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RESUMO
Estimativa de emissão de gases de efeito estufa por lagoas salinas no pantanal da
Nhecolândia, MS
O Pantanal é a maior área úmida do planeta e considerada uma das maiores fontes
naturais de gases de efeito estufa (GEE). A sub-região da Nhecolândia, um dos maiores
ecossistemas do Pantanal, possui o sistema lêntico mais diverso, onde lagoas de água
doce coexistem com salinas, apesar das condições climáticas regionais não explicarem
totalmente esta alta salinidade. As salinas são permanentes e funcionam de maneira
diversa, sendo assim, subdivididas em tipologias verde e preta. As salinas verdes e
pretas diferem tanto pela composição e funcionamento biogeoquímico, quanto pela
abundância de espécies extremófilas. Tal distinção pode afetar o balanço regional de
GEE, e assim, reduzir a confiabilidade das estimativas regionais das emissões gasosas.
As estimativas de emissões de GEE obtidas anteriormente no Pantanal representaram
principalmente ecossistemas de água doce, desconsiderando, portanto, a transferência de
massa a partir das lagoas salinas. As lagoas de água doce, porém, podem ser
permanentes ou temporárias, dependo da intensidade das inundações anuais. Estas
lagoas concentram grande quantidade de matéria orgânica e vegetação aquática que
aumenta este aporte orgânico. Devido a diversidade química das águas superiores na
Nhecolândia, buscou-se quantificar os fluxos de GEE em lagoas salinas dos tipos verde
e preta, e lagoas de água doce. O monitoramento destes corpos d’água ocorreram nas
duas estações climáticas comuns do Pantanal, seca e úmida, quando as alterações
climáticas e químicas das águas são marcantes. Deste modo, foi possível retratar o
efeito das variáveis abióticas sobre o balanço de massa no sistema água-atmosfera da
segunda maior sub-região pantaneira. Duas metodologias distintas foram utilizadas para
indicar a variabilidade espacial entre lagoas análogas, como as salinas, e variações
específicas em cada lagoa. Os resultados indicaram que houve grande variabilidade
espaço-temporal na dinâmica dos GEE entre os ecossistemas estudados, de maneira que,
uma mesma lagoa que atuou como fonte em uma estação, comportou-se como
sumidouro em outro período. Houve intensa variabilidade espacial, ainda, entre salinas
de mesma tipologia, quando no mesmo período, umas podem ser fonte e outras
sumidouros para determinados gases. As maiores emissões de metano e gás carbônico
ocorreram na lagoa de água doce, porém, salinas verdes apresentaram valores próximos
na mesma estação. Isto aponta a necessidade de aumentar as amostragens diretas
visando incorporar a variabilidade espacial e temporal aos modelos climáticos regionais.
As medidas in situ podem, assim, caracterizar as contribuições individuais no sistema
lêntico e aumentar a confiança nas estimativas de emissões gasosas atribuídas ao
Pantanal.
Palavras-chave: Metano; Dióxido de carbono; Fitoplancton; Óxido nitroso.
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ABSTRACT

Estimation of greenhouse gas emissions by saline lagoons in the Nhecolandia wetlands,
MS
The Pantanal is the largest wetland on the planet and considered one of the largest natural
sources of greenhouse gases (GHG). The sub-region of Nhecolândia, one of the largest
ecosystems in the Pantanal, has the most diverse lentic system, where freshwater lagoons
coexist with saline, although regional climatic conditions do not fully explain this high
salinity. The salinas are permanent and function in a different way, being thus subdivided into
green and black typologies. The green and black salinas differ as much by the composition
and biogeochemical functioning, as by the abundance of extremófilas species. Such a
distinction may affect the regional GHG balance sheet, and thus reduce the reliability of
regional estimates of gaseous emissions. Estimates of GHG emissions previously obtained in
the Pantanal represented mainly freshwater ecosystems, thus disregarding the mass transfer
from saline lagoons. Freshwater ponds, however, can be permanent or temporary depending
on the intensity of annual floods. These ponds concentrate a great amount of organic matter
and aquatic vegetation that increases this organic contribution. Due to the chemical diversity
of the upper waters in Nhecolândia, it was sought to quantify GHG flows in saline lagoons of
the green and black types, and freshwater lagoons. The monitoring of these bodies of water
occurred in the two common wetland climate seasons, when the climatic and chemical
changes of the waters are remarkable. In this way, it was possible to portray the effect of the
abiotic variables on the mass balance in the water-atmosphere system of the second largest
sub-region of the Pantanal. Two different methodologies were used to indicate the spatial
variability between analogous lagoons, such as salinas, and specific variations in each lagoon.
The results indicated that there was great space-time variability in the GHG dynamics among
the studied ecosystems, so that the same lagoon that acted as a source in one season, behaved
as a sink in another period. There was intense spatial variability, also, between salinas of the
same typology, when in the same period, some can be source and other sinks for certain gases.
The highest emissions of methane and carbon dioxide occurred in the freshwater lagoon,
however, green salinas presented close values in the same season. This points to the need to
increase direct sampling to incorporate spatial and temporal variability into regional climate
models. In situ measurements can thus characterize individual contributions in the lentic
system and increase confidence in the gaseous emissions estimates attributed to the Pantanal.

Keywords: Methane; Carbon dioxide; Phytoplankton; Nitrous oxide
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1 INTRODUÇÃO
Áreas úmidas são ecótonos que conectam sistemas terrestres e aquáticos, com
saturação hídrica superficial, permanente ou temporária (Gardner et al., 2015; Russi et al.,
2013). Considerados um dos ecossistemas mais produtivos do planeta (Sahagian; Melack,
1988), estes ambientes disponibilizam serviços ecosssistêmicos essenciais como conservação
da qualidade da água e ciclagem de carbono (C) (Russi et al., 2013). Nestas áreas há
significativo estoque de C (118 g C m-2 ano-1) (Mitsch et al., 2013), capaz de torná-las fontes
ou sumidouros potenciais de gases de efeito estufa (GEE) como metano (CH4) e gás
carbônico (CO2) (Mitsch et al., 2013; Kayranli et al., 2010; IPCC, 2006; Chen; LU, 2003).
O Pantanal é a maior área úmida continental do planeta, uma extensa planície
caracterizada tanto pela diversidade biológica quanto pelos sistemas lacustres particulares
(Medina-Júnior, Rietzler, 2005; ANA, 2004; Assine, 2003). O pulso de inundação periódico
provê

a

recarga

de

nutrientes

e

define

a

paisagem

regional

(ANA,

2004;

ANA/GEF/PNUMA/OEA, 2003; Abdon, 1998). A retenção de matéria orgânica reduz a
concentração de oxigênio (O2) e pH da água, condição ideal para produção de GEE (Kayranli
et al.;2010; Bergamaschi et al., 2007; ANA, 2004; Cunha, 1980). As estimativas globais de
emissão natural de CH4 indicam que o Pantanal, com 150 mil Km2, emite aproximadamente
510-1033 kg CH4 ha-1 ano-1, enquanto que, a Amazônia com 4 milhões de Km2 contribui com
54 a 1341 kg CH4 ha-1 ano-1 (IPCC, 2013).
A segunda maior sub-região do Pantanal, a Nhecolândia, possui sistema lêntico
composto por mais de dezesseis mil lagoas oligosalinas (Oliveira et al., 2011), abastecidas
regularmente abastecidas pela drenagem superficial com baixa condutividade elétrica (≥200
μs·cm - 1) e pH (5 – 7) (Mourão, 1989). Estas lagoas são ocupadas por macrófitas aquáticas e
microalgas que as equipara aos sistemas mais produtivos do mundo (Santos 2013; 2008; Pott
et al., 1989).
Na Nhecolândia existem, ainda, cerca de seicentas lagoas salinas (Oliveira et al.,
2011), com ampla gama de salinidade, retratada principalmente pela alta condutividade
elétrica e pH (> 8.000 μs·cm-1) e pH (≥ 9-11) (Furian et al., 2013; Almeida et al, 2011). Estas
salinas são ocupadas organismos extremófilos que participam da ciclagem de nutrientes como
carbono (C) e nitrogênio (N) (Costa, 2015; Silva, 2015; Santos; Sant’anna, 2010; MedinaJúnior; Rietzler, 2005). A atividade biológica regula o funcionamento destas lagoas e,
associadas às condições físico-químicas, discrimina as salinas em tipologias verde e preta
(Martins et al., 2012). As salinas verdes apresentam sedimento orgânico profundo,
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variabildade química diária e fitoplâncton especializado na fixação de N, enquanto que,
salinas do tipo pretas têm sedimento arenoso com estreita cobertura orgânica, maior
profundidade, menor variabilidade química e atuam predominantemente na mineralização de
desnitrificação (Silva, 2015). Em salinas como estas ocorrem, também, comunidade
metanogênica e metanotrófica, que participa da degradação da matéria orgânica, com
consequente produção de CH4 e CO2 (Bergier et al., 2016). As oscilações interanuais de
precipitação, com efeito sobre a intensidade e duração das inundações (Rodela, Queiroz Neto,
2006), contribui também para redução da quantidade de lagoas oligosalinas e aumento do
número de salinas (Bergier et al., 2016). Isto ressalta a necessidade de incluir a contribuição
destes ecossistemas no balanço regional de GEE, porém, grande parte das estimativas de
emissão de GEE no Pantanal restringe-se a ecossistemas de água doce (Silva et al., 2016;
Rust, 2015; Peixoto et al., 2015; Bastviken et al., 2010).
Há, ainda, limitada compreensão sobre a dinâmica de carbono em lagos salinos
tropicais (Duarte et al., 2008). Associada a este desconhecimento, a variabilidade espaçotemporal comum em ecossistemas aquáticos, e observada nas lagoas da Nhecolândia (Silva,
2015; Furian et al., 2013), aumentam as incertezas dos modelos climáticos globais (Kirschke
et al., 2013; Bousquet et al., 2011). Considera-se que medidas pontuais frequentes podem
aumentar a precisão das estimativas (Kirschke et al., 2013), visto que, os fatores abióticos que
regulam os fluxos de GEE podem ser descritos, assim como, a relação entre estas variáveis e
o balanço dos gases (Duc et al., 2010). Sendo assim, este estudo buscou caracterizar as
emissões de CH4, CO2 e N2O em ecossistemas aquáticos salinos e de água doce, com
funcionamento biogeoquímico diverso e sob condições climáticas distintas. Para isto, utilizouse duas metodologias, apresentadas separadamente. No primeiro momento, câmaras estáticas
foram distribuídas aleatoriamente na superfície de salinas tipo verde e tipo preta para coleta
de GEE transportados por difusão na interface água-atmosfera. Este método foi proposto para
descrever, inicialmente, a variabilidade espacial entre lagoas estritamente relacionadas e em
condições climáticas parecidas. A segunda metodologia tem sido utilizada em estudos
semelhantes (Peixoto et al., 2015; Schilder et al., 2013) e descrevem a variabilidade espacial
dentre de cada lagoa. Assim, os GEE, transportados por difusão, foram coletados em salinas
verdes, distintas pela abundância da comunidade fitoplanctônica, salina preta e lagoa de água
doce. Alido a isto, testou-se a variabilidade temporal, medindo as emissões gasosas na mesma
lagoa em períodos climáticos distinto, apesar da semelhança entre as condições atmosféricas
no período estudado. Os resultados obtidos permitiram caracterizar a dinâmica de GEE em
diferentes ecossistemas aquáticos e retratam nitidamente a variabilidade espaço-temporal.
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Com isto, elaborou-se dois artigos distintos para descrever, com maior detalhamento, o
trabalho realizado.
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2 BALANÇO DE GASES DE EFEITO ESTUFA EM LAGOAS SALINAS NO
PANTANAL

Resumo
Emissões de gases de efeito estufa (GEE) foram medidas em lagoas salinas exclusivas da subregião da Nhecolândia no Pantanal. A pedologia local promove o isolamento destas lagoas,
impedindo que ocorra recarga hídrica na estação úmida. As salinas têm alta concentração
iônica e são ocupadas por organismos extremófilos que regulam e discriminam tipologias
entre estas lagoas. Os fluxos difusivos de metano, gás carbônico e óxido nitroso foram
coletados durante dois anos consecutivos, no período seco, quando há intensa redução de
precipitação, e consequentemente, aumento de eletrólitos dissolvidos nas salinas. Apesar de
ecossistemas aquáticos salinos serem considerados fontes naturais de gás carbônico, a
contribuição do sistema lêntico salino da Nhecolândia não foi quantificada e integrada às
estimativas de emissões de GEE atribuídas ao Pantanal. Buscou-se, por isto, caracterizar os
fluxos de GEE e os possíveis fatores relacionados a eles. Os resultados indicaram que apesar
destes ecossistemas estarem estritamente relacionados, as condições físico-químicas que
regulam os fluxos de GEE são diferentes para cada salina. Observou-se ainda, que
possivelmente a comunidade fitoplanctônica, distinta em cada tipologia de salina, seja um dos
maiores reguladores da dinâmica de GEE. A variabilidade espacial observada entre as salinas
indica que novos estudos devem ser conduzidos para descrevem os aspectos condicionantes
destas variações e o efeito disto sobre o balanço regional de GEE. A redução destas incertezas
aumentará a robustez dos modelos climáticos regionais e globais.
Palavras-chave: Metano; Dióxido de carbono; Fitoplâncton; Óxido nitroso
Abstract
Greenhouse gas emissions (GHG) were measured in exclusive saline lagoons of the
Nhecolândia sub-region of the Pantanal. The local pedology promotes the isolation of these
lagoons, preventing water recharge in the wet season. The salinas have high ionic
concentration and are occupied by extremophile organisms that regulate and discriminate
typologies between these lagoons. The diffusive fluxes of methane, carbon dioxide and
nitrous oxide were collected during two consecutive years in the dry period, when there is
intense reduction of precipitation, and, consequently, increase of dissolved electrolytes in the
saline. Although saline aquatic ecosystems are considered natural sources of carbon dioxide,
the contribution of the Nhecolândia salt saline system has not been quantified and integrated
with the GHG emission estimates attributed to the Pantanal. It was therefore sought to
characterize GHG flows and the possible factors related to them. The results indicated that
although these ecosystems are strictly related, the physico-chemical conditions that regulate
GHG fluxes are different for each saline. It was also observed that possibly the phytoplankton
community, distinct in each saline typology, is one of the major regulators of GHG dynamics.
The spatial variability observed between the salinas indicates that further studies should be
conducted to describe the conditioning aspects of these variations and the effect of this on the
regional balance of GHG. Reducing these uncertainties will increase the robustness of
regional and global climate models.
Keywords: Methane; Carbon dioxide; Phytoplankton; Nitrous oxide
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2.1 Introdução
As maiores emissões naturais de metano (CH4), dióxido de carbono (CO2) e óxido nitroso
(N2O), importantes gases de efeito estufa (GEE), ocorrem em áreas úmidas (IPCC, 2007),
especialmente em regiões tropicais (Sjögersten et al., 2014; Christensen, 2011; Guérin et al.,
2006). Estas áreas podem, ao longo do tempo, atuarem como sumidouros desses GEE (Mitsch
et al., 2013; 2010). O Pantanal é a maior área úmida continental do planeta (ANA,2004) e
umas das maiores fontes de CH4 global, superando ecossistemas semelhantes como a
Amazônia (IPCC, 2013). A grande diversidade no relevo, ocupação biológica e pulsos de
inundação delimitam o Pantanal em sub-regiões, das quais se destaca a Nhecolândia, dada a
maior diversidade química das águas superficiais (Martins, 2012; Almeida et al., 2011;
Mourão, 1989).
Na Nhecolândia existem aproximadamente 600 lagoas com alta concentração iônica,
condutividade elétrica (1500 – 65.000 µS·cm-1) e pH (> 9), denominadas “salinas” (Oliveira,
2011). Estas lagoas coexistem com milhares de ecossistemas de água doce, porém estão
isoladas da recarga hídrica superficial (Furian et al., 2013). As salinas divergem quanto a
abundância biológica e a ciclagem de nutrientes (Costa et al., 2015; Almeida, 2011) e
distinguem-se em tipologia verde e preta (Martins, 2012). As salinas verdes têm a maior
abundância de fitoplâncton, especialmente cianobactérias fixadoras de nitrogênio (N), e
grande variabilidade diária no metabolismo aquático. Em salinas pretas a abundãncia
biológica é menor, as condições físico-químicas são menos variáveis e os processos de
mineralização e desnitrificação de N são predominantes, condições estas, opostas às observas
nas salinas verdes. (Silva, 2015; Martins, 2012).
Os lagos salinos globais são fontes significativas de CO2 (Duarte et al., 2008), e
potenciais sumidouros de carbono (C) (Mitsch et al., 2013). Estes ecossistemas podem, ainda,
atuarem como sumidouros de N, dada frequente conversão de amônia (NH3+) a nitrato (NO2)
(Joye et al., 1999), processos intermediários na produção e emissões de N2O. Medida isolada
de emissão de CH4 e CO2 em uma lagoa salina do tipo verde na Nhecolândia indicou que há
grande produção de CH4 no sedimento destas lagoas (Bergier et al., 2016). Ainda segundo o
autor, o CH4 é transportado para a atmosfera principalmente através de bolhas. Esse
mecanismo é considerado os maiores responsáveis pela liberação de CH4 a partir de
ecossistemas aquáticos (Bastviken et al., 2004). A medida pontual realizada nesta salina
indicou também que estes ecossistemas podem atuar como significativos sumidouros de CO2,
com apreensões líquidas de aproximadamente 900 mg CO2 m-2 d-1. Diante disto, este estudo
foi proposto para medir emissões de CH4, CO2 e N2O, por difusão, na interface água-
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atmosfera, em duas lagoas salinas, representantes das tipologias verde e preta. Espera-se com
isto caracterizar o balanço de GEE em ecossistemas diversos da região e indicar se o
funcionamento biogeoquímico destas lagoas afeta a dinâmica dos gases em sistema aquático
semelhantes.

2.2 Material e Métodos
Os fluxos difusivos de CH4, CO2 e N2O foram medidos em lagoa salina do tipo
verde (SV) (19°28'13"S, 56° 3'22"W) e do tipo preta (SP) (19°26'56"S, 56°7'55"W),
localizadas na região da Nhecolândia, Pantanal, MS. As coletas ocorreram na estação seca,
durante dois anos consecutivos (2012/2013), quando as precipitações são escassas e há
frequente eflorescência de fitoplâncton nas salinas do tipo verde. As principais características
destas lagoas estão descritas na tabela 1.

Tabela 1. Características físicas das salinas verde e preta
Salina Área (m2) Profundidade
Sedimento
Verde

Preta

150

90

0,5 – 1,0 m
2,0 – 2,5 m

Condutividade
elétrica (µS.cm-1)

Espessa camada escura
de matéria orgânica
Arenoso com estreita
camada de sedimento
orgânico

1980 - 2395
1128 -4750

Fonte: Martins, 2012

As dificuldades no transposte de material até às áreas de estudo condicionaram o uso
de uma metodologia experimental, em que, duas câmaras flutuantes, de 0,081 m2 e 0,029 m3,
equipadas com válvula para equilibrar a pressão, foram instaladas na superfície de cada lagoa.
A instalação das câmaras na região central das lagoas foi feita através de um pequeno bote
inflável, visando assim, evitar turbulência artificial e promover liberação acidental dos GEE.
As amostragens ocorreram durante dezesseis horas seguidas (6h – 0h), com intervalos de duas
horas entre as coletas. Deste modo, buscou-se representar as principais alterações climáticas
diárias e possível efeito desta variabilidade temporal na dinâmica dos GEE.
A partir da instalação dos equipamentos no tempo zero (t0), os gases foram retirados
da superfície interna da câmara, em intervalos de cinco minutos, durante 20 minutos. Isto

18

permitiu que se calculasse as emissões de CH4, CO2 e N2O em função do tempo. As amostras
foram retiradas com seringas (100 mL) e acondicionadas em frascos (60 mL) para análise
posterior. A concentração dos gases foi determinada em cromatógrafo Shimadzu (GC-2014)
equipado com detector de captura de elétrons para analisar N2O e de ionização de chama para
quantificar CO2 e CH4 (Varner et al., 2002). Os fluxos dos gases foram obtidos a partir da
taxa de emissão, decorrente da concentração do gás em função do tempo, e indicada por uma
curva acumulada em cada horário amostrado (Lambert and Fréchette, 2005; IHA, 2010). O
valor destas curvas relacionados à pressão, volume e temperatura, em cada horário, indicou a
transferência de massa na interface água-atmosfera em área conhecida.
A variabilidade temporal foi observada através das variáveis ambientais, como
temperatura (ºC), pH, condutividade elétrica (CE) (µS·cm-1), oxigênio dissolvido (OD) (%),
turbidez (NTU), obtidas diretamente de cada lagoa nos horários de coletas dos gases.
Amostras de água foram coletadas para determinação de carbono orgânico dissolvido (DOC),
carbono inorgânico dissolvido (DIC) e nitrogênio total (TN). Estas amostras foram
centrifugadas no campo e preservadas sob refrigeração para análise no laboratório de
Ecologia Isotópica (CENA/USP) (Tabela 2).
Tabela 2. Variáveis médias físico-químicas das salinas verde e preta
Lagoa Temperatura CE (µs·cm-1) pH OD (%) Turb (NTU) DOC DIC
SV

(ºC)
29,3

2573

9,4

144

833

SP

25,9

1653

9,1

91

113

TN

mg · L-1
130 388 12,88
34

403

2,28

CE: condutividade elétrica; OD: oxigênio dissolvido; Turb: Turbidez da água; DOC: carbono orgânico
dissolvido; DIC: carbono inorgânico dissolvido; TN: nitrogênio total.

Para determinação de DOC foi utilizado 20 mL de água de cada lagoa. Estas amostras
foram filtradas em membranas de fibra de vidro e reservadas em frasco de vidro sob
refrigeração. A concentração de DOC foi obtida por detecção em infravermelho, através de
analisador SHIMATZU TOC 5000A (Total Organic Carbon Analyser).

A precisão das

análises foi confirmada por curva de calibração (R2 = 1). Para quantificar DIC uma alíquota
de 30 mL das amostras foi filtrada em membrana de acetato de celulose (0,45 µm), para
então, ser determinada por detecção em infravermelho por analisador SHIMATZU TOC
5000A (Total Organic Carbon Analyser). O mesmo volume de água das lagoas e processo de
filtração foi realizado para determinação de TN, porém, adicionou às amostras 0,6 mL de
ácido

sulfúrico,

e

posterior

congelamento.

As

análises

foram

realizadas

em
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SHIMATZU TOC-VCSH com unidade de medida de nitrogênio total (NTM-1). A precisão da
análise foi verificada através de uma curva de calibração com alto coeficiente de correlação
(R2 = 0,99).
O teste de Tukey foi realizado para avaliar as diferenças entre os fluxos de GEE de
cada lagoa e os parâmetros ambientais. Para testar a relação entre os fluxos de GEE e as
condições abióticas foi realizada Análise de Componentes principais (ACP). Deste modo, foi
possível agrupar as variáveis em eixos não correlacionados, definidos como componentes
principais 1 e 2 (CP). Estes componentes são combinações lineares das variáveis, de maneira
que, as maiores variações são descritas na componente principal 1. Análise de regressão
stepwise foi utilizada para selecionar as variáveis preditoras, ou seja, aquelas que no conjunto
de todas as variáveis independentes, estão mais associadas às variáveis dependentes. Após
determinação de correlação canônica, onde as associações mais importantes são observadas,
esta análise hierarquiza, a partir da variável com maior correspondência, as demais variáveis
influentes. A classificação destas associações é ranqueada pelo valor de F e sua significância
(Pr > F).

2.3 Resultados
Os fluxos de CH4, CO2 e N2O diferiram entre as lagoas SV e SP (p<0,005). A maior
emissão de CH4 ocorreu na SV, com média de 3 mg m-2 d-1, enquanto que na SP a perda
líquida deste gás foi de aproximadamente 0,2 mg m-2 d-1. Em relação ao fluxo de CO2, houve
apreensão líquida média de -0,67 mg m-2 d-1 na SV e e emissão média de 7,6 mg m-2 d-1 na SP.
As maiores emissões e apreensões de CO2 ocorrerem nos períodos de maior temperatura,
porém, não foi possível determinar a associação direta desta variável com os fluxos de CO2
em ambas as salinas. Houve influxo de N2O na SV e na SP, porém, nesta última lagoa, as
apreensões ocorreram nos horários extremos, enquanto que, em grande parte dia (10h -18h)
ocorreu emissão deste gás (Figura 1).
A variabilidade e magnitude dos fluxos de GEE não foram explicadas por uma
variável abiótica exclusiva, apesar das diferentes visíveis entre estes parâmetros físicoquímicos (p<0,005). Os fluxos de GEE e as variáveis abióticas em cada lagoa foram
agrupados pela Análise de Componentes Principais (ACP) (figura 2). Foi possível observar
que, a variabilidade foi maior na SV do que na SP. O CP 1 (59,6%) indicou relação inversa
entre os gases CO2 e N2O e as variáveis oxigênio dissolvido (O2p) e temperatura (Temp),
enquanto que o CH4 esteve diretamente relacionado com grande parte das variáveis abióticas
(CP 2).
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Figura 2. Ordenação por ACP das variáveis dependentes (CH4, CO2, N2O) e das variáveis
independentes (parâmetros abióticos). Os parâmetros abióticos foram temperatura (Temp),
turbidez (TurbNTU), condutividade elétrica (CE), pH, oxigenio dissolvido em porcentagem
(O2p). Os conjuntos de dados foram observados nas salinas verde (SV), preta (SP).
A combinação linear entre o conjunto de dados de todos os GEE e todas as variáveis
abióticas, analisada por correlação canônica, indiciou que as maiores ocorreram entre CH4 e
pH (0,96) na SP, enquanto que, na SV, o pH correlacionou com todos os GEE (0,99). A
hierarquização das variáveis abióticas, realizada por regressão stepwise, indicou que os
parâmetros físico-químicos mais influentes sobre os GEE não são os mesmos (tab 3).

Tabela 3. Hierarquização das variáveis preditoras no balanço de GEE de lagoas salinas
Lagoa
Gás
Variável abiótica
Pr > F
Valor de F
Salina Preta
CH4
Nitrogênio total
0,0280
7,63
CO2
n.s.
N2O
Oxigênio dissolvido (O2)
0,0015
7,69
Carbono orgânico dissolvido (DOC)
0,0095
14,06
Salina Verde

CH4
CO2

N2O
Não significante (n.s.).

Temperatura
Oxigênio dissolvido (O2)
Nitrogênio total
Turbidez da água (NTU)
Condutividade elétrica (CE)
n.s.

0,0280
0,1127
0,1106
0,0749
0,0012
-

2,86
4,11
14,16
5,03
149,79
-
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2.4 Discussão
O aumento da salinidade, com consequente elevação do pH, afeta atividades
biológicas como a metanogênese em ecossistemas aquáticos (Nolla-Ardèvol et al., 2012). Em
ambas as salinas o fluxo de CH4 foi influenciado principalmente pelo pH (p < 0,66), porém, a
emissão máxima (0,5 mg CH4 m-2 d-1) observada na SP foi menor do que na SV (4,4 mg CH4
m-2 d-1). Estes fluxos foram observados mesmo sob condição óxicas (10,4 mg · L - 1), assim
como foi descrito para lagoa salina semelhante na mesma região (Bergier et al., 2016), onde
ocorreu perda líquida (26 mg CH4 m-2 d-1) independente da concentração de oxigênio, comum
nesta lagoa (6,8 mg · L-1) (Santos; Sant’anna, 2010). A profundidade reduzida em
ecossistemas aquáticos continentais favorece emissão de CH4 por ebulição, através da qual, a
maior parte de CH4 é transferida no sistema água-atmosfera (Bastviken et al., 2004; Joyce;
JewelL, 2003). Altas temperaturas e concentração de matérias orgânica, comuns nas lagoas
estudadas, são importantes para os processos de produção de CH4 (Bastviken et al., 2010),
porém, não foi possível determinar os fatores que dirigem diretamente o balanço deste gás
nestas salinas. Estimativas globais indicam que as transferências de CH4 para a atmosfera a
partir de ecossistemas salinos são menores do que o volume emitido por águas doces
(Poffenbarger et al., 2011). A precisão destas estimativas, porém, é limitada pela reduzida
quantidade de dados de águas continentais tropicais (Ortiz-Llorente; Alvarez-Cobelas, 2012),
e ainda mais, de lagos salinos.
Lagoas salinas podem atuar como sumidouros significativos de CO2, condicionado,
porém, à intensidade de inundação e padrão climático local (Mitsch et al., 2013; 2010). Estes
ecossistemas, além disto, apresentam altas taxas de produtividade primária (≤ 19.000 mg C m2

d-1) (Hammer et al., 1981). Na SV há abundante população de produtores primários, como

cianobactérias (Santos; Sant’anna, 2010), altas temperaturas e saturação de oxigênio. Estas
condições indicam intensa atividade fotossintética e poderiam explicar a apreensão de CO2
nesta lagoa, porém, medidas limnológicas que confirmariam este processo não foram
realizadas neste estudo. Por outro lado, as emissões de CO2 na SP indicaram que,
ecossistemas estritamente relacionados como as salinas, podem atuar de maneira distinta. Os
lagos salinos globais, de metabolismo heterotrófico, são fontes de GEE (Duarte et al., 2008).
A SP tem comunidade microbiana mais estrutura, sem predomínio de cianobactérias (Silva,
2015), como observado na tipologia verde, porém, não foi possível determinar se estas
características favorecem as emissões observadas.
O fluxo de N2O foi o menor entre os GEE estimados. A amplitude reduzida de
emissões e apreensões não revelou a contribuição específica destas lagoas para o balanço
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deste gás. A produção de N2O ocorre sob anoxia durante o processo de desnitrificação
(Santoro, 2010), contudo, esta condição foi oposto ao observado nas salinas estudadas.
Organismos anaeróbios facultativos, dos dominíos Bactéria, Archae e Eukaria participam da
ciclagem de nitrogênio em ecossistemas aquáticos (Francis et al., 2007) e possuem
representantes nas lagoas salinas (Silva, 2015). Ainda assim, não foi possível assumir que a
população anaróbias facultativas conduza a dinâmica de N2O na SV e SP.
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3 VARIABILIDADE ESPAÇO-TEMPORAL NA EMISSÃO DE GASES DE EFEITO
ESTUFA EM LAGOAS SALINAS NO PANTANAL DA NHECOLÂNDIA, MS

Resumo
Estimativas climáticas globais indicam que o Pantanal é uma das maiores fontes de metano
(CH4) do planeta, porém, o balanço de carbono (C) em diferentes ecossistemas aquáticos
desta região não foi inteiramente descrito. Na sub-região da Nhecolândia ocorre o maior
número de lagoas de água doce e, exclusivamente, lagoas salinas, com extensa gama de
concentração iônica e diversidade microbiológica. As salinas são discriminadas em tipologia
verde e preta devido suas diferenças de composição e o funcionamento. Visando integrar as
medidas de GEE, provenientes destes ecossistemas, ao balanço regional de C, propôs-se
quantificar os fluxos de metano, gás carbônico e óxido nitroso em diferentes salinas verdes,
salina preta e lagoa de água doce. Estas estimativas representaram a variabilidade espacial da
região. As coletas ocorreram em diferentes estações climáticas para descrever o efeito das
variações temporais sobre o balanço regional de GEE. As salinas verdes, onde há maior
abundância de fitoplâncton, apresentaram as maiores e mais variáveis emissões de GEE entre
as salinas estudadas. Observou-se também variabilidade temporal, entre salinas intimamente
relacionadas. Isto aponta a complexidade destes ecossistemas e a necessidade de medidas
pontuais frequentes para identificar os fatores que regulam as emissões e apreensões
líquidasde GEE observadas nestas lagoas.
Palavras-chave: Fixação biológica; Desnitrificação; Balanço de carbono, Áreas úmidas

Abstract
Global climate estimates indicate that the Pantanal is one of the largest sources of methane
(CH4) on the planet, but the carbon balance (C) in different aquatic ecosystems in this region
has not been fully described. In the Nhecolândia sub-region there are the largest number of
freshwater lagoons and exclusively saline lagoons with an extensive range of ionic
concentration and microbiological diversity. The salinas are discriminated in green and black
typology due to their differences in composition and functioning. Aiming to integrate GHG
measures from these ecosystems, the C regional balance was proposed to quantify methane,
carbon dioxide and nitrous oxide fluxes in different green saline, black saline and freshwater
lagoons. These estimates represented the spatial variability of the region. The collections
occurred in different climatic seasons to describe the effect of temporal variations on the
regional balance of GHG. The green salinas, where there is greater abundance of
phytoplankton, presented the largest and most variable GHG emissions among the studied salt
flats. Temporal variability was also observed, among closely related salinas. This points to the
complexity of these ecosystems and the need for frequent timely measures to identify the
factors that regulate GHG emissions and net seizures observed in these lagoons.

Keywords: Biological fixation; Desnitrification; Carbon balance, Wetlands
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3.1 Introdução
Áreas úmidas tropicais emitem grande quantidade de gases de efeito estufa (GEE)
(Panneer et al., 2014). Há, porém, grandes incertezas, nestes ecossistemas, sobre o volume
destas emissões e os fatores que as regulam, devido ausência de medidas diretas e sistemáticas
(Sjögersten et al., 2014; Kirschke, 2013). O Pantanal é a maior área úmida tropical do planeta
e uma das maiores fontes de CH4 global (IPCC, 2013; POR, 1995). Apesar disto, suas
contribuições para o balanço regional de carbono (C) não estão plenamente descritas (Bergier
et al., 2016; Peixoto et al., 2015).
A Nhecolândia é uma das maiores e mais diversas sub-regiões do Pantanal (ANA,
2003). Possui águas superficiais com intensa concentração iônica, alta condutividade elétrica
(500 – 71.400 µS·cm-1) e pH (7 – 10) (Furian et al., 2013; Almeida et al., 2011). O sistema
lêntico nesta região é composto por lagoas rasas (≤ 2 m) ocupadas por espécies extremófilas,
especialmente cianobactérias. O fitoplâncton abundante em salinas do tipo verde altera a
composiçao destas águas, principalmente no período seco, quando ocorre frequente
eflorescência (Costa et al., 2015; Santos, 2013; Santos; Sant’anna, 2010). Esta condição
distinguem as salinas em tipologia verde, onde há predominância de cianobacterias
diazotróficas e metabolismo aquáticos variável e preta, onde a comunidade microbiológica
tem maior similitude e a variabilidde diurna é reduzida (Martins et al., 2012).
As lagoas salinas, aparentemente, produzem mais CH4 do que ecossistemas de água
doce (Bergier et al., 2016). Apesar disto, as estimativas de emissão destas lagoas podem ser
limitadas pela grande variabilidade espaço-temporal observada entre as salinas (Silva, 2015;
Medina-Júnior; Rietzler, 2005). O limitado conhecido sobre o balanço de CH4 e gás carbônico
(CO2) é ainda maior para a dinâmcia de óxido nitroso (N2O), dada a ausência de estimativas
das emissões deste gás.
Os modelos climáticos são limitados em mensurar emissão de GEE a partir de
pequenas superfícies e topografias irregulares, como as lagoas na Nhecolândia, aumentando
assim, as incertezas no balanço global de carbono (C) (Dai et al., 2012; Poffenbarger et al.,
2011). Ademais, há grande desconhecimento sobre a participação de lagos salinos globais
como fontes ou sumidouros de GEE, dificultando, inclusive, as tomadas de decisões para
preservação de áreas úmidas (IPCC, 2013). As indefinições sobre balanço de C em áreas
úmidas e a efetiva contribuição destas áreas ao cenário climático terrestre revelam este
desconhecimento (Raymond et al., 2013; Jennerjah, 2012; Joyce; Jewell, 2003; Casper et al.,
2000). Considerando este complexo cenário e visando aumentar a compreensão sobre o papel
de pequenos ecossistemas aquáticos para o balanço regional de GEE, este trabalho foi

29

proposto, assumindo que, em regiões tropicais, a transferência de massa no sistema águaatmosfera é mais complexa e variável do que tem sido considerado. Espera-se assim que, a
caracterização da variabilidade e as medidas da contribuição de ambientes específicos
aumente a precisão de modelos climáticos regionais e globais (Kirschke, 2013). Assim,
mediu-se emissões difusivas de CH4, gás carbônico (CO2) e óxido nitroso (N2O) em lagoas
salinas de tipologia verde e preta e em ecossistema de água doce. Os fluxos foram obtidos em
períodos de seca e cheia para descrever as possíveis alterações na dinâmica dos GEE na
região.

3.2 Material e Métodos
Este estudo foi conduzido na sub-região da Nhecolândia, Pantanal, MS, Brasil. Os fluxos
de CH4, CO2 e N2O foram obtidos em duas lagoas salinas do tipo verde (salina do meio – SM e
salina grande – SG), uma salina preta (SP) e uma lagoa de água doce (baía). As coletas
ocorreram na estação úmida (SM) e seca (SM, SG, SP, baía) durante dois anos consecutivos
(2014, 2015). Assim, pode-se representar os possíveis efeitos climáticos sobre o funcionamento
destas lagoas (Fig. 1).
A estação seca habitualmente ocorre entre junho e outubro, com precipitação média de
776 mm, enquanto que, a estação úmida acontece entre novembro e maio com precipitação
aproximada de 1175 mm (Rodela; Queiroz Neto, 2006). Houve pouca variação de precipitação
diária, velocidade do vento e radiação solar, em ambas as estações, durante os períodos de
coletas (INMET, 2016). As medidas de variáveis abióticas indicaram as alterações químicas das
águas e foram realizadas em cada lagoa simultanenamente às coletas dos GEE, com medidores
portáteis de pH (Hanna Instruments, modelo HI 98140), condutividade elétrica (CE) e
temperatura (°C) (µS · cm-1) (Hanna Instruments, modelo HI 9838), turbidez da água (Hanna
Instruments, modelo HI 98703) e oxigênio dissolvido (Hanna Instruments, modelo HI 9148).
As coletas no período úmido (dezembro de 2014) ocorreram sob condições de menor
frequência de precipitação local (INMET, 2016). A menor oferta de chuvas mantém as
concentrações iônicas das salinas altas. As medidas na estação seca ocorreram em julho (SM e
baía) e setembro (SG e SP). A SM apresentou moderada concentração de fitoplâncton, enquanto
que a baía estava com o volume de água reduzido (< 0,3 m) e com grande abundância de plantas
aquáticas e pequenos vertebrados (não identificados). O monitoramento nas SP e SG ocorreu sob
intensas chuvas, porém, na SG houve intensa eflorescência de fitoplâncton. Oposto ao observado
na SP, onde as condições físico-químicas permaneceram semelhantes a outros períodos. As
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condições químicas das águas descrevem a diversidade química das lagoas, nas duas estações,
durante o estudo (Tab. 1).

Figura 1. Localização das áreas estudadas, em ordem de cima para baixo – baía, salina do meio,
salina grande, salina preta, no período seco (esquerda) e úmido (direita).
Tabela 1. Caracterização das salinas do Meio (SM), grande (SG), preta (SP) e baía.
Estações
Lagoas

Úmido
SMb

Seco
SMb

SGa

SPa

Baía

18°58’29”S;

19°27'3"S; 19°26'56"S;

18°19’S;

56°38’47”W

56°7'42"W

56°7'55"W

56°39’W

Área (m2)

100

320

90

Indeterminado

†

1,10

0,8 – 1,0

2,5

Indeterminado

Localização

Profund Máx. (m)

*

CE (µS·cm-1)

2.131

7.575

31.533

1.417

594

*

9,4

9,4

10,3

9,3

7,6

pH

Fontes: aMOURÃO, 1989; bMARTINS, 2012; *Os dados representam valores médios de cada variável
durante as coletas. CE: condutividade elétrica. †Profundidade máxima.
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Os fluxos difusivos dos GEE foram coletados com seis câmaras (0,081 m2 e 0,029 m3)
equipadas com flutuadores e saída para equilibrar a pressão interna (IHA, 2010). Estes
equipamentos foram distribuídos sobre a superfície das lagoas como transecto, visando retratar
possível variabilidade espacial dentro de cada lagoa (Peixoto et al., 2015; Casper, 2000) (Fig. 2).

Figura 2. Delineamento amostral para coleta de gases nas lagoas do pantanal da Nhecolândia
As câmaras flutuantes foram movimentadas lentamente sobre a superfície das lagoas para
evitar desprendimento de gás a partir do sedimento. Os gases acumulados na superfície interna
de cada câmara foram retirados com seringa (100 mL) e injetados com agulha em frascos
(60 mL) evacuados previamente. As amostras foram analisadas em cromatógrafo Shimadzu
(GC-2014) equipado com detector de captura de elétrons e de ionização de chama para análise de
CH4, CO2 e N2O (Varner et al., 2002). As taxas de emissão foram determinadas pela a
concentração do gás em função de tempo determinado (minutos), representada por uma curva
linear. Os fluxos dos GEE foram calculados, então, a partir desta taxa de emissão em área e
volume e temperatura conhecidos (Abril et al. 2005; IHA, 2010).
Os fluxos de GEE foram considerados como variáveis dependentes dos parâmetros
abióticos. Para descrever as associações entre os atributos dependentes e independentes utilizouse Análise de Componentes Principais (ACP). Apesar do objetivo principal desta ferramente
estatística ser a redução da perda de informações importantes, o reduzido número de amostras
comprometeu parte das análises. A correlação canônica entre os fluxos de GEE e os parâmetros
foi testada para indicar as maiores associações entre estes conjuntos de dados. Análise de
regressão stepwise foi utilizada para classificar as variáveis que, no conjunto total de atributos,
estivessem mais associadas aos gases. A significância destas associações é indicada pelos valores
de F e Pr> F.
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3.3 Resultados
Entre as salinas, houve maior eflorescência (Eflor.) de fitoplâncton na SG. A lagoa de
água doce, porém, intensamente ocupada por macrófitas aquáticas (m.a.), apresentou maior
concentração de DOC do que em a salina (SM) monitorada no mesmo período (Tab. 2).
Tabela 2. Valores médios das variáveis bióticas e abióticas nos períodos secos e úmido.
Lagoas

SM*

Ocupação

SM

Eflor. Moderada

SG

SP

Baía

Eflor.Intensa

Indistinta

m.a. Intensa

Temperatura (ºC)

29,5

27,5

30,4

20,6

28,8

CE (µS·cm-1)

2.131

7.575

31.533

1.417

594

pH

9,4

9,4

10,3

9,3

7,6

OD (%)

82

48

136

59

21

Turbidez (NTU)

16

*

2.475

130

-

DOC (mg·L-1)

*

16,5

*

*

43,5

DIC (mg·L-1)

*

96,7

*

*

50,8

TN (mg·L-1)

*

6,9

*

*

4,1

*Amostragem no período úmido apenas na SM; demais medidas foram obtidas no período seco. DOC:
carbono orgânico dissolvido; DIC: carbono inorgânico dissolvidos; NT: nitrogênio total.

O balanço de CH4, CO2 e N2O variou grandemente entre as lagoas (p<0,005). Entre todas
as lagoas, as maiores emissões de CH4 ocorreram em água doce (baía) comparada às salinas,
independente das estações climáticas. Entre as salinas, os maiores fluxos de CH4 foram
observados na SG, apesar da grande concentração de oxigênio dissolvido na água, possivelmente
decorrente da eflorêsncia de fitoplâncton. A SP, por outro lado, foi o ecossistema com menor
variabilidade química diária e menor emissão de CH4. Apesar dos maiores fluxos deste gás
ocorrerem nas lagoas com as maiores concentrações de DOC e TN, não foi possível determinar
relação direta entre o fluxo do gás e estas variáveis (Tab 2; Tab. 3). As emissoes de CO2
ocorreram na baía. Entre as salinas, a SM emitiu oito vezes mais do que a SP na mesma estação.
Inverso às demais salinas, a SG atuou como sumidouro de CO2, mesmo exposta às condições
climáticas semelhantes às demais, provavelmente devido atividade fotossintética mais intensa.
Este resultado sugere que ecossistemas estritamente relacionados, como as salinas, podem
divergir na contribuição para o balanço regional de GEE. Os fatores que podem ter dirigido
distintamente estas lagoas, porém, não foram determinados. A SM que foi fonte de CO2 na
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estação seca, tornou-se sumidouro no período úmido, apesar de não haver diferenças climáticas
marcantes que respondessem por esta mudança na dinâmica do gás. As variáveis OD e CE,
assim como o CO2, também variaram visivelmente entre os períodos climáticos, apesar da
semelhança entre as condições ambientais.

Tabela 3. Fluxos médios diários de CH4, CO2, N2O em salinas do tipo verde (meio, grande) e
preta, e lagoa de água doce (baía) nas estações úmida e seca
Lagoas

CH4 (mg m-2 d-1)

CO2 (mg m-2 d-1)

N2O (µg m-2 d-1)

Salina do Meio†

0,49

-3,59

-2,9

Salina do Meio**

1,0

176

-

Salina Grande**

335

-28,6

-9,3

Salina Preta**

0,05

21,4

4,3

Baía**

476

363

-

†

Estação úmida; ** Estação seca.

O fluxo de N2O foi divergente entre as salinas, visto que, houve apreensões líquidas nas
lagoas do tipo verde e emissão na salina do tipo preta (Tab. 3). Nestas lagoas foram identificados
diferentes genes que participam do ciclo do N, de maneira que, nas salinas verdes há
predominância de fixação de N atmosférico (N2) e nas salinas pretas os principais processos são
mineralização e desnitrificação. Apesar da aparente relação entre os processos de ciclagem do N
e o fluxo de N2O, não foi possível confirmar se a fixação biológica de N e os processos
decorrentes responderam pela emissão e apreensão do gás (Fig. 3).
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Figura 3. Ordenação por ACP das variáveis dependentes (CH4, CO2, N2O) e das variáveis
independentes (parâmetros abióticos). Os parâmetros abióticos foram temperatura (Temp),
turbidez (TurbNTU), condutividade elétrica (CE), pH, oxigenio dissolvido em mg/ L(O2) e
porcentagem (O2p). Os conjuntos de dados foram observados nas salinas grande (SG), meio
(SM), preta (SP) e lagoa de água doce (baia)

A análise de correlação canônica indicou que a variável independente mais associada
aos fluxos de GEE foi o pH (0,99). A partir desta variável preditora, aplicou-se a análise de
regressão stepwise para hierarquizar as maiores associações entre os fluxos de GEE e as
condições abióticas, em todas as lagoas (Tab 4).
Tabela 4. Hierarquização das variáveis abióticas no balanço de GEE de lagoas
salinas e de água doce
Gás
Variável abiótica
Pr > F
Valor de F
CH4
pH
0,0249
6,05
Condutividade elétrica (CE)
Turbidez da água (NTU)

0,0001
0,0965

54,53
3,15

CO2

pH
Condutividade elétrica (CE)

0,0001
0,1172

34,09
2,74

N2O

Temperatura
Turbidez da água (NTU)
pH

0,0022
0,0720
0,0030

17,85
4,29
19,77

35

3.4 Discussão
Os maiores fluxos de CH4 e CO2 foram obtidos na baía. Ecossistemas de água doce do
Pantanal, temporários e permanentes, com recarga hídrica periódica, foram apontados como
significativas fontes de CH4 e CO2 para a atmosfera (Silva et al., 2016; Bergier et al., 2016;
Peixoto et al., 2015; Bastviken et al., 2010; Marani; Alvalá, 2007). Os fluxos, porém, nestes
ecossistemas são menores do que os observados na baía estudada. A emissão de CH4 na SM
variou entre 0,49 e 1 mg·m-2·d-1, porém, medidas anteriores nesta mesma lagoa indicaram
emissões entre 0 - 26 mg·m- 2·d-1 (Bergier et al., 2016) (Tab. 5).

Tabela 5. Emissões médias diárias de metano (CH4) em lagoas salinas e baía comparadas às
estimativas descritas em estudos anteriores em ecossistemas semelhantes na Nhecolândia e
outras regiões do Pantanal
Estação Tipologia
Úmida

Verde

Lagoa

0,49

Estudo atual

SM

1,0

Estudo atual

SM

13

Bergier et al., 2016

SG

335

Estudo atual

Preta

SP

0,05

Estudo atual

Água doce

Água doce

476

Estudo atual

16,3

Silva et al., 2016

53,0

Bergier et al., 2016

2,3

Peixoto et al., 2015

11,8

Bastvikent et al., 2010

5,0

Marani; Alvalá, 2007*

149

Silva et al., 2016*

118

Bastvikent et al., 2010

153a

Marani &Alvalá, 2007

Seca

SM

Transporte CH4 (mg·m-2·d-1)

Água doce

Difusivo

Difusivo

Ebulitivo

*Lagoas permanentes e temporárias no pantanal do Abobral com água no período úmido e
vegetação rasteira no período seco.

Os sedimentos de lagoas do Pantanal têm significativo potencial para produção de
CH4, devido, principalmente o aporte de material orgânico e o caráter químico destes
ambientes (Conrad et al., 2011; Medina-Júnior; Rietzler, 2005). As principais características
atribuídas às fontes de CH4 global, tais como reduzida profundidade, pH básico, altas
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temperaturas e microbiota especializada (Dadheech et al., 2013; Jennerjahn, 2012; Bastviken
et al., 2004), descrevem os principais aspectos das lagoas estudadas, especialmente as salinas.
Apesar das áreas de estudo apresentarem os mesmos atributos de reconhecidas fontes de GEE,
não foi possível determinar quais destes fatores foram responsáveis pelo balanço dos GEE em
todas as lagoas.
O fluxo total de CH4 é composto principalmente por gases transportados do sedimento
para a atmosfera na forma ebulitiva (Joyce; Jewell, 2003; Casper et al., 2000). Este
mecanismo de transferência de massa da água para a atmosfera responde pelas maiores
variações nas medidas do gás (Bastviken et al., 2004). No Pantanal, os fluxos ebulitivos
foram considerados os maiores reponsáveis pelas emissões de CH4 e variabilidade espacial,
em água doce e salina (Silva et al., 2016; Peixoto et al.,2015; Bergier et al., 2016). Durante o
transporte de CH4, através da coluna d’água, há perda do gás, apesar de grande parte ser
preservada e atingir a atmosfera (Delsontro et al., 2011). O volume dissolvido na água sofre
oxidação aeróbia (Keller; Stallard, 1994). Sugere-se que este processo pode ter favorecido as
altas emissões de CH4 nas lagoas com saturação de oxigênio.
A produtividade primária líquida e a concentração de clorofila a são consideradas
parâmetros reguladores da emissão de CH4 (Xing et al., 2005). A produtividade do sistema é
favorecida por altas temperaturas, insolação e disponibilidade de nutrientes (Tranvik et al.,
2009). As lagoas salinas reúnem todas estas características (Santo; Sant’anna, 2010; MedinaJúnior; Rietzler, 2005), e estes podem ter contribuído para as emissões de CH4, especialmente
nos períodos secos, quando a atividade biológica se intensifica. As lagoas com os maiores
fluxos de CH4, baía e SG, apresentaram altas concentrações de DOC, porém, sugere-se que
estes compostos orgânicos não tenham relação direta com a produção deste gás (XING et al.,
2005). As lagoas estudadas reúnem as condições favoráveis às emissões ebulitivas, porém, os
dados obtidos não foram suficientes para explicar a dinâmica do CH4 em qualquer lagoa
estudada.
Há grande divergência espaço-temporal na transferência de massa do ambiente
aquático para o atmosférico no Pantanal (Silva et al., 2016; Rust, 2015; Marani; Alvalá,
2007). Assumindo que a variabilidade espacial fosse mais significativa, propôs-se que as
medidas de GEE nestes ecossistemas fossem pontuais e sem comparação (Bastviken et al.,
2010), contudo, observou-se que, em ambientes rasos como estes, a maior variação dos fluxos
de CH4 é temporal (Peixoto et al., 2015). Esta diversidade na dinâmica dos GEE foi
observada entre ecossistemas estritamente relacionados como as salinas e entre as estações
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climáticas em uma mesma lagoa (salina do meio). Este cenário descreve a complexidade desta
região e a necessidade de ampliar o monitoramento em diferentes escalas e abordagens.
Os lagos salinos globais são considerados sumidouros de CO2 devido diferença de
concentração do gás entre o ambiente aquático e o atmosférico (Balmer; Downing, 2011).
Apesar disto, os mesmos ecossistemas podem torna-se importantes fontes de GEE, visto que,
o carbono inorgânico apreendido é convertido a matéria orgânica, e após degradação,
converte-se em CH4 e CO2 (Sherman et al., 2012). Este cenário foi observado na SM, que
atuou como sumidouro no período úmido e fonte na estação seca. A SG, lagoa com a maior
abundância de fitoplâncton, apresentou intensa apreensão líquida de CO2 (Tab. 6).

Tabela 6. Emissão média de CO2 e N2O em lagoa de água doce e salinas.
Lagoas

Fluxos

CO2 (mg m-2 d-1)

Referências

Água doce

Difusivo

1798

Bergier et al., 2016**

363

Estudo atual, 2016

Salina Grande

-28

Estudo atual, 2016

Salina do Meio

-498

Bergier et al., 2016

176

Estudo atual, 2016

21,4

Estudo atual, 2016

Salina Preta

N2O (µg m-2 d-1)
Salina do Meio

-2,9

Estudo atual, 2016

Grande

-9,3

Estudo atual, 2016

Preta

4,3

Estudo atual, 2016

O aumento do pH e da salinidade da água dificultam as emissões de CO2 (Balmer;
Downing, 2011; Therrien et al., 2005; Haynes; Hammer, 1978), enquanto que, a oferta de
nutrientes, altas temperaturas, intensa floração de fitoplâncton e concentração de DIC,
aumentam a produtividade dos ecossistemas aquáticos e favorecem a emissão de CO2
(Marotta et al., 2012; Medina-Júnior; Rietzler, 2005; Hammer, 1981). O principal mecanismo
de transferência de CO2 para a atmosfera ocorre por difusão (Casper et al., 2000). A ausência
de estabilidade e misturas da coluna d’água, devido efeito dos ventos também contribuem
para a transferência de massa entre os sistemas água-atmosfera (Roland et al., 2010; Keller;
Stallard, 1994).
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Houve grande apreensão líquida de N2O nas salinas do tipo verde, onde há abundante
comunidade fitoplanctônica, porém, a perda de N2O, como resultado da desnitrificação não
foi proporcional ao volume apreendido. A fixação de N2O pode estar indicando que a
demanda de N para a produtividade primária dos lagos é maior do que as concentrações
disponíveis (Howarth et al., 1988). As variáveis abióticas mais significativas para a ciclagem
deste gás são a concentração de nitrogênio total no sedimento e temperatura da água (Liu et
al., 2013). As salinas verdes atuaram como sumidouros de N2O, especialmente a SG, lagoa
com a maior eflorescência fitoplanctônica. A salinidade tende a aumentar a oxidação da
amônia (NH3+), ofertando N para o fitoplâncton (Joye et al., 1999) e aumentando a produção
de N2O (Liu et al., 2011). Apesar disto, emissões de N2O em lagos salinos de regiões
temperadas são reduzidas (Law et al., 1992; DeLaune et al., 1983). Ainda que ecossistemas
rasos, expostos a maior radiação e temperatura estejam mais susceptíveis à produção deste gás
(Liu et al., 2011; Law et al., 1992), não foi possível determinar se houve padrão de emissão
ou apreensão deste gás nas lagoas estudadas.
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4 CONCLUSÃO FINAL

O estudo em lagoas do Pantanal confirmou a diversidade química e biológica, já
descrita, destes ambientes. Descobriu-se que ecossistemas estritamente relacionados, como
estes, podem contribuir diferentemente para o balanço regional de gases. Isto aponta para a
necessidade de maior representação das emissões de GEE, retratando, ainda mais, a
diversidade espacial e temporal, próprios do Pantanal. A dinâmica dos gases variou na mesma
lagoa em estações climáticas distintas, mesmo com aparente similitude entre os períodos. Tal
condição sugere que o funcionamento dos ecossistemas aquáticos pode ser mais sensível às
pequenas alterações ambientais. Estes resultados indicam que a variabilidade temporal é tão
significativa quanto a variabilidade espacial e esta diversidade de funcionamento e
transferência de massa do sistema aquático para terrestre deve ser integrada aos modelos de
predição climática. Por isto, futuros estudos desta natureza devem incluir metodologias mais
amplas que representem o funcionamento individual dos ecossistemas aquáticos, aumentando
a compreensão sobre a dinâmica dos gases em cada ambiente, para que seja possível expandir
este entendimento para a região. O aumento destas estimativas para o Pantanal permitirá a
construção de modelos climáticos regionais mais precisos e validará a efetiva contribuição da
maior área úmida continental para o balanço global climático e de emissões gasosas.

