principais rios da Bacia Amazônica e as emissões por solos expostos na área 

alagável por rios de águas claras foi a mais alta a as de águas brancas as mais 

baixas. A mesma tendência foi observada em incubações de sedimentos de lagos 

de águas brancas, pretas e claras, onde os sedimentos de águas claras mostraram 

a maior produção e os de águas brancas foram praticamente nulos (CONRAD, et al 

2013). Rios de águas claras são considerados intermediários em termos de 

fertilidade devido às baixas concentrações de minerais dissolvidos (JUNK, 2013) 

como são altamente transparentes devido às águas que drenam regiões de solos 

com erosão relativamente baixa. Além disso, solos das amostras de águas claras 

apresentaram maiores tamanhos de grão, variando entre areia média e areia 

grossa, característica que normalmente impede a aderência de compostos de 

carbono mais lábeis como acontece em sedimentos finos de silte e argila (KEIL et 

al., 1994).  

Além da diferença nas taxas de produção, houve também diferença no tempo 

de fase lag de cada tipo de água, e, em todos as amostras foram menores que taxas 

reportadas na literatura em incubações de sedimento da mesma região (CONRAD 
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et al., 2014; JI et al., 2016). Considerando as amostras de águas brancas e pretas 

que apresentaram as mais altas produções de CH4, as amostras de águas pretas, 

principalmente o N3, tiveram uma fase lag bem curta, que pode ser associada à 

menor concentração de ferro nas amostras. Na fase lag, os principais aceptores de 

elétrons (nitrato, Fe (III) e sulfato), são reduzidos sucessivamente com consequente 

produção de CO2 até a produção expressiva de CH4 (YAO et al., 1999), sendo 

assim, amostras com menores concentrações de ferro (e possivelmente nitrato e 

sulfato, não analisados neste estudo) apresentam menor fase lag.   

O uso do inibidor CH3F nas incubações reduziu em média 80% das 

produções de CH4 em relação ao tratamento controle em amostras de solos de 

águas brancas e pretas, inferindo uma contribuição majoritária de metanogênese 

hidrogênotrófica nos ambientes. Esses resultados eram esperados pois, 

similarmente em estudos prévios de sedimentos de lagos brasileiros (CONRAD et 

al., 2010, 2011, 2014) a via de produção principal de CH4 (geralmente> 50%) é a 

hidrogenotrófica.  

7.2 A DEGRADAÇÃO ANAERÓBICA E AS ALTERAÇÕES NA MOD EM SOLOS 

FRESCOS 

 

Os resultados de MOD apresentados em diagramas de Van Krevelen de 

amostras de solo frescas no tempo T0 de incubação, em águas pretas, onde foram 

identificadas moléculas majoritariamente compostas de CHO, as assinaturas 

podem ser representadas com maior precisão pela composição genérica CnHmOq, 

indicando a ausência de nitrogênio nas moléculas CRAM e um substancial grau de 

insaturação devido ao excesso de carboxila (HERTKORN et al., 2006). Vários 

estudos evidenciaram a presença de moléculas CRAM em parede celular 

procariótica e componentes de membrana em MOD marinha (TANOUE et al., 1995; 

MCCARTHY et al., 1998; BENNER; KAISER, 2003; WAKEHAM et al., 2003), mas 

a ocorrência em ambientes terrestres e de água doce parece provável considerando 

a distribuição global de biomoléculas e as semelhanças de processos 

biogeoquímicos entre ambientes (HERTKORN et al, 2006). Comparativamente, 

Gonsior e colaboradores em análise de águas pretas amazônicas por FT-ICR-MS 
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verificou através da razão O/C que, diferente das que ocorrem em subunidades de 

lignina, indicaria moléculas resultantes de oxidação microbiana de cadeia lateral 

(KUHNERT et al, 2010).  

Águas brancas, que apresentaram baixa diversidade de moléculas, porém 

maior distribuição entre as fórmulas CHO, CHNO e CHOS, também foram as 

amostras com as mais altas taxas de produção de CH4. Essa distribuição de 

moléculas com maior teor de N e S define um pool de MOD lábil e biodisponível 

(GONSIOR et al., 2016), o que pode ter sido um facilitador na mineralização da MO 

e consequente produção dos gases. Os resultados obtidos na MOD de águas 

brancas neste estudo corroboram com valores das razões H/C e O/C encontradas 

em MOD de origem terrestre em águas do Rio Amazonas, um rio de águas brancas 

(MEDEIROS et al., 2015). Características opostas às obervadas em solos de águas 

claras onde a composição sugere ligninas, que são moléculas refratárias. O que vai 

de acordo com os resultados de produção de CH4 e CO2 por estas amostras.  

As composições da MOD nos tempos T0 e Tfinal em incubações de solos 

frescos diferiram consideravelmente entre os 3 tipos de água sugerindo um ciclo na 

MOD de efeitos combinados da produção e degradação microbiana ou 

transformações químicas durante o experimento. A diferença entre as proporções 

relativas de séries moleculares (CHO, CHNO, CHOS) implica que durante a 

incubação as transformações na MOD foram muito mais extensas que a taxa de 

mineralização observada através das produções de CH4 e CO2 (VALLE et al., 2018).  

Embora o aumento consistente da diversidade química aparente durante a 

incubação nos três tipos de água contraste com uma noção simples de degradação 

da MO, onde moléculas maiores são quebradas em moléculas menores, como 

expresso no modelo contínuo de reatividade por tamanho de moléculas, tendências 

como essa também foram observadas em sedimentos marinho anóxicos (SEIDEL 

et al, 2014) e sedimentos de lago (VALLE et al, 2018).  

O ganho relativo de moléculas contendo um heteroátomo mostrou ter sido 

um comportamento padrão de alteração quando comparado T0 ao Tfinal das 

incubações de solos frescos. O aumento na proporção de compostos CHNO e 

CHSO também foram observados em solos de turfa suecos em estágio avançado 
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de decomposição (HODGKINS et al., 2014, 2016). Para o aumento específico na 

proporção de moléculas contendo nitrogênio pode estar relacionado à 

decomposição e formação de proteínas durante a degradação anaeróbia de 

substratos derivados da biomassa (SCHMIDT et al., 2011; SHAKERI et al., 2012), 

ou a partir de biomassa microbiana (SEIDEL et al., 2016). Compostos encontrados 

mais abundantes após a incubação podem representar moléculas sintetizadas 

durante a incubação ou, alternativamente, compostos sendo menos eficientemente 

degradados durante a incubação (VALLE et al, 2018). 

 

7.3 O EFEITO DA SECA NA PRODUÇÃO NA PRODUÇÃO DE CH4 E CO2 E NA 

QUALIDADE DA MOD 

Neste estudo avaliamos o efeito da seca sobre as taxas de produção de CH4 

e CO2 resultantes da degradação anaeróbia da MO presente nesses solos quando 

alagados. CONRAD et al. 2013 realizou um estudo semelhante com sedimentos de 

lagos amazônicos. A fim de verificar qual matriz seria mais afetada pelo estresse de 

dessecação, comparamos nossos resultados com os do estudo citado (Figura 36).  

Nas incubações dos solos, as amostras de águas brancas apresentaram as 

maiores taxas de produção, resultados contrários aos encontrados por CONRAD e 

colaboradores (2013). Em seu experimento, sedimentos de lagos de água branca 

não produziram CH4 detectável em tratamentos frescos e secos. Outra grande 

diferença foi em amostras de águas claras, onde não se verificou aumento entre os 

solos frescos e secos e os valores foram baixos, mas nos sedimentos lacustres foi 

o mais significativo. 

O estresse da seca nos sedimentos dos lagos na produção de CH4 foi mais 

efetivo que nos solos. Em sedimentos (CONRAD et al, 2013), todas as amostras 

em que a produção de CH4 (águas pretas e claras) foi verificada, houve um aumento 

nas taxas após o processo de seca e posterior re-inundação. Essa diferença foi 

atribuída ao aumento nas populações de Clostridia, um tipo de archea 

metanogênica após a seca junto à uma possível alteração na qualidade da MO que 

se tornou mais lábil facilitando a degradação. No entanto, outros estudos com solos 

alagáveis (HERNANDEZ et al., 2017; JI et al., 2015) apresentaram uma redução da 
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produção de CH4 após a seca e re-inundação, com indícios de que a MO se tornou 

menos lábil. Considerando que a MO é mais refratária em solos do que em 

sedimentos, essa diferença explicaria os padrões de produção e comunidades 

microbianas após a seca.   

 

 

Figura 36: Taxas de produção de CH4 em incubações com solos de planícies de 
inundação (este estudo) e sedimentos lacustres (CONRAD et al, 2013) de diferentes tipos 
de água dos rios Amazônicos (água branca, água preta e água limpa). Estado fresco 
(fresco) e após secagem e re-inundação (seco) (média e desvio padrão).  

 

Na MOD o efeito da seca oxigenou as moléculas do solos. O aumento da 

razão O/C observado nas análises de todos os tipos águas do Tfinal fresco para o 

T0 seco deve-se provavelmente à abertura dos frascos da incubação anaeróbica 

para o processo de secagem.  Já o tipo de compostos que podem estar 

representados pela distribuição no diagrama de Van Krevelen são moléculas 

condensadas (desidratadas) como as celuloses (KIM; KRAMER; HATCHER, 2003). 

Apesar do T0 seco ter sido similar entre as amostras de todos os tipos de água, as 

alterações observadas ao final da segunda incubação (Tfinal seco) foram diferentes. 

O aumento das classes moleculares com enxofre nas amostras de águas pretas, de 

nitrogênio nas amostras de águas claras e a baixa alteração na distribuição das 

classes em solos brancos, deixa claro os diferentes tipos de resultados de 

processos de decomposição anaeróbica partindo do mesmo tipo de substrato e 

condições do meio físico. Assim, podemos sugerir que os processos de 

mineralização da MOD são orientados por uma combinação de fatores: pelas 

comunidades microbianas presentes na matriz amostral conforme demonstrado nos 
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resultados de CONRAD e colaboradores (2013) pelo aumento da produção de CH4 

e CO2 em sedimentos e também pelo tipo de substrato disponível como proposto 

em outros estudos (CONRAD et al., 2011; GUÉRIN et al., 2008; WEST; COLOSO; 

JONES, 2012).  
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8. CONCLUSÃO 

Os resultados obtidos nas incubações anaeróbicas de solos das planícies de 

inundação dos rios de águas brancas, pretas e claras mostrou que, neste estudo, 

todos os solos alagáveis analisados foram capazes de produzir CH4 e CO2 em 

condições anaeróbicas em proporções variadas e com fases lag menores que as 

usualmente reportadas na literatura. As produções puderam ser relacionadas às 

características físico-químicas das amostras, sugerindo a influência da qualidade 

do solo nos processos de decomposição e produção dos gases. Em águas brancas, 

onde as concentrações de carbono orgânico e ferro foram mais altas, quando 

comparadas aos solos de águas pretas e claras, foi observada também a maior taxa 

de produção de CH4 e CO2. O uso do inibidor de metanogênese, o CH3F, reduziu 

em cerca de 80% as produções de CH4 em relação ao tratamento controle em águas 

brancas e pretas, onde as produções foram maiores, indicando contribuição 

majoritária de metanogênese hidrogenotrófica, característica de ambientes 

tropicais.  

 Além das taxas de produção, a qualidade da MOD também pôde ser 

associada aos tipos de águas amazônicas pois, embora tenham compartilhado 

muitas características moleculares, cada tipo de água apresentou especificidades 

em suas composições. As águas pretas foram caracterizadas majoritariamente por 

moléculas CRAM e águas claras por moléculas refratárias como ligninas e 

celuloses. A diversidade de moléculas foi a menor em águas brancas, apresentando 

compostos mais nitrogenados (CHNO). A qualidade da MOD analisada junto aos 

parâmetros físico-químicos puderam explicar as diferenças entre as taxas de 

produção de CH4 e CO2 nos diferentes tipos de águas: mais altas em águas brancas 

e pretas, onde o CO foi mais alto junto das concentrações de Ferro total, e mais 

baixas em águas claras, onde a MOD foi mais refratária, além da característica de 

solo arenoso.   

  O efeito da seca nas produção de CH4 e CO2 não apresentou um padrão, 

pois os resultados variaram entre amostras do mesmo tipo de água. Essa variação 

se deve, provavelmente, às diferenças entre as amostras, a alta complexidade dos 
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processos envolvidos na mineralização e às escalas temporal, microbiana e 

espacial as quais esses processos estão submetidos. 

Para as composições da MOD dos solos nos experimentos de incubação, um 

comportamento observado em todas as amostras foi o ganho relativo na proporção 

de CHNO e CHOS entre as fases inicial e final dos experimentos, sugerindo 

moléculas sintetizadas durante o processo ou compostos sendo menos 

eficientemente degradados. Já o efeito da seca na MOD apresentou aumento na 

razão O/C em todos os tipos de água quando comparados Tfinal fresco com T0 

seco, provavelmente devido à abertura dos frascos e exposição ao ar. O T0 seco 

similar entre todos os tipos de água e o Tfinal seco apresentando características 

distintas na distribuição das moléculas após serem submetidas às mesmas 

condições no experimento de incubação, sugere que a mineralização seja orientada 

por uma combinação de fatores como a qualidade da MO, a qualidade das 

comunidades microbianas e as condições ambientais.  

Mais estudos se fazem necessários para resolver a complexidade da 

interação entre qualidade do substrato e processos de degradação em ambientes 

tropicais. Os resultados obtidos neste trabalho geram subsídios para uma melhor 

compreensão desses processos e suas relações com a qualidade dos solos através 

do uso de uma ferramenta pouco explorada, a espectrometria de massas de alta 

resolução, promovendo a eficácia do método e preenchendo algumas das lacunas 

ainda presentes na pesquisa sobre emissão de gases por planícies de inundação e 

as mudanças climáticas globais.  
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