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ñO Pantanal est§ sendo assacado por todas as §reas do Brasil. Tal como aconteceu na 

Amazônia. Os especuladores de todos os naipes, a custas de levar desenvolvimento, 

compraram terras com excedentes dos seus ganhos das indústrias, dos bancos, na 

política e estão invadindo o Pantanal pretendendo fazer um desenvolvimento mais 

maciço, mais forçado. São os criminosos de sempre. Não é o homem. O homem, 

felizmente, também somos nós, são os homens do Pantanal, etc. São classes sociais 

ligadas a um capitalismo extremamente selvagem. Bem, essa é a verdade. Além disso, 

têm os assaques do exterior etc. combinados com esses mesmos capitalistas selvagens. 

Felizmente temos muitos aliados.ò 

Aziz AbôSáber 

 

 

 

ñ(...) Pois de tudo fica um pouco.ò 

Carlos Drummond de Andrade 
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Resumo 

 

As macrófitas aquáticas são plantas superiores que estão presentes em alagados e 

nas áreas litorâneas de lagos, principalmente rasos e tropicais. Essa vegetação apresenta 

uma das mais altas taxas de produção primária do planeta, cuja captura do gás carbônico 

(CO2) para realizar a fotossíntese ocorre diretamente na atmosfera. Além disso, também 

conecta esse compartimento (atmosfera) direto com o compartimento sedimento, o que 

facilita a evasão de metano (CH4) produzido nesse último. Porém, mesmo contribuindo 

significativamente para o metabolismo dos ecossistemas aquáticos, a região litorânea 

colonizada por macrófitas aquáticas não submersas não é considerada nas estimativas 

totais de emissões e sequestro de carbono (C) por ecossistemas aquáticos. Outro ponto a 

ser considerado é que, ao contrário da região tropical, os alagados da região temperada 

apresentam um menor período do ano colonizado por vegetação aquática, a estação de 

crescimento, no qual ocorre a emissão de gases provenientes da decomposição da 

matéria orgânica acumulada durante o ano inteiro. O presente trabalho avaliou o papel 

das macrófitas aquáticas não submersas nos fluxos de CO2 e CH4 em áreas litorâneas de 

dois lagos no Pantanal. Para isso, foram utilizadas câmaras flutuantes acopladas a um 

analisador infravermelho de carbono (IRGA) em um sistema fechado para análise do 

fluxo de CO2 e câmaras flutuantes com análise do gás em cromatógrafo gasoso já no 

laboratório para fluxo de CH4. Numa revisão de trabalhos já publicados, foi encontrada 

uma emissão mediana (intervalo de interquartil 25-75%) de CH4 de alagados com 

macrófitas aquáticas não submersas para atmosfera de 112,8 (26,89/254,8) mg C m
-2 

d
-1
. 

Além disso, nosso estudo de emissão de CH4 em um lago no Pantanal mostrou que não 

existem diferenças entre dias consecutivos, mas a emissão pode aumentar 

significativamente ente o primeiro e o quinto dia de amostragem. Também foi 

encontrada diferença significativa entre zonas dentro dos lagos com maiores emissões 

nas áreas colonizadas por macrófitas aquáticas em comparação com o centro, sem a 

presença dessa vegetação. Por fim, o estudo de emissão de CO2 em dois lagos do 

Pantanal mostrou que as áreas litorâneas colonizadas por macrófitas aquáticas fixam 

grande quantidade de C atmosférico, podendo ser responsáveis por tornar os lagos 

sequestradores de carbono da atmosfera. 
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Abstract 

 

Aquatic macrophytes are in littoral zone of shallow tropical lakes and show one 

of the higher primary productions in the world. In this process they fix carbon dioxide 

(CO2) direct from the atmosphere. Moreover, these plants also connect the atmosphere 

direct with the sediment that allows an easier flux of gases between these compartments.  

Besides the high contribution to aquatic ecosystems metabolism, the littoral zones 

colonized by non-submerged aquatic macrophytes is not account in total estimative of 

carbon (C) emission from water to atmosphere. Another point to consider is that, 

because of lower temperature, in temperate aquatic ecosystems there is a shorter period 

of the year colonized by plants, known as growing season. In growing season there are 

emissions of gases produced by decomposition of organic matter (MO) that were 

cumulated during all the year. This study evaluated the role of non-submerged aquatic 

macrophytes on CO2 and CH4 emissions of two Pantanalôs lakes. The CO2 emissions 

were measured with an infra-red gas analyzer (IRGA) in a floating chamber with close 

system while the CH4 concentrations were analyzed in gas chromatography in the 

laboratory.  In a review we found a median (interquartile interval 25/75%) of CH4 

emissions from wetlands colonized by non-submerged aquatic macrophytes to the 

atmosphere of 112.8 (26.89/254.8) mg C m
-2 

d
-1

.  Moreover, besides the increasing in 

CH4 emissions from the first to the fifth day, there were no differences between 

consecutive day emissions. We, also, found a difference between CH4 emission from 

lakes in littoral zones colonized by aquatic macrophytes and free water of center zone. 

Ultimately, the CO2 emissions in two different lakes in Pantanal shows that littoral 

zones colonized by aquatic macrophytes can be responsible by render a lake to carbon 

sink. 
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1 Introdução 

 

1.1 Introduç ão geral 

 

São muitas as evidências de que as emissões antropogênicas do gás carbônico 

(CO2) e do metano (CH4) têm contribuído para elevar as concentrações atmosféricas 

desses gases. Esse aumento é responsável pela intensificação de um fenômeno natural, o 

efeito estufa, conhecido como aquecimento global (Shaver et al. 2000, Kerr 2006). 

Ambos CO2 e CH4 apresentam moléculas que vibram na mesma frequência da radiação 

infravermelha, de comprimento de onda longo, e por isso a absorvem mais intensamente 

do que outros gases (Kelley et al. 1976, Barker 2007). A interferência humana em 

ecossistemas naturais reforça a importância de conhecermos a dinâmica do ciclo do 

carbono (C) nesses ambientes. 

A maioria dos ecossistemas aquáticos continentais tropicais são pequenos em 

área (Downing et al. 2006), mas estão distribuídos em grande extensão geográfica. Eles 

podem participar do ciclo do C como sumidouros da matéria orgânica fixada em outros 

ecossistemas (Lennon 2004, Sobek et al. 2005) ou como condutores do C mineralizado 

à atmosfera (Cole et al. 1994, Pace et al. 2007). Estudos apresentam um predomínio do 

metabolismo aquático heterotrófico nas regiões centrais de água livre, no qual a 

respiração é maior do que a fotossíntese, com consequente emissão de CO2 e CH4 para à 

atmosfera (Sobek et al. 2007). Em um trabalho recente, Bastviken et al. 2011 mostraram 

que 25% do CO2 fixado no continente são emitidos na forma de CH4 por lagos. Porém, 

esses ecossistemas apresentam uma região litorânea caracterizada pela transição entre o 

ecossistema aquático e o terrestre (Neue et al. 1997). No geral, a região litorânea é rasa 

e de baixa turbulência, características que são propícias à ocorrência de plantas 

vasculares como as macrófitas aquáticas (Glenn et al. 1995, Neue et al. 1997). A 

presença dessa vegetação diferencia a região litorânea da região pelágica central, com 

sedimentos mais profundos (Wetzel 2001). Naquela o C é incorporado da atmosfera 

pelas macrófitas aquáticas e entra no sistema como serrapilheira, matéria orgânica 

dissolvida (MOD) ou CO2. Esse carbono autóctone pode ser estocado no sedimento ou 

retornar à atmosfera após a decomposição da matéria orgânica, através da emissão de 
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CO2 e CH4. Essa região também acumula e processa C alóctone, advindo de outros 

sistemas (Wetzel 2001). Por isso, é considerada como um sítio primário de 

mineralização da matéria orgânica autóctone e alóctone.  

As macrófitas aquáticas são plantas com partes fotossinteticamente ativas 

permanentemente ou por alguns meses do ano submersas ou flutuantes na coluna dô§gua 

(CooK 1996). Elas são classificadas como emersas quando possuem folhas fora da 

coluna dô§gua e raiz fixa no sedimento e flutuantes quando possuem folhas fora dô§gua 

e ra²z solta na coluna dôagua. J§ as macr·fitas submersas est«o totalmente localizadas 

dentro dô§gua (Wetzel 1990). Nesse estudo as macrófitas emersas e flutuantes foram 

consideradas como macrófitas não submersas.  

A vegetação não submersa apresenta uma das maiores produtividades primária 

do planeta (Wetzel 2001), o que pode gerar acúmulo de matéria orgânica no sedimento 

litorâneo devido à biomassa morta. A decomposição aeróbica e anaeróbica dessa 

matéria orgânica no fundo dos lagos aumenta as concentrações de CO2 e CH4 na água. 

Apesar disso, as macrófitas não submersas não reduzem as concentrações de CO2 na 

água, porque suas folhas fora d'água fixam-no direto da atmosfera. Já quanto ao CH4, 

suas raízes fixas conectam o sedimento direto com a atmosfera, facilitando assim a 

evasão desse gás do lago (Tornbjerg et al. 1994).  

Nesse sentido, o Pantanal é uma planície de inundação tropical com águas 

bastante colonizadas por macrófitas aquáticas não submersas (Pott and Pott 1997) e 

trabalhos anteriores caracterizam esse ambiente como emissor potencial de CH4. Devido 

a esses dois fatores, alta colonização por macrófitas aquáticas e emissão de CH4, essa 

região foi escolhida para o estudo desenvolvido nessa dissertação, que buscou entender 

qual a real contribuição das áreas litorâneas de lagos colonizadas por macrófitas 

aquáticas no ciclo do C.  

 

1.2 Objetivo principal  

 

O objetivo principal desta dissertação foi avaliar a contribuição das áreas 

litorâneas colonizadas por macrófitas aquáticas não submersas nas emissões de carbono 

(CO2 e CH4) de lagos para a atmosfera, Pantanal, MS, Brasil. 
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1.3 Objetivos específicos 

 

Capítulo 1: 

a) Contextualizar a influência de plantas aquáticas nas emissões de carbono (CO2 e CH4) 

em ecossistemas aquáticos. 

 

Capítulo 2: 

b) Analisar se medidas instantâneas (30min / 24h) de emissão de CH4 são representativas 

em relação a um prazo de cinco dias. 

c) Analisar a variação das emissões de CH4 dentro de um mesmo lago com diferentes 

compartimentos (área litorânea e central). 

 

Capítulo 3: 

d) Analisar as flutuações sazonais, durante um pulso de inundação (2011), na emissão de 

CO2 à atmosfera em dois lagos rasos tropicais no Pantanal. 

e) Comparar as emissões de CO2 das áreas de águas abertas centrais com as emissões das 

áreas colonizadas por macrófitas aquáticas não submersas.  

 

1.4 Hipóteses 

 

Capítulo 2: 

a) As emissões de CH4 são maiores em áreas litorâneas colonizadas por macrófitas 

aquáticas não submersas do que nas áreas centrais. 

 

Capítulo 3: 

b) Em lagos, as emissões de CO2 são menores em locais com presença de macrófitas 

aquáticas não submersas. 

c) Ao longo de um pulso de inundação, as emissões de áreas centrais de lagos rasos 

tropicais são maiores na estação cheia. 

d) Ao longo de um pulso de inundação, as emissões de áreas litorâneas de lagos rasos 

tropicais são de incorporação de carbono da atmosfera. 
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e) Ao longo de um pulso de inundação, o balanço nas emissões de áreas de águas abertas 

de lagos rasos tropicais é de emissão de carbono à atmosfera. 

 

1.5  Estrutura da dissertação 

 

No primeiro estudo (capítulo 1) foi apresentada uma revisão bibliográfica sobre as 

emissões de CO2 e CH4 em ecossistemas, totais ou parcialmente, colonizados por 

macrófitas aquáticas não submersas como, por exemplo, alagados, pântanos, brejos e 

regiões litorâneas de lagos. Já as investigações dos capítulos 2 e 3 foram desenvolvidas 

em dois lagos no Pantanal sul mato-grossense. No segundo estudo (capítulo 2) foi 

apresentada a variação espacial e temporal das emissões de CH4 dentro de um lago no 

Pantanal, considerando as diferenças entre cinco dias consecutivos e entre áreas 

litorâneas e centrais. Já no terceiro estudo (capítulo 3), foram apresentadas as diferenças 

nas emissões de CO2 da água à atmosfera em diferentes compartimentos (água aberta 

central e litoral colonizado por vegetação) de dois lagos. Após a apresentação dos três 

estudos, é desenvolvida uma conclusão geral sobre o tema.  
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CAPÍTULO 1  

_____________________________________________________________________ 

2 Emissão de carbono (CO2 e CH4) em áreas de alagados colonizadas 

por macrófitas aquáticas não submersas - Revisão 

  

Peixoto, R., B.
*
, Marotta, H.

+
, Enrich-Prast, A.

*
. 

 

*  Laboratório de biogeoquímica ï Departamento de Ecologia ï Instituto de Biologia - Universidade 

Federal do Rio de Janeiro, 68020, Rio de Janeiro, Brasil. 

+
Laboratório de processos sedimentares e ambiente (LAPSA/UFF) ï Departamento de Geografia ï 

Instituto de Geociências - Universidade Federal Fluminense. Niterói, Brasil 

Corresponding author: aenrichprast@gmail.com 

2.1 Introdução 

2.1.1 As macrófitas aquáticas não submersas e o ciclo global de carbono 

 

Os alagados são ecossistemas de transição entre ambientes aquáticos e terrestres, 

onde os solos são inundados ou saturados de água durante pelo menos um período do 

ano (Neue et al. 1997). Essa disponibilidade de água associada à baixa profundidade 

propicia a ocorrência de vegetação com as folhas para fora da coluna dô§gua (Wetzel 

2001, Biudes 2008), denominada macrófitas aquáticas não submersas. Essa vegetação 

geralmente está presente em deltas de rios, estuários, depressões, áreas de entre marés, 

pântanos, planícies de inundação e lagos rasos (Neue et al. 1997). Dentro desses 

ambientes, o carbono (C) pode ser estocado no sedimento, metabolizado e, 

posteriormente, transportado para atmosfera ou para outro ecossistema, o que os 

caracteriza como importantes compartimentos relacionados ao ciclo global do C (Cole 

et al. 2007). Nesse trabalho consideramos as macrófitas aquáticas como: emersas (com 

estruturas fotossint®ticas para fora da coluna dô§gua e ra²zes fixas no sedimento), 

flutuantes (com estruturas fotossintéticas para fora da coluna dô§gua e ra²zes a deriva na 

coluna dô§gua) e submersas (totalmente dentro da coluna dô§gua) (Wetzel and Likens 

2000). Dessa forma, as macrófitas emersas e flutuantes serão consideradas como 

macrófitas aquáticas não submersas (Figura 2.1).  
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Figura 2.1: Classificação das macrófitas aquáticas em submersas (totalmente dentro da coluna dô§gua) e 

não submersas. As macrófitas não submersas englobam as classificações emersas (com estruturas 

fotossint®ticas para fora da coluna dô§gua e ra²zes fixas no sedimento) e flutuantes (com estruturas 

fotossint®ticas para fora da coluna dô§gua e ra²zes a deriva na coluna dô§gua). 

 

Os gases dióxido de carbono (CO2) e metano (CH4) são formas de C 

consideradas elementos traços na atmosfera por apresentarem concentrações menores 

que 1%. Apesar disso, apresentam moléculas grandes que vibram na mesma frequência 

da radiação infravermelha, de comprimento de onda longo, e, por isso, absorvem-na 

mais intensamente que outros gases. O CH4 possui de 25 vezes maior capacidade de 

absorver essa radiação do que o CO2 (IPCC 2001). Essa característica de absorção de 

calor é responsável por um fenômeno natural conhecido como efeito estufa, cuja 

intensificação, principalmente pela atividade antrópica, é conhecida como aquecimento 

global (Houghton and Woodwell 1989, Solomon et al. 2009). 

Apesar de ainda não serem muito mencionados em estimativas globais de 

emissão de C, alagados e lagos podem representar de 20 a 39% das emissões globais de 

CH4 para atmosfera (IPCC 2001). Estudos sobre o papel dos ecossistemas aquáticos 

como condutores de C à atmosfera se tornam cruciais para elucidar as questões 

relacionadas às concentrações de gases causadores do aquecimento global. Nesse 

contexto, o objetivo aqui foi realizar uma revisão sobre a magnitude e variação das 
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emissões de CO2 e CH4 em áreas alagadas colonizadas por macrófitas aquáticas não 

submersas à atmosfera, incluindo comparações entre baixas e altas latitudes. 

2.1.2  Ciclagem da matéria orgânica e a vegetação aquática 

 

A maioria dos ecossistemas aquáticos tem sido descrita como de metabolismo 

heterotrófico, no qual a respiração é maior que a fotossíntese e o sistema é uma fonte de 

C à atmosfera (Cole et al. 1994, Duarte and Prairie 2005, Sobek et al. 2005, Tranvik et 

al. 2009, Marotta et al. 2009). No entanto, esses estudos descrevem principalmente o 

balanço metabólico em áreas não vegetadas e desconsideram a influência da vegetação 

não submersa litorânea (Marotta 2006). Consequentemente, o fluxo líquido de C entre 

alagados e a atmosfera não contabiliza a fixação de CO2 pela produção primária das 

macrófitas aquáticas não submersas, uma das mais altas do planeta (Neue et al. 1997, 

Wetzel 2001). Nesse processo, o CO2 é captado diretamente da atmosfera, de forma a 

não contribuir para sua redução na coluna de água (Sculthorpe 1967). Parte desse 

carbono atmosférico fixado entra no sistema pela incorporação em biomassa de plantas, 

que posteriormente será depositada e decomposta no sedimento (Neue et al. 1997). Em 

alagados, as macrófitas aquáticas são fontes de carbono orgânico, pelo qual 

microorganismos heterotróficos competem. O carbono proveniente de plantas pode 

contribuir com 90% da emissão total de carbono desses ecossistemas (Juutinen et al. 

2003a, Ding et al. 2005). Por exemplo, áreas de lagos colonizadas por Phragmatis 

australis e Equisetum fluviatiles podem contribuir com uma emissão de CH4 1,3 vezes 

maior do que áreas sem plantas (Bergstrom et al. 2007).  

Na etapa final da degradação anaeróbica dessa matéria orgânica (metanogênese), 

arqueobactérias metanogênicas produzem CH4 (Bastviken 2009). Esse processo ocorre 

quando não existem outros aceptores de elétrons como NO3
-
, MnO2, FeO(OH), SO2

-
. 

No caso da metanogênese acetotrófica (acetato dependente), a matéria orgânica em 

condição anóxica é fermentada a acetato (CH3COO), que posteriormente é quebrado em 

CH4 e CO2. Já na metanogênese hidrogenotrófica (H2 dependente), o H2 reage com CO2 

formando CH4 e H2O (Conrad 1996). 

Por exemplo, em lagos a metanogênese pode representar de 20 a 56% da 

mineralização total de carbono (Bastviken 2009). Com isso, a produção de macrófitas 

aqu§ticas, o pequeno volume dô§gua, a disponibilidade de carbono e as temperaturas 
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mais altas propiciam condições anóxicas que aumentam a produção e emissão de CH4 

dos ecossistemas aquáticos à atmosfera (Huttunen et al. 2003, Bastviken et al. 2004). 

 Além disso, o CH4 produzido nas camadas anóxicas pode ser também oxidado à 

CO2 em camadas óxicas das porções superficiais do sedimento ou na própria coluna 

dô§gua (BianchiniJr and Cunha-Santino 2008). No entanto, algumas vias de emissão de 

gases à atmosfera, como os canais de aerênquima de plantas e a ebulição, podem 

diminuir a ocorrência dessa oxidação ao intensificarem a emissão de CH4 diretamente à 

atmosfera. 

Em relação ao transporte de CH4 nos lagos, há três vias principais. A primeira é 

a ebulição, na qual o gás é transferido direto do sedimento para atmosfera sem contato 

com as bact®rias metanotr·ficas da coluna dô§gua. Esse transporte est§ relacionado com 

as taxas de produção e oxidação de metano no sedimento, assim como da pressão 

hidrost§tica da coluna dô§gua, que pode dificultar a liberação das bolhas do sedimento 

(Bastviken et al. 2004, Bastviken 2009). Outra via é a difusão, na qual o gás entra na 

coluna dô§gua, onde ® mais suscept²vel a oxida«o. Esse transporte depende da 

diferença nas concentrações do gás na água e na atmosfera e das taxas de troca entre 

esses dois ambientes. Essa taxa é conhecida como velocidade pistão e está relacionada 

com vento, turbulência e concentrações do gás nos dois ambientes. A terceira via de 

transporte é a condução dentro dos aerênquimas de plantas aquáticas, na qual 

características intrínsecas das plantas e taxas de produção e oxidação no solo são os 

principais reguladores (Bastviken et al. 2004).   

Apesar das macrófitas aquáticas geralmente estarem enraizadas em sedimentos 

anóxicos de ecossistemas aquáticos, elas necessitam do oxigênio para respirar e realizar 

suas atividades metabólicas. Por isso, esse grupo desenvolveu sistemas lacunares que 

interconectam espaços de ar e facilitam o transporte de oxigênio de tecidos localizados 

em áreas com maior concentração desse gás para tecidos localizados em áreas de menor 

concentração. Dessa forma, ocorre também o transporte de outros gases em sentido 

oposto (Tornbjerg et al. 1994). O transporte de gases por plantas aquáticas pode se dar 

de duas formas: pela difusão e pelo fluxo convectivo pressurizado (Armstrong and 

Armstrong 1991, Brix et al. 1992). Esses dois transportes não são independentes e as 

variações diurnas no fluxo convectivo interferem nas taxas do fluxo difusivo (Brix et al. 

2001). A difusão acontece pela simples diferença de concentração do gás entre dois 

pontos. Já o transporte ativo ocorre devido à pressurização interna que pode acontecer 
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como resposta a dois processos físicos, a transpiração térmica e a pressurização 

induzida pela umidade. O transporte por transpiração térmica acontece diante de um 

gradiente de temperatura nos poros dos sistemas lacunares. Neste caso, a pressão é 

maior do lado mais quente. Já o transporte pela pressurização induzida pela umidade 

acontece devido ¨ diferena na press«o do vapor dô§gua entre os poros dos sistemas 

lacunares. Neste caso, a pressão é maior do lado mais úmido. Essa diferença da umidade 

de dentro e fora da planta é importante e as taxas de emissões são menores quando são 

poucas as raízes ou estas estão danificadas (Armstrong and Armstrong 1991).  

Além da diferença de concentração, o diâmetro de poros do tecido vegetal 

também influencia o transporte de gases pelas plantas (Armstrong et al. 1996a, 1996b). 

A vegetação aquática aerenquimatosa aumenta a emissão de gases em ecossistemas 

aquáticos, pois é uma via rápida de passagem de gás direto do sedimento para atmosfera 

(Juutinen et al. 2003a). Em um sistema colonizado por Phragmites australis e Scirpus 

lacustris mais de 90% da emissão de CH4 ocorre pelo transporte via plantas (Van der 

Nat et al. 1998).  

Nesse sentido, as macrófitas aquáticas estabelecidas nos lagos e alagados são 

importantes fontes de matéria orgânica autóctone para metanogênese nesses 

ecossistemas (Juutinen et al. 2003b, BianchiniJr and Cunha-Santino 2008). Além disso, 

são importantes vias de transporte de metano direto do sedimento para atmosfera 

(Juutinen et al. 2003a). Portanto, determinar a influência de macrófitas aquáticas no 

metabolismo de alagados é importante para esclarecer a participação no sequestro de 

carbono e na produção de metano (Neubauerl et al. 2000).  

2.2 Metodologia de câmaras para avaliar os fluxo de gases em 

alagados colonizados por macrófitas aquáticas não submersas 

 

Estudos de fluxo de gases em alagados com vegetação aquática não submersa 

utilizam câmaras ambientais estáticas, construídas por material acrílico (Figura 2.2) ou 

de tubos de PVC cobertas por plásticos de baixa porosidade (Figura 2.3). Nessas 

câmaras, as amostras são retiradas com seringas de plástico conectadas a tubos 

impermeáveis a gases para posterior análise em cromatógrafo gasoso ou são utilizados 

analisadores de carbono por infravermelho diretamente conectado as câmaras em um 

sistema fechado (Altor and Mitsch 2008).  
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Figura 2.2: Figura esquemática de câmaras de policarbonato usadas em estudos de fluxo de gases em 

plantas aquáticas. (1) Para ajustar a altura das plantas; (2) Abertura para ajuste de pressão antes do 

fechamento; (3) Ventilador; (4) Tubo conectado para coletar amostras. Retirada de Kankaala et al. 2003. 

 

 

Figura 2.3: Câmara de fluxo de gases feita de PVC coberta por plástico de baixa porosidade para 

amostragem da emissão de gases. Retirada de Altor and Mitsch 2008. 

 

As câmaras de amostragem de fluxo apresentam desvantagens como a 

dificuldade em determinar o seu volume exato, aumento da temperatura interna, 

acúmulo de vapor dô§gua ao longo do tempo de incuba«o, altera«o da flutua«o 

natural da pressão atmosférica, além da redução de outros fatores determinantes, como o 
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vento. Apesar disso, a metodologia das câmaras ambientais apresenta pontos positivos 

como o baixo custo, baixo consumo energético e praticidade, que possibilitam seu uso 

em áreas remotas de grande dificuldade de amostragem. Para minimizar esses 

problemas, diversos estudos utilizam essa metodologia em incubações de curto intervalo 

de tempo com pequenos ventiladores internos, que homogeneízam o ar interior.   

Essa metodologia integra as três principais vias de transporte de gases em 

ecossistemas aquáticos: a difusão, a ebulição e a intermediada por plantas aquáticas. Na 

presente revisão, compilamos na literatura valores de emissão de C em áreas com 

presença de plantas aquáticas, que abrangem esses três tipos de transporte. Os dados 

foram analisados com teste Kruskal Wallis seguido do pós-teste de Dunn (significância 

de p<0,05) para as comparações entre emissões de CH4 e latitudes. Também foi 

utilizada a regressão linear para análise das emissões de CO2 quanto às latitudes.  Todas 

as análises estatísticas foram realizadas utilizando o programa Graphpad Prism 5.0. 

 

2.3 Resultados: Variabilidade nas emissões de carbono em alagados 

colonizados por macrófitas aquáticas não submersa 

 

2.3.1 Variação temporal 

 

A variação de curta duração ao longo do dia e entre dias consecutivos para as 

emissões de CO2 e CH4 nos alagados colonizados por macrófitas não submersas pode 

ser relevante (Neue et al. 1997). A variação ao longo do dia é descrita especialmente em 

plantas com controle fisiológico do transporte de gases, como a pressurização interna. 

Por exemplo, em ecossistemas colonizados por Phragmites australis a emissão de CH4 

acompanha a incidência de luz solar, sendo mais baixa após o amanhecer e elevada no 

início da tarde, retornando a valores mais baixos no final da tarde e no período noturno 

(Figura 2.4; Brix et al. 2001). Essa maior emissão de CH4 à atmosfera durante o dia 

também é encontrada em Typha domingensis, com valores máximos as 10:00h (Figura 

2.5; Chanton et al. 1993). Outros trabalhos também mostram essa flutuação ao longo do 

dia para estandes com P. australis (Figura 2.6; Van der Nat et al. 1998), T. latifolia 

(Käki et al. 2001) e Trapa natans (Bolpagni et al. 2007). Esse padrão de emissão de 

CH4 dos alagados para atmosfera pode (Käki et al. 2001) ou não (Chanton et al. 1993) 
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está associado à abertura dos estômatos nas plantas. Durante o dia, a abertura dos 

estômatos pode aumentar o gradiente de umidade estimulando o transporte 

pressurizado. Dessa forma, o fluxo convectivo é menor durante a noite devido à maior 

umidade atmosférica, aos estômatos mais fechados e à ausência de fotossíntese 

(Armstrong and Armstrong 1991). Por isso, muitos estudos mostram diferenças 

significativas entre as emissões de CH4 por macrófitas aquáticas entre os horários 

diurnos e noturnos. 

Essa flutuação ao longo do dia também ocorre para a emissão de CO2 de 

alagados, com plantas, para atmosfera. Nesse caso, a radiação solar é um fator 

diretamente relacionado com a produção primária e, por isso, também influencia o fluxo 

de CO2. Nos horários do dia a fotossíntese supera a respiração e o ecossistema apresenta 

fluxo negativo, que representa fluxo líquido de absorção do gás. Já nos horários de 

menor radiação a taxa de respiração é maior do que a de produção primária, o que 

resulta em uma emissão de CO2 do alagado para atmosfera (Figura 2.7; Bolpagni et al. 

2007).  

Por outro lado, existem macrófitas aquáticas sem controle fisiológico do 

transporte interno de gás. Nesse grupo o transporte acorre apenas por difusão. Por 

exemplo, plantas como Cladium jamaicense (Figura 2.5; Chanton et al. 1993) e Scirpus 

lacustres (Figura 2.6; Van der Nat et al. 1998) não apresentam diferença nas emissões 

de CH4 à atmosfera ao longo do dia.   
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Figura 2.4: (A) Ciclo diário da radiação fotossinteticamente ativa; (B) o correspondente fluxo gasoso 

interno convectivo de Phragmites australis. Dados do lago Opatovicky (República Tcheca), julho 1996. 

Retirado de Brix et al. 2001. 

 

Figura 2.5: Variação diária na emissão de CH4 (mg CH4 m
-2
 d

-1
) em Typha domingensis (triângulos 

abertos) e Cladium jamaicense (quadrados pretos). Retirado de Chanton et al. 1993. 
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Figura 2.6: Variação diária na emissão de CH4 (mg m
-2
 h

-1
) em Phragmites (círculos sólidos) (painel A) e 

Scirpus (painel B). Radiação fotossinteticamente ativa (PAR) (triângulos abertos invertidos). Temperatura 

do ar (linha sólida). O declínio da PAR no meio do dia corresponde a uma tempestade de verão. Retirado 

de Van der Nat et al. 1998. 
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Figura 2.7: Fluxo médio (± SD) de CO2 e CH4 (mmol m
-2

 h
-1
) entre a água e a atmosfera nas estações C 

(sem macrófitas) e T (com macrófitas: Trapa natans). Valores positivos indicam emissão. Linha contínua 

representa radiação. Dados de 29 de julho de 2005. Retirado de Bolpagni et al. 2007. 

2.3.2 Diferença entre espécies e no ciclo de vida 

 

A emissão de CH4 dos alagados para atmosfera também pode variar entre 

diferentes espécies ou etapas do ciclo de vida. Um exemplo é a diferença morfológica 

das folhas de T. angustifolia e T. latifolia, apesar da mesma capacidade de pressurização 

interna. Nesse sentido, T. angustifolia apresenta maiores valores de espessura e 

superfície da folha, além de 2 a 3 vezes maior fluxo de gás à atmosfera por unidade de 

área. Essa diferença em pressurizar suas folhas e converter a pressurização em 

transporte de oxigênio até as raízes explica a distribuição natural dessas plantas 

(Tornbjerg et al. 1994). As espécies com maior capacidade de pressurização, como T. 
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angustifolia, são mais tolerantes a crescer em áreas mais profundas, pois são superiores 

na capacidade de aerar seus sistemas radiculares (Tornbjerg et al. 1994). 

Já quanto ao ciclo de vida, as folhas mais jovens apresentam maior resistência ao 

fluxo de gases, menor pressurização e, portanto, menor emissão de gases estufa como 

CO2 e CH4. No entanto, com o transcorrer do tempo, seus poros aumentam de tamanho 

atingindo o ápice de emissão até se partirem ou sofrerem danos, que diminuem a 

capacidade de pressurização. Dessa forma, as folhas de idade média apresentam os 

maiores valores de emissão de gases, enquanto as folhas velhas e jovens as menores 

emissões (Tornbjerg et al. 1994).  

Análises mostram que o padrão de fluxo em plantas é dinâmico, o influxo pelas 

folhas pode ocorrer em condições específicas enquanto o efluxo em diversas condições. 

Além disso, no estudo com Typha latifolia e Typha angustifolia mostra-se uma baixa 

resistência à entrada de gases em folhas (< 1Pa s mm
-2

) e rizomas (3 Pa s mm
-2

)  e alta 

resistência na junção entre folhas e rizoma (5-14Pa s mm
-2

).  Dessa forma, o ar pode 

entrar no sistema lacunar das plantas pelas folhas de idade média contra um pequeno 

gradiente de pressão devido a pressurização induzida por umidade, ser transportado até 

os rizomas e de lá voltar à atmosfera por folhas velhas ou danificadas (Tornbjerg et al. 

1994). 

 

2.3.3 Emissão global de CH4 e CO2 de alagados à atmosfera 

 

 A partir da compilação de dados na literatura (57 artigos) a emissão média 

(min/máx) de CH4 nos alagados colonizados por macrófitas não submersas à atmosfera 

foi de 183,70 (0,17/1396,00) mg C m
-2 

d
-1

. Apesar da maior amplitude, esse resultado 

está de acordo com a estimativa prévia de Bastviken, et al. 2011 para a emissão média 

(min/máx) de CH4 de lagos à atmosfera via plantas, 150 (8-262) mg C m
-2 

d
-1

. Esses 

resultados apontam para uma contribuição significativa das emissões de CH4 via plantas 

em relação a reservatórios e rios, porém não diferencia seus valores quanto à latitude.  

A temperatura é um dos fatores que estimulam a atividade microbiológica, 

incluindo a produção de CH4 (Bastviken 2009). Essas áreas de maior produção 

apresentam, consequentemente, maior emissão de CH4 à atmosfera (Neue et al. 1997, 

Van der Nat and Middelburg 1998). Trabalhos anteriores relatam uma relação 



17 

 

significativa entre a emissão de CH4 e a temperatura (Van der Nat et al. 1998), os quais 

explicam de 50 a 60% da emissão via plantas aquáticas (Kankaala et al. 2004), 

possivelmente por estimular a produção biológica desse gás. Aqui, podemos ressaltar o 

aumento na amplitude dos valores de emissão de CH4 à atmosfera com o aumento da 

temperatura (Figura 2.8), assim como observado previamente para CO2 dos lagos 

(Marotta et al. 2009). Esses resultados sugerem que a temperatura não é o único fator 

regulador das emissões de CH4 e CO2 das áreas alagadas com macrófitas aquáticas à 

atmosfera. As disponibilidades de nutrientes e substratos orgânicos poderiam ser outros 

fatores direcionadores dessas emissões. Consequentemente, resultados prévios 

contrastantes têm sido descritos para alagados colonizados por macrófitas aquáticas não 

submersas desde ausência de correlação significativa entre a emissão de CH4 e a 

temperatura (Boon and Sorrell 1995, Käki et al. 2001, Zhang et al. 2007) até fortes 

correlações significativas entre ambos (Bergstrom et al. 2007).  

 

Figura 2.8: Aumento na amplitude de valores de emissão média de CH4 (mg C m
-2 

d
-1
) de alagados com 

macrófitas aquáticas à atmosfera com o aumento da temperatura (ºC), no período de coleta de cada 

trabalho. Dados encontrados na literatura apenas para estação de crescimento. 

 

Em alagados a disponibilidade de substrato à metanogênese pode vir das 

próprias macrófitas aquáticas, que, quando morrem, são fontes de matéria orgânica à 

decomposição (Bianchini et al. 2010). Porém, as regiões temperadas e boreais não 

apresentam essa vegetação durante o ano todo. Nessas latitudes, os ecossistemas 

aquáticos apresentam um período de congelamento sem plantas. Por isso, é importante 

que seja feita uma análise das emissões de gases separando ambientes tropicais, 
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temperados e boreais. Neste caso, para analisar as emissões globais consideramos as 

latitudes menores que 24º como região tropical; entre 24º a 54º como temperada; entre 

54º a 66º como boreal (Bastviken et al. 2011). Dessa forma, os alagados localizados na 

região boreal apresentam um período vegetado de 210 dias, os temperados de 300 dias e 

os tropicais de 365 dias (Bastviken et al. 2011).   

Assim, a taxa mediana (intervalo de interquartil 25-75%) de emissão de CH4 na 

estação de crescimento da vegetação foi significativamente maior nos alagados 

temperados, 147,8 (88,4-354,6) mg C m
-2 

d
-1

, do que nos tropicais e boreais, 108,8 

(17,5-222) e 27,9 (5,8-132,1) mg C m
-2 

d
-1

, respectivamente (Dunn, p<0,05). No 

entanto, as baixas latitudes podem apresentar atividade perene das macrófitas aquáticas, 

enquanto alagados de altas latitudes podem apresentar a mortalidade sazonal dessa 

vegetação pelas temperaturas mais frias do inverno. Um trabalho prévio descreveu que a 

estação de crescimento representaria até 70% da emissão anual de CH4 em um alagado 

temperado na China (Yang et al. 2006). Nesse sentido, os meses de inverno apresentam 

grande redução da metanogênese somente nas altas latitudes (Thebrath et al. 1993), 

enquanto essas taxas poderiam ser menos variáveis na região tropical possivelmente 

devido às altas temperaturas durante o ano inteiro (Neue et al. 1997, Alvalá et al. 1999). 

Nossas estimativas para as taxas anuais de emissão de CH4 dos alagados à atmosfera 

alcançaram, em mediana, aproximadamente 28,61, 44,21, 5,84 g C m
-2 

a
-1

 para as 

regiões tropical, temperada e boreal, respectivamente (Figura 2.9), sendo as taxas 

tropicais não significativamente diferentes em relação às temperadas e boreais (Dunn, 

p<0,05). Já os alagados temperados alcançaram emissões anuais de CH4, em mediana, 

cinco vezes mais elevadas do que os boreais (Dunn, p<0,05; Fig. 9). Esses resultados 

sugerem que a degradação desses compostos e subsequente liberação de CH4 durante os 

meses mais quentes da estação de crescimento da região temperada poderiam ser, 

inclusive, mais elevadas do que ao longo de todo o ano nos alagados tropicais e boreais. 

As taxas de decomposição dos compostos orgânicos nos alagados boreais poderiam ser 

mais limitadas pelas menores temperaturas anuais (Gudasz et al. 2010), enquanto a 

maior variação (intervalo de interquartis 25-75% e amplitude) das emissões de CH4 nos 

alagados quentes tropicais aqui observadas poderia ter contribuído para sua diferença 

não significativa em relação às demais regiões. Ecossistemas tropicais poderiam 

apresentar maior heterogeneidade de processos envolvidos no ciclo do C, especialmente 
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devido as mais altas temperaturas que estimulam potencialmente ou não a degradação 

orgânica em função de outras condições e recursos (Marotta et al. 2009).  

 

Figura 2.9: Emissão de CH4 (mg C m
-2
 ano

-1
) por latitude. Kruskal Wallis (pós-teste de Dunn p<0,05). 

Letras iguais demonstram diferença estatística não significativa. Linha contínua representa mediana. 

 

  Já em relação ao CO2, a maior produtividade primária típica dos alagados 

tropicais (Wetzel 2001) não se refletiu em mais intensa incorporação desse gás. Não 

observamos correlação significativa entre os fluxos líquidos de incorporação de CO2 e a 

latitude nos alagados colonizados por vegetação aquática não submersa (p=0,6294; 

r
2
=0,04; Figura 2.10). Na literatura, a emissão média de CO2 das águas abertas centrais 

de lagos (não colonizadas por macrófitas aquáticas) à atmosfera pode alcançar 28, 99, 

176 e 90,6 g C m
-2 

a
-1

 nas regiões boreais, temperadas, tropicais (Marotta et al. 2009, 

Schedlbauer et al. 2012) e polares (Kling et al. 1991), respectivamente. Por outro lado, 

as áreas alagadas colonizadas por macrófitas não submersas apresentam um fluxo médio 

de incorporação de CO2 de 355, 520 e 848 g C m
-2 

a
-1 

respectivamente nas regiões 

boreais (Askaer et al. 2011),
 
temperadas (Chanton et al. 1993, Neubauerl et al. 2000, 

Bolpagni et al. 2007, Bonneville et al. 2008, Song et al. 2011, Schedlbauer et al. 2012) e 

tropicais (Saunders et al. 2012). Esses resultados também evidenciam a importante 
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papel potencial das regiões alagadas colonizadas por macrófitas aquáticas nas 

estimativas ecossistêmicas de emissão de CO2 para atmosfera. 

 

Figura 2.10: Regressão linear entre fluxo de CO2 (g C m
-2
 ano

-1
) em áreas de alagados com macrófitas 

aquáticas e a latitude. Valores negativos representam fluxo líquido de incorporação de carbono. 

(p=0,6294, r
2
 = 0,04, n=8). 

  

2.4 Conclusão 

 

Esta revisão evidenciou que áreas alagadas colonizadas por macrófitas aquáticas 

não submersas podem atuar como sumidouros de carbono, uma vez que fixam em 

média 1,84 g C m
-2 

d
-1

 de CO2 atmosférico na produção primária. Por outro lado, atuam 

como fonte de carbono devido à emissão média de 0,1 g C m
-2 

d
-1

 de CH4, produzido, no 

sedimento à atmosfera. Nesse contexto, as áreas alagados colonizadas por macrófitas 

aquáticas apresentam uma incorporação média de 1,74 g C m
-2 

d
-1

 de gases de carbono. 

Porém, se considerarmos o potencial 25 vezes maior do CH4 de contribuir para o efeito 

estufa (Barker 2007), esses ecossistemas atuariam com um potencial de aquecimento 

global de 0,66 g C m
-2 

d
-1

. A elevada variabilidade da emissão de C em áreas alagadas 

colonizadas por macrófitas aquáticas sugere a importância da heterogeneidade espacial 

para os processos metabólicos envolvidos na ciclagem de C nas águas continentais. Por 

isso, é necessário analisar em um mesmo ecossistema áreas de água livre e áreas 

colonizadas por macrófitas aquáticas não submersas quanto ao fluxo de CO2 e CH4 à 

atmosfera. 
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CAPÍTULO  2 
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3 Emissões de CH4 em um lago do Pantanal, Brasil: Variação temporal 

(5dias consecutivos) x espacial (centro e margem) 
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3.1 Introdução 

 

O metano (CH4) é um dos gases que participam do processo de aquecimento global. 

Ele apresenta uma capacidade 25 vezes maior do que o gás carbônico (CO2) na absorção 

de calor (Wuebbles and Hayhoe 2002). Em lagos, as emissões de CH4 contribuem com 

uma grande parcela do fluxo natural de CH4 para a atmosfera, que até recentemente era 

pouco reconhecido. Geralmente, os dados de fluxo de CH4 em lagos são caracterizados 

pela falta de repetições e pelo curto prazo de tempo das medidas, por exemplo, com 

algumas câmaras flutuantes implantadas por 30 minutos ou 24 horas. Uma questão de 

importância para a extrapolação desses dados é o quão representativas essas medidas 

instantâneas podem ser.   

Ambientes aquáticos tropicais apresentam os maiores valores de emissões de CH4 

por unidade de área e também cobrem uma superfície muito grande do planeta, por isso 

a extrapolação desses fluxos de águas doces tropicais é importante para estimativas 

globais de emissões de CH4 (Bastviken et al. 2011). Portanto, são necessárias validações 

da representatividade dessas medições anteriores em lagos tropicais. Como primeiro 

passo nesse processo, e considerando as câmaras de fluxo flutuante como a técnica mais 
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utilizada na literatura, deve-se discutir a variabilidade dia-a-dia dos fluxos de CH4 e o 

número de câmaras de flutuação utilizadas nos estudos.  

O Pantanal é a maior área doce tropical alagável do mundo, onde o pulso de 

inundação anual dirige significativas entradas terrestres de matéria orgânica e 

inorgânica nas águas quentes pouco profundas (Hamilton 2002). Essas condições 

favorecem o consumo de oxigênio e a extensa produção de CH4 com consequente fluxo 

desse gás à atmosfera (Bastviken 2009). Estudos anteriores confirmam a grande 

importância do fluxo de CH4 no Pantanal, mas esses fluxos foram medidos ao longo de 

períodos de tempo de 30 minutos ou no máximo de 24 horas por sistema (Marani and 

Álvala 2007, Bastviken et al. 2010). Cabe então perguntar se essas medidas instantâneas 

são representativas sobre prazos de intervalo de tempo de uma semana e no espaço. Para 

isso, um lago raso tropical foi estudado durante cinco dias consecutivos, utilizando 29 

câmaras para um monitoramento repetido em diferentes habitats dentro lago. 

 

Palavras chave: Emissão de metano, Pantanal, lagos tropicais, variabilidade espacial, 

variabilidade temporal. 

 

3.2 Material e métodos 

3.2.1 Área de estudo 

 

 O Pantanal é a maior planície de inundação da América do Sul, onde o rio 

Paraguai pode inundar entre 10.000 Km
2
, no período de águas baixas, e 110.000 Km

2
, 

no período de águas altas (Hamilton 2002, Hamilton et al. 2002). O presente estudo foi 

desenvolvido em um lago (L1) de águas permanentes e rasas (profundidade 

espacialmente variado entre 0,6 a 2,4 m durante esse estudo) no município de Ladário, 

Mato Grosso do Sul, Brasil (Figura 3.1). O lago L1 recebe mais entradas de água do rio 

Paraguai e seus afluentes em águas altas (junho e julho). A temperatura da água e do ar 

variou entre 24,1-27,0 °C e 26,7-31,1 °C, respectivamente, enquanto nenhuma 

precipitação ocorreu durante os dias de amostragem. 
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Figura 3.1: Localização do lago L1 na planície de inundação (Pantanal), Mato Grosso do Sul, Brasil. 

 

3.2.2 Métodos e amostragem em campo  

 

As emissões de CH4 do ar para atmosfera foram mensuradas com câmaras 

flutuantes de polietileno (8 litros) ao longo de ciclos de 24 horas durante cinco dias 

consecutivos na estação seca de águas baixas (14, 15, 16, 17 e 18 de Setembro de 2008). 

As amostras de gás foram retiradas com uma seringa (60 ml) por tampas de vedação de 

borracha no topo das câmaras assim que foram colocadas na superfície da água e após o 

período de 24h. As amostras foram transferidas com seringa de 0,6mm para um frasco 

de vidro (60 ml), previamente preenchido com solução salina, por uma tampa de 

vedação maciça de borracha.  Para transferir as amostras, o frasco de vidro foi invertido 

(com a tampa para baixo) e acoplado a uma agulha de 0,6 mm. Essa agulha permitia a 

saída da solução salina ao mesmo tempo em que o ar era inserido pela seringa acoplada 

à outra agulha como descrito em Bastviken et al. 2010. A concentração de CH4 no 

ñheadspaceò foi mensurada posteriormente em laboratório em um cromatógrafo gasoso 

acoplado a um detector ionizante (CG-FID; shimadzu GC-8, coluna Poropack N). As 

emissões da água para atmosfera foram calculadas segundo Bastviken, 2010. 
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A amostragem no lago L1 foi dividida em três zonas: (1) águas litorâneas entre 

bancos de macrófitas aquáticas (MEM; n= 9 câmaras), onde as câmaras foram 

posicionadas na coluna de água entre macrófitas aquáticas não submersas (dominadas 

por Eichornia sp), (2) águas abertas da margem (MSM; n= 12 câmaras), onde as 

câmaras foram posicionadas na área não colonizada por macrófitas aquáticas, e (3) na 

área central do lago (CEN; n= 4 câmaras). As zonas MEM e MSM foram amostradas 

com três transectos (a, b e c). Em cada transecto as câmaras flutuantes estavam distantes 

da borda de vegetação aproximadamente 0 m, para as três câmaras da região MEM, 5, 

10, 20 e 45 m, para cada câmara da região MSM (Figura 3.2). Para quantificar a 

porcentagem de emissão de CH4 que ocorreu por difusão, uma câmara flutuante 

acoplada a uma bacia foi posicionada no final de cada transecto e na região CEN. A 

bacia permite bloquear o CH4 que sai do sedimento por ebulição antes de alcançar o 

interior da câmara flutuante. A região de MEM não apresentou câmaras de difusão, uma 

vez que a baixa profundidade e os estandes de macrófitas dificultaram a colocação das 

mesmas. A maior quantidade de câmaras nas regiões MEM e MSM ocorreu devido a 

indicações anteriores de menor variabilidade nas emissões de metano na região CEN 

(Bastviken et al., 2010) 

 

Figura 3.2: Posicionamento das câmaras flutuantes dentro do lago. Zona 1: margem entre macrófitas 

(MEM), zona 2: margem sem macrófitas (MSM) e zona 3: centro (CEN). Três diferentes transectos (a, b 

e c).  Cada transecto foi caracterizado por três câmaras na zona MEM (0 m da vegetação), quatro câmaras 

na zona MSM (5, 10, 20, 45 m da vegetação) e uma câmara de difusão no final de cada transecto 
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(representada por cruzes).  Na zona CEN foram posicionadas quatro câmaras flutuantes e uma câmara de 

difusão (representada por uma cruz). 

 

3.2.3 Análises estatísticas 

 

Os dados de emissão de CH4 foram log transformados para se enquadrar na 

distribuição Gaussiana (Kolmogorov-Smirnov, p>0,05). Para testar a diferença entre as 

três zonas de amostragem (MEM, MSM e CEN) utilizou-se uma ANOVA one-way 

seguida de pós-teste de Tukey, significativo para p<0,05. Em seguida, as zonas MEM e 

MSM foram comparadas quanto a diferenças entre dias, transectos (a, b e c) e zonas 

(testando se a presença ou ausência de estandes de macrófitas pode afetar a emissão de 

CH4) utilizando uma ANOVA de três fatores (significativa para p<0,05). Também, foi 

utilizado um test-T (significativo para p<0,05) para comparar a emissão por difusão 

entre a margem e o centro.   

 

3.3 Resultados 

 

A emissão de CH4 mostrou diferença significativa espacial e temporalmente 

(Tabela 3.1). A emissão de CH4 aumentou significativamente entre o primeiro e o 

quinto dia de amostragem (ANOVA de três fatores, p<0.05), enquanto a temperatura do 

ar e da água também (24,1-27°C e 26,7-31°C, respectivamente; Figura 3.4). O fluxo 

difusivo contribui, em média, em 12% (SD = 15%) do fluxo total e não foi 

significativamente diferente entre a margem e o centro (teste T, p>0.05). 

 

Tabela 3.1: Análises espaciais e temporais da emissão de metano no lago L1, Pantanal. (*ns = não 

significante). 

Pergunta Resposta p-Valor 

Diferença entre dias? 
dia1 < dia 5 

Caso contrário, nenhuma diferença 
0,036 

Diferença entre zonas: 

MEM, MSM e CEN? 

MEM=MSM; MEM>CEN; 

MSM=CEN 
0,023 

Diferença entre transectos dentro da zona? Não  *ns 
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Quanto à variação espacial, a emissão de CH4 apresentou uma maior 

variabilidade nas zonas MEM (0.14-16.84 mmol m
-2 

d
-1
) e MSM (0.13-14.93 mmol m

-2 

d
-1

) quando comparada com a zona CEN (0.43-3.03 mmol m
-2 

d
-1

). A emissão média 

(±EP) das regiões MEM e MSM foi, respectivamente, três e 1,5 vezes maiores do que 

na região CEN (MEM = 5.02 ± 0.06 mmol m
-2 

d
-1

, MSM = 3.48 ± 0.43 mmol m
-2 

d
-1
, 

CEN = 1.61 ± 0.17 mmol m
-2 

d
-1

). Porém, apenas a emissão da zona MEM foi 

significativamente maior do que a zona CEN (Tukey, p<0.05; Figura 3.4). Apesar de 

não haver diferença significativa entre os transectos (ANOVA de três fatores, p>0.05), 

os transecto b e c apresentaram uma emissão maior na zona MEM, enquanto o transecto 

a apresentou uma emissão maior na zona MSM (Figura 3.3). Por isso, padrões de 

variação espaciais locais não podem ser excluídos ao longo do tempo. Posteriormente, 

essas duas zonas foram analisadas quanto da distância das câmaras da vegetação em 

direção ao centro. Neste caso, a emissão de metano diminui conforme aumenta a 

distância da vegetação em direção ao centro (Figura 3.5). 

 

 

 

 

Figura 3.3: Emissão de CH4 (mmol m
-2
 d

-1
) por posição de câmara (P1, P2 e P3 localizados na zona MEM 

= 0m da vegetação, e 5, 10, 20 e 45 m da vegetação); transectos (a, b e c) e zonas (MEM e MSM). Barras 

representam percentil de 5-95%. 
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Figura 3.4: Emissão de CH4 (mmol m
-2
 d

-1
) em cinco dias consecutivos em setembro de 2008 nas zonas 

MEM, MSM e CEN. Cada ponto representa a temperatura (°C) do ar no dia de coleta. Barras representam 

percentil de 5-95%. 

 

 

 

Figura 3.5: Log da emissão de CH4 (mmol m
-2
 d

-1
) nas zonas MEM e MSM em relação a distância da 

vegetação (m) 
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3.4 Discussão 

 

A maior contribuição do fluxo por ebulição (aproximadamente 88%) para a 

emissão total de CH4 confirma os resultados encontrados por estudos anteriores em 

lagos pequenos, principalmente devido a menor pressão hidrostática sobre o sedimento 

desses ecossistemas rasos (Devol et al. 1988, Bastviken et al. 2004). No entanto, nesse 

trabalho as emissões de CH4 do lago L1 para atmosfera foi menor do que o encontrado 

para estudos anteriores em lagos no Pantanal (Marani and Álvala 2007, Bastviken et al. 

2010) e na Amazônia (Devol et al. 1988, 1990). Nesse sentido diferentes estudos de 

emissão de CH4 por estandes de Eichornia sp mostraram baixos (Bartlett et al. 1988) e 

altos (Bastviken et al. 2010) valores, destacando o fato de que mais estudos são 

necessários para entender a dinâmica da produção e da emissão de CH4 nesses 

ambientes. 

Apesar dos valores absolutos, comparativamente, a margem mostrou uma maior 

e mais variável atividade de decomposição do que águas mais profundas centrais, como 

reportado por estudos anteriores (Sorrell and Boon 1994, Huttunen et al. 2003, Aura et 

al. 2011). Isso reflete a importância do substrato orgânico da vegetação litorânea 

emergente como suporte à decomposição (Mann and Wetzel 1996, Caraco et al. 2006), 

incluindo metanogênese, em sedimentos anaeróbicos de lagos (Juutinen et al. 2003b, 

BianchiniJr and Cunha-Santino 2008, Backstrand et al. 2010) e reservatórios (Zheng et 

al. 2011). Além disso, o exsudato de raízes (Whiting and Chanton 1993) e a 

serrapilheira (Ding et al. 2002) fornecem um substrato mais lábil à metanogênese na 

margem colonizada por macrófitas aquáticas não submersas (MEM).  

Também foi encontrada uma significativa diminuição gradativa na emissão de 

CH4 na borda de vegetação em direção ao centro, que está relacionada com a 

diminuição na concentração de CH4 na água (Hofmann et al. 2010). Por isso, se existe 

um interesse em estudar as diferenças entre MEM e MSM, é necessário um maior 

esforço de amostragem para transectos do que para o número de câmaras dentro da 

mesma região. Mesmo que a profundidade possa explicar parte dessa variação espacial 

(Bastviken et al. 2004, 2008, Juutinen et al. 2009) pela conexão entre ebulição e pressão 

hidrostática (Casper et al. 2000), nossos resultados não foram significativos para relação 

entre emissão e profundidade assim como outro estudo anterior no Pantanal (Marani 

and Álvala 2007). Talvez nossos valores pontuais de profundidade não reflitam as áreas 
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cobertas pelas câmaras flutuantes. Isso porque as câmaras de amostragem cobrem uma 

superfície maior do que o ponto de medida da profundidade. Para melhor entender o 

papel da profundidade na emissão de metano, mais estudos devem investigar esse 

gradiente utilizando uma batimetria do sedimento mais especifica. Contudo, outros 

fatores além da profundidade podem explicar a relação entre emissão de CH4 e a 

distância da vegetação, como, por exemplo, a maior disponibilidade de substrato 

orgânico lábil de macrófitas aquáticas e a oxidação de CH4 em sedimento ressuspenso 

pela ação de ondas e ventos (Bastviken et al. 2010). 

Quanto à variação temporal, esse estudo revela um importante ponto no 

entendimento da variação na emissão de CH4 durante cinco dias consecutivos. Nesse 

sentido, apesar da variação sazonal já descrita em muitos estudos de altas latitudes 

(Hirota et al. 2004, Juutinen et al. 2004), pode-se ressaltar a relevância da variação em 

curto intervalo de tempo (por exemplo, uma semana) nas emissões de ecossistemas 

aquáticos tropicais. A emissão média de CH4 no lago L1 dobrou de valor (de 2,79 para 

5,82 mmol m
-2 

d
-1

) entre o primeiro e o quinto dia de amostragem devido ao aumento da 

temperatura (Van der Nat and Middelburg 1998, Hofmann et al. 2010), que estimula a 

decomposição biológica e subsequente produção de CH4 (Conrad 1988, Bastviken 

2009). Porém, vale ressaltar que não houve diferença significativa em dias consecutivos 

de amostragens, o que mostra a importância de um intervalo de tempo maior do que um 

dia entre as coletas.    

 Portanto, nossos resultados fornecem uma forte evidência da alta variabilidade 

intra-ecossistêmica e em um intervalo de tempo de cinco dias para emissões de lagos 

rasos tropicais em planícies de inundação. Com isso, é possível justificar estudos de 

comparação entre diferentes ecossistemas, cujas amostragens não foram simultâneas, 

mas ocorreram num prazo de até cinco dias entre eles. Também, as avaliações de gases 

de efeito estufa nas dinâmicas de lagos quentes podem englobar uma diminuição em 

direção ao centro, o que pode ter implicações importantes sobre as estimativas 

representativas da emissão CH4 à atmosfera. 
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4.1 Introdução 

 

O carbono sob a forma de gás carbônico (CO2) apresenta um relevante papel na 

absorção de calor na atmosfera, contribuindo significativamente para o aquecimento 

global pelo fenômeno denominado efeito estufa (Barker 2007). A apreensão desse gás 

pela fotossíntese e sua liberação pela respiração em meio aeróbio constituem ainda os 

principais caminhos metabólicos pelos quais a matéria orgânica é, respectivamente, 

produzida e decomposta no planeta (Cole et al. 2000). Na bacia de drenagem, a maior 

parte dos ecossistemas aquáticos continentais apresenta supersaturação e subsequente 

emissão de CO2 à atmosfera (Sobek et al. 2005, Cole et al. 2007), o que evidencia um 

predomínio do processo de respiração sobre a fotossíntese nessas águas (Duarte and 

Prairie 2005). 

A coluna dô§gua rasa (Wetzel 1992) e o aporte de nutrientes advindos da bacia de 

drenagem (Marion and Paillisson 2003) tornam os lagos, especialmente suas regiões 

litorâneas e ecossistemas alagados, sítios preferenciais ao estabelecimento das 

macrófitas aquáticas não submersas. Essas plantas superiores apresentam folhas 

expostas para fora da coluna dô§gua e s«o dependentes de alta disponibilidade de §gua 

não salina e baixa turbulência  (Glenn et al. 1995). As raízes das macrófitas aquáticas 

não submersas podem ser fixas em sedimentos, que são inundados pelo menos a maior 
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parte do ano (macrófitas enraizadas), ou livres nas águas superficiais (macrófitas 

flutuantes). Nas baixas latitudes, as altas temperaturas e incidência de radiação solar 

estimulam ainda mais a colonização e a atividade da vegetação aquática não submersa 

nas áreas alagadas (Neue et al. 1997), onde representam uma das mais elevadas taxas de 

produção de matéria orgânica e incorporação de CO2 do planeta (Downing et al. 1993). 

Apesar da elevada incorporação de CO2 diretamente da atmosfera pela fotossíntese 

(Sculthorpe 1967), essas plantas também contribuem para aumentar as concentrações 

desse g§s na coluna dô§gua devido ao acréscimo da disponibilidade de carbono orgânico 

dissolvido (COD) para produção aquática de CO2 (Mann and Wetzel 1996). Dessa 

forma, a pequena área da maioria dos lagos do planeta (Downing et al. 2006) é uma 

condição que aumenta potencialmente a importância relativa das regiões litorâneas 

colonizadas por macrófitas aquáticas não submersas (Wetzel 1992). 

No entanto, poucos estudos consideram essa comunidade vegetal ao avaliarem 

somente a emissão de CO2 nas águas abertas, os quais são ainda restritos às altas 

latitudes (Wetzel 1990, Larmola et al. 2004, Altor and Mitsch 2008, Saunders et al. 

2012). O papel das macrófitas não submersas no balanço de CO2 nos lagos tropicais 

ainda necessita ser melhor considerado nas estimativas globais de emissão de carbono. 

Nesse sentido, o Pantanal é uma das mais extensas áreas alagadas tropicais do planeta e 

apresenta vastos estandes de macrófitas aquáticas flutuantes (Pott and Pott 1997). O 

objetivo do presente estudo foi avaliar o balanço na emissão de CO2 em dois lagos do 

Pantanal e a atmosfera, abrangendo os fluxos tanto nas águas abertas quanto nas regiões 

litorâneas colonizadas por vegetação aquática não submersa. 

 

4.2 Metodologia 

4.2.1 Área de Estudo 

 

O estudo foi desenvolvido no Pantanal Sul-Mato-Grossense, a mais extensa 

planície de inundação tropical do planeta com 140.000 km
2
 (Junk and Da Silva 1999), 

em área situada na parte central da Bacia Hidrográfica do Alto Paraguai (BAP). Essa 

região apresenta inúmeros lagos e um pulso anual de inundação devido à baixa 

declividade da planície, a qual dificulta a drenagem das águas especialmente durante o 

verão chuvoso (Hamilton 2002). Foram estudados dois lagos perenes, L1 (19° 
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01ô08,0ôôS e 57Á 33ô01,1ôôO) e Medalha (MED) (19°34'556'' S 57°00'773''O; Figura 

4.1), os quais são localizados próximos a margem direita de dois importantes rios do 

Pantanal, Paraguai e Miranda respectivamente. O rio Paraguai nasce na Serra do 

Araporé, no Planalto Central do Brasil (Hamilton et al. 1996), enquanto o rio Miranda 

nasce na serra de Maracaju próximo a Serra da Bodoquena (EMBRAPA 1991). A 

vegetação aquática pode atuar como filtro retendo sedimentos, nutrientes e matéria 

orgânica (Alho and Gonçalves 2005). O Pantanal apresenta clima tropical, semi-úmido 

a úmido, com estações chuvosas e secas bem marcadas. A precipitação anual média é de 

aproximadamente 1400 mm com 70-80% ocorrendo na estação chuvosa (Evans et al. 

2010). 

Os lagos L1 e MED diferem quanto às concentrações de COD e nutrientes, mas 

não em relação aos valores de pH (Tabela 4.1).  

 

 

 

 

 

Figura 4.1: Área de estudo abrangendo os lagos L1 na margem direita do rio Paraguai e MED na margem 

direita do rio Miranda, Pantanal Sul-Mato-grossense (Brasil). 
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Tabela 4.1: Valores médios de pH, nutrientes e COD na superfície das águas de centro e margem 

dos lagos L1 e MED durante o período estudado. As unidades das concentrações de nutrientes e 

COD estão expressas respectivamente em µM e mg L
-1
. 

Lago pH Amônio Nitrito Nitrato Fosfato N total P total COD 

L1         

Centro 6,6 1,7 0,1 0,9 6,9 71,3 4,2 12,2 

Margem 6,5 2,4 0,2 1,0 3,5 72,2 4,2 12,7 

MED         

Centro 7,0 2,3 0,1 0,5 2,5 45,1 8,2 5,8 

Margem 6,7 1,9 0,1 0,3 2,9 43,3 6,4 6,4 

 

4.2.2 Delineamento do Estudo 

 

As coletas ocorreram nos meses de janeiro, abril, junho, outubro e dezembro para o 

lago L1 e nos meses de fevereiro, junho, outubro e dezembro para o lago da MED, todas 

no ano de 2011 variando num total de 3 a 6 dias consecutivos cada uma. Esses meses 

abrangeram as variações sazonais no nível hidrológico entre os períodos de águas baixas 

e altas. No mês de abril, o pico das águas altas resultou no transbordamento do rio 

Miranda em extensas áreas próximas ao seu leito, o que impossibilitou a logística de 

acesso à coleta no lago MED. Em cada lago estudado, os fluxos de CO2 à atmosfera 

foram mensurados em três pontos de coleta: na região de margens diferenciando (1) os 

estandes colonizados com macrófitas aquáticas não submersas (MAR-MAC) das (2) 

águas abertas no entorno dos estandes dessa vegetação (MAR-H2O) bem como na 

região central (3) dominada por águas abertas (CEN-H2O; Figura 4.2). 
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Figura 4.2: Pontos de coleta (círculo vermelho) nos lagos (A) L1 e (B) MED: MAR-MAC (Margem com 

macrófitas: verde claro para outubro e verde escuro para dezembro), MAR-H2O (Margem água aberta), 

CEN- H2O (Centro água aberta-azul). 
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4.2.3 Métodos analíticos 

 

Os fluxos de CO2 à atmosfera foram determinados pela variação de curto prazo 

desse gás no interior de câmaras ambientais cobertas com plástico impermeável, as 

quais foram conectadas em circuito fechado com um Analisador Infravermelho de 

gás/CO2 (IRGA) CO2Meter K33ELG; Meter (Silva et al. 2005). Essas câmaras foram 

posicionadas alguns centímetros submersos na água para evitar a entrada de ar 

atmosférico. Foram utilizadas câmaras de dois tamanhos: uma de menor porte (volume 

= 8 L e área = 0,049 m
2
) para as águas abertas tanto do centro (CEN-H2O) quanto da 

margem (MAR-H2O) e outra de maior porte (volume = 168 L e área = 0,36 m
2
), a qual 

permitisse englobar a vegetação aquática não submersa na ponto MAR-MAC. Os fluxos 

de CO2 foram calculados a partir da maior inclinação estável de regressão linear 

significativa (p<0,05) em intervalos de 1 minuto, geralmente totalizando 15 e nunca 

superior a 30 minutos. Essas medidas foram realizadas de 4 em 4 horas ao longo do 

ciclo diário, sendo os horários de coleta 6:00, 10:00, 14:00, 18:00, 22:00 e 2:00 durante 

5 ou 6 dias consecutivos.  

Amostras de água foram pré-filtradas (0,7 mm, Whatman GF/F) para as análises das 

formas dissolvidas de nutrientes e congeladas. As concentrações de fósforo da água 

foram mensuradas pelo método do azul de molibdênio com pré-digestão ácida, e as 

concentrações de nitrogênio total pela soma entre o nitrogênio Kjeldahl e o nitrato 

(APHA 1992). As concentrações de carbono orgânico dissolvido (COD) foram 

mensuradas pelo método da oxidação catalítica de alta temperatura, usando um 

analisador TOC-5000 Shimadzu. A precipitação (mm) e a temperatura do ar (°C) 

durante o ano do estudo foram extraídas do banco de dados do Instituto Nacional de 

Meteorologia (INMET), estação A724-Corumbá-MS. Já os dados de profundidade (m) 

do rio Paraguai foram extraídos do banco de dados da Agência Nacional de Águas 

(ANA), disponibilizado pelo Sistema de Informações Hidrológicas (HidroWeb), 

enquanto os do rio Miranda foi fornecidos pela Base de Estudos do Pantanal (BEP-

UFMS). O pH foi mensurado próximo a cada câmara em todos os horários de coleta 

usando um pHmetro previamente calibrado (826 pH mobile, Methron). A incidência de 

radiação solar foi mensurada em todos os horários de coleta com um radiômetro (LI 

250A; Licor). Em cada lago, as áreas de águas abertas e colonizadas por macrófitas 

aquáticas foram estimadas pela diferença entre os perímetros externos de cada lago e 
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internos dos respectivos estandes de macrófitas nas margens, os quais foram 

delimitados usando um GPS Colorado 400t; Garmin. Essas estimativas de área foram 

calculadas apenas para o mês de águas baixas (dezembro), uma vez que as extensas 

áreas inundadas ao redor dos lagos nos outros meses impossibilitaram o acesso externo 

ao perímetro dos lagos. 

 

4.2.4 Análises estatísticas 

 

Os dados transformados não apresentaram premissas de parametricidade, uma 

vez que a normalidade foi não significativa (p<0,05, teste de Kolmogorov-Smirnov) e 

as variâncias foram heterogêneas (p<0,05, teste de Bartlett). Nesse sentido, diferenças 

quantitativas entre grupos amostrais foram comparados por meio de medianas e testes 

não paramétricos (significativo p<0,05, teste de Kruskall-Wallis seguido de pós-teste 

de Dunn). As análises estatísticas e gráficas foram realizadas no programa PRISM ver. 

4.0 (GraphPad Software, San Diego, CA). 

 

4.3 Resultados 

 

Em ambos os lagos, considerando todos os horários e meses de coleta, a região 

MAR-MAC apresentou balanço de sequestro de carbono da atmosfera, em mediana 

(intervalo de interquartil 25-75%), de -2,25 (-3,16/-0,08) e -1,10 (-2,66/1,20) mmol m
-2 

h
-1

 para MED e L1 respectivamente. Já as demais estações de águas abertas 

apresentaram emissão líquida em mediana (intervalo de interquartil 25-75%), sendo
 

0,39 (0,23/0,73) e 0,47 (0,29/0,70) mmol m
-2 

h
-1 

em MAR-H2O para MED e L1, 

respectivamente, e 1,00 (0,50/1,94) e 0,79 (0,46/1,65) mmol m
-2 

h
-1 

em CEN-H2O para 

MED e L1, respectivamente (Figura 4.3).  
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Figura 4.3: Emissão de CO2 (mmol m
-2
 h

-1
) da água para atmosfera nos lagos MED e L1 nos pontos de 

coleta margem com macrófitas (MAR-MAC), margem sem macrófitas (MAR-H2O) e centro (CEN-H2O). 

Letras iguais indicam diferença estatística não significativa (Kruskall- Wallis, p>0,05) e as barras 

representam a mediana.  

 

 

Na comparação entre meses, o período de abril a setembro foi seco (precipitação 

média mensal de 18 mm), enquanto os meses de outubro a março foram chuvosos 

(precipitação média mensal de 201 mm). Os meses secos coincidiram com o período de 

cheia tanto no rio Paraguai e no lago L1 quanto no rio Miranda e no lago MED (Figura 

4.4). Apesar dos últimos terem alcançado o pico de águas altas mais precocemente, não 

sendo amostrado nesse momento.  


















