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RESUMO 

 

O aumento da concentração de CO2 na atmosfera tem sido observado, 

principalmente a partir da revolução industrial. Uma das causas principais desse 

comportamento tem sido a queima de combustíveis fósseis. Isso tem levado a alterações 

globais no ciclo do carbono. Desta forma tem sido de suma importância trabalhos que 

mostrem a influência dos sistemas em geral e suas contribuições relativas na dinâmica e 

ciclo do carbono. Dentro deste contexto, os ecossistemas aquáticos apresentam 

importância no processamento da matéria orgânica produzida internamente nos sistemas 

aquáticos (autóctone), bem como a matéria orgânica trazida dos sistemas terrestres 

(alóctone). Os principais organismos que metabolizam a matéria orgânica dissolvida 

(carbono orgânico dissolvido – COD) presente nos sistemas aquáticos são as bactérias. 

No entanto a qualidade da matéria orgânica determina a preferência e a via metabólica 

(produção bacteriana - PB ou respiração bacteriana - RB) pela qual o carbono será 

direcionado quando assimilado pelas bactérias. Nos sistemas aquáticos a diversidade da 

matéria orgânica presente, muitas vezes estimula a produção bacteriana. Desta forma, os 

objetivos deste trabalho foram avaliar os efeitos do COD alóctone e autóctone na PB e 

RB, além de avaliar o efeito da mistura de COD sobre o balanço de CO2 no experimento 

de mesocosmo. Para testar os objetivos realizamos um experimento de mesocosmo com 

o arranjo experimental do tipo (2x2) destinado a simular condições onde houvesse o 

predomínio de matéria orgânica autóctone (fitoplâncton), alóctone (detrito de vegetação 

terrestre) e ambas combinadas. Consistindo em quatro tratamentos incluindo o Controle. 

A duração do experimento foi de 42 dias.  Verificamos no geral que os tratamentos 

enriquecidos com matéria orgânica alóctone apresentaram as maiores taxas metabólicas 

(RB, CO2), o que provavelmente esteve relacionado à qualidade da matéria orgânica 

utilizada. Concluímos que o aporte de matéria orgânica de origem terrestre resulta em 

aumento da atividade de decomposição resultando na condição de heterotrofia nos 

tanques estudados. Concluímos ainda que com o esgotamento da matéria, os tanques 

passaram a apresentarem-se subsaturados em CO2, resultando na condição de autotrofia. 

Concluímos também que nos tanques com mistura de fonte o efeito observado foi 

antagônico. 

PALAVRAS – CHAVES: Metabolismo bacteriano, balanço de carbono, mesocosmos. 
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ABSTRACT 

 

The increased concentration of CO2 in the atmosphere has been observed, mainly from 

the industrial revolution. One of the main causes of this behavior has been the burning 

of fossil fuels. This has led to changes in the global carbon cycle. Thus it has been 

extremely important work showing the influence of systems in general and their 

contributions on the dynamics and the carbon cycle. Within this context, aquatic 

ecosystems have importance in the processing of domestically produced organic matter 

in aquatic systems (indigenous) and the organic matter brought from the terrestrial 

(allochthonous). The main organisms that metabolize dissolved organic matter 

(dissolved organic carbon - DOC) present in aquatic systems is bacteria. However the 

quality of organic matter determines the preference and the metabolic pathway 

(bacterial production - PB or bacterial respiration - RB) by which carbon will be 

directed when assimilated by bacteria. In aquatic systems, the diversity of organic 

matter present, often stimulates bacterial production. Thus, the objectives were to 

evaluate the effects of allochthonous and autochthonous DOC in the PB and RB, and to 

evaluate the effect of mixing of DOC on the CO2 balance in the mesocosm experiment. 

For testing purposes we conducted a mesocosm experiment with the experimental 

arrangement of type (2x2) to simulate conditions where there was a predominance of 

autochthonous organic matter (phytoplankton), allochthonous (terrestrial vegetation 

detritus) and both combined. Consisting of four treatments including control. The 

experiment lasted 42 days. We note that in general the treatments enriched with 

allochthonous organic matter showed the highest metabolic rates (RB, CO2), which 

probably was related to the quality of organic matter used. We conclude that the input 

of organic matter from terrestrial origin results in increased activity of decomposition 

resulting in the condition of heterotrophy in the tanks studied. We also concluded that 

the exhaustion of matter, the tanks began to present themselves in subsaturados CO2, 

resulting in the condition of autotrophy. We also conclude that the tanks blend with the 

source of the observed effect was antagonistic.  

KEY - WORDS: Bacterial Metabolism, carbon balance, mesocosms. 
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1. INTRODUÇÃO 

Ao longo dos últimos 2 séculos tem sido observado um aumento na concentração 

de dióxido de carbono (CO2)
 
na atmosfera, tendo este aumento se acentuado a partir da 

revolução industrial (Falkowski et al. 2000). Evidências sugerem que essa alteração é 

diretamente dependente de ações antrópicas, tais como queima de combustíveis fósseis, 

desmatamento e queimadas de florestas. O acúmulo deste gás na atmosfera resulta na 

acentuação do efeito estufa, fenômeno natural que regula a temperatura da biosfera. 

Além disso, altas concentrações de CO2 e outros gases (e.g. metano-CH4) podem causar 

aquecimento excessivo do planeta, fenômeno conhecido como “aquecimento global”, 

com conseqüentes alterações no funcionamento dos ecossistemas e ciclos de vida dos 

organismos na biosfera (Wolff, 2011).     

Como o CO2 tem papel central na questão do aquecimento, a compreensão do 

ciclo do carbono, relativo aos processos que consomem e produzem esse gás torna-se 

necessária. De maneira geral, o CO2 é captado pelos produtores primários dentro dos 

ecossistemas aquáticos através da fotossíntese, sendo então reduzido a moléculas 

orgânicas (e.g. glicose) e incorporado à biomassa vegetal. Ao utilizar a energia estocada 

na biomassa, produtores primários e os consumidores oxidam moléculas orgânicas 

resultando na formação de CO2
 

pelo processo conhecido como respiração 

(remineralização). Desta forma, o carbono pode retornar a atmosfera ou ser novamente 

utilizado pelos produtores primários (Wetzel, 2001). 

 Sabe-se hoje em dia que os sistemas aquáticos desempenham importante função 

no metabolismo global do carbono (Farrington, 1992; JJ Cole et al. 2007). Grande parte 

do carbono orgânico de origem terrestre que adentra ecossistemas aquáticos 

continentais (rios, lagos) é mineralizado e em seguida difunde para a atmosfera como 

CO2. Para se ter uma idéia da dinâmica do carbono nos sistemas aquáticos, em média de 

1,9 Pg C/ano que aporta nos rios e lagos globalmente, 0,75 Pg C/ano
 
é perdido para a 

atmosfera enquanto 0,23 Pg C/ano é estocado no sedimento e apenas 0,9 Pg C/ano 

apenas é conduzido aos oceanos (JJ Cole et al. 2007).  

Acreditava-se até recentemente, que os sistemas aquáticos funcionavam apenas 

como canais de carbono dos ambientes terrestres para os ambientes aquáticos. No 

entanto, com o avanço das pesquisas relacionadas à ciclagem do carbono em 

ecossistemas aquáticos continentais observou-se que o balanço de carbono nestes 

ecossistemas é altamente ativo. Um exemplo de tal variabilidade foi observado no 
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trabalho de Cole et al (1994), no qual 1835 lagos foram amostrados em diferentes partes 

do mundo em relação aos fatores de saturação de CO
2 

na água. Foi observado que a 

maioria dos lagos (87%) funcionou como fonte de CO2 para atmosfera. Esse resultado 

ocorreu principalmente devido ao grande transporte de carbono dos ambientes terrestres 

para os ambientes aquáticos continentais estudados. O mesmo padrão foi observado em 

outros estudos mais recentes (Duarte e Prairie, 2005; Marotta et al. 2009; Kosten et al. 

2010). Esse comportamento origina-se do desequilíbrio entre os processos de 

assimilação (produção primária líquida) e desassimilação (decomposição) do carbono 

provocado pelas elevadas taxas de respiração em decorrência do catabolismo do 

carbono de origem terrestre.  

A entrada da matéria orgânica nos ecossistemas aquáticos ocorre através da 

fixação do CO2 pelos produtores primários autóctones, mas também pela contribuição 

alóctone de carbono orgânico dissolvido (COD) oriundo de ecossistemas terrestres e 

aquáticos adjacentes (Esteves, 1998). A matéria orgânica alóctone de origem terrestre 

normalmente é bem complexa, com moléculas de alto peso molecular, e.g. substâncias 

húmicas, de difícil degradação, sendo denominada matéria orgânica refratária (Wetzel, 

2001). A matéria orgânica de origem autóctone pode ser oriunda da lise de células 

algais; de material orgânico dissolvido liberado das células algais no período de 

crescimento; além da lixiviação de células mortas, e.g. macrófitas aquáticas. De maneira 

geral, a matéria orgânica autóctone, normalmente, apresenta menor peso molecular, 

sendo rapidamente utilizada pelos microorganismos (Chen e Wangersky, 1996). 

O consumo de COD pelas bactérias constitui um dos maiores fluxos de carbono 

(C) na maioria dos sistemas aquáticos (Cole, 1999).  O COD assimilado pelas bactérias 

pode ser utilizado basicamente em duas vias metabólicas: produção de nova biomassa 

bacteriana, denominada produção bacteriana (PB) ou mesmo produção secundária e 

pela remineralização do carbono orgânico, realizado através da respiração bacteriana 

(RB). A produção de biomassa provê a ligação entre COD e níveis tróficos superiores, 

através da alça microbiana (do inglês “microbial loop”). Acreditava-se que as bactérias 

tinham o papel apenas de organismos responsáveis por processarem detritos dos 

ecossistemas aquáticos, disponibilizando nutrientes inorgânicos para outros organismos. 

Com a teoria da alça microbiana a comunidade microbiana passou a fazer parte da 

cadeia trófica, regenerando energia e matéria pela utilização do COD ou da MOD na 

produção secundária de biomassa bacteriana. As bactérias por sua vez, poderiam ser 
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consumidas pelo microzooplâncton de forma a reforçar a cadeia trófica tradicional 

(Azam, 1983). 

Embora a importância da matéria orgânica alóctone sobre o metabolismo do 

carbono em ecossistemas aquáticos seja inquestionável, sua influência sobre o 

metabolismo bacteriano ainda pode ser controverso. Apesar do COD alóctone poder 

ocorrer em grandes quantidades nos sistemas aquáticos heterotróficos a PB pode ser 

primariamente determinada pela produção primária e, dessa forma, o COD alóctone 

pode não ser transferido de forma eficiente para os níveis tróficos superiores pela alça 

microbiana (Kritzberg et al.,2005). Outros estudos sugerem que parte da MOD alóctone 

de baixo peso molecular que entra nos ecossistemas aquáticos é lábil e estimula a 

produção bacteriana (Berggren et al. 2009). 

Em uma detalhada revisão sobre eficiência de crescimento bacteriano (ECB), Del 

Giorgio & Cole (1998) apontaram que a eficiência média para lagos, em torno de 25%, 

pode ser considerada baixa, sendo que uma pequena minoria de ecossistemas atinge 

valores acima de 50%. Ecologicamente baixos valores de ECB representam que pouco 

do COD utilizado permanece na cadeia trófica, sendo a maior parte convertida para 

CO2. A PB, importante fator no cálculo da ECB, é diretamente dependente da presença 

de moléculas de COD de alta qualidade, mas também de elevadas concentrações de 

nutrientes na água (Farjalla, 2002; Smith e Prairie, 2004). Ambientes oligotróficos e até 

distróficos são muitas vezes limitados por COD de alta qualidade e nutrientes 

inorgânicos (N e P). Farjalla et al (2002) mostrou que o fósforo e o carbono de alta 

qualidade (glicose) são os principais nutrientes limitantes em ecossistemas amazônicos 

de águas claras. O estoque de COD nos ecossistemas aquáticos é composto de cerca de 

4000 moléculas diferentes tais como aminoácidos livres, peptídeos, proteínas, açúcares, 

ácidos carboxílicos, ácidos nucléicos e substâncias húmicas (J.D. Thomas, 1997; 

Benner R., 2004). Essas diferentes características da matéria orgânica dissolvida são, 

provavelmente, importantes fatores seletivos e direcionadores na alimentação e 

crescimento bacteriano.  

Estudos recentes têm mostrado que além da qualidade do COD, a mistura de 

diferentes fontes de COD (e.g. de diferentes biodisponibilidades) promove o aumento 

da ECB (Farjalla et al. 2009). Num trabalho de revisão Guenet et al (2010),  sugerem 

que a comunidade decompositora de matéria orgânica lábil (MOL), libera enzimas no 

meio que degradarão também matéria orgânica refratária (MOR). Os catabólitos 

intermediários da MOR não poderão ser utilizados pelos decompositores de MOL, 
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sendo utilizados apenas pelos decompositores de MOR (sistema de co-metabolismo). A 

degradação de matéria orgânica lábil pelos decompositores de MOL fornece energia e C 

lábil para os decompositores de MOR. Essa energia utilizada pelos decompositores de 

MOR possibilita a liberação de nutrientes da mesma forma para ambas as comunidades. 

(sistema de mutualismo). Esse trabalho foca as hipóteses que envolvem interações 

enzimáticas para explicar o aumento da PB numa situação de mistura de diferentes 

fontes de MO. Outros trabalhos, por sua vez, têm sugerido que a maior riqueza de 

formas de carbono também proporciona maior diversidade de bactérias e isto afeta o 

metabolismo do carbono em ecossistemas aquáticos (Bell et al. 2005).  

Em ecossistemas aquáticos continentais a mistura de fontes de diferentes 

biodisponibilidades pode ocorrer em situações como confluência de rios, períodos de 

desestratificação de lagos profundos, período de chuvas com entrada de material 

alóctone em sistemas eutróficos, entre outros. Por exemplo no estado do RN, onde a 

maioria dos reservatórios são caracterizados como eutróficos ou mesotróficos (Rocha, 

2006; Attayde et al. 2008; Attayde et al. 2009), acredita-se que a produção autóctone é a 

principal fonte de COD para os sistemas durante a maior parte do ano. A matéria 

orgânica produzida e acumulada no solo ao longo dos meses de estiagem deve ser 

lixiviada para os corpos aquáticos no período de chuva, enriquecendo os reservatórios 

com carbono alóctone nesse período. Com isso, os microorganismos ficam expostos a 

uma maior diversidade de compostos orgânicos, pela mistura de COD autóctone e 

alóctone, que pode afetar o seu metabolismo. 

A hipótese central dessa dissertação é que a mistura de fontes autóctones e 

alóctones de COD pode resultar numa maior apreensão de carbono na biomassa 

bacteriana, em detrimento da respiração. 

Como objetivo central, essa dissertação visa: 

Avaliar os efeitos da adição de COD autóctone e COD alóctone sobre o 

metabolismo do carbono e processos microbianos no ecossistema aquático através de 

experimento de mesocosmo. 

Os objetivos específicos são: 

1. Avaliar o efeito da adição do COD alóctone e autóctone sobre o metabolismo 

bacteriano (PB e RB). 

2. Avaliar o efeito da adição de COD alóctone e autóctone sobre o balanço de 

CO2, em experimento de mesocosmo. 
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3. Avaliar os efeitos da mistura de fontes autóctones e alóctones sobre o 

metabolismo bacteriano, com ênfase na ciclagem de carbono (efeitos sinérgicos ou 

antagônicos). 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

2.1. Área de Estudo  

Este estudo foi realizado em reservatórios cilíndricos de fibra de vidro 

(mesocosmos - 250 L), localizadas na Estação de Piscicultura da Escola Agrícola de 

Jundiaí, no município de Macaíba – RN, no período de 16 de março de 2010 a 04 de 

maio de 2010 (Figura 1). Para a realização deste estudo foi utilizada água do açude 

Jundiaí. A barragem do rio Jundiaí também localiza-se no município de Macaíba, na 

Escola Agrícola de Jundiaí – RN.    

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Local de realização do experimento.   

2.2. Desenho Experimental 

2.3. Experimento em mesocosmo 

O experimento foi realizado com 12 tanques com capacidade para 250 L de água.  

Os tanques foram preenchidos com 200L de água não filtrada, oriunda do açude Jundiaí. 

Foi elaborado um arranjo experimental do tipo (2x2) destinado a simular condições 

onde houvesse o predomínio de matéria orgânica autóctone (fitoplâncton), alóctone 

(detrito de vegetação terrestre) e ambas combinadas. A adição de nutrientes N+P (dois 

níveis, com e sem adição) foi utilizada de forma a simular condições variáveis quanto 
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ao predomínio de matéria orgânica autóctone. Por outro lado, a adição de detrito (dois 

níveis, com e sem adição) de uma gramínea terrestre (família poacea) objetivou simular 

a entrada de material alóctone. Desta forma quatro tratamentos foram estabelecidos: 

adição de nutrientes (Nut); adição de detritos (D); adição de nutrientes e detritos (N+D) 

e o tratamento controle (C), sem adição. Todos os tratamentos tiveram 3 réplicas e 

foram distribuídos de forma aleatória, para assegurar que demais fatores ambientais 

estejam representados igualmente em cada condição de tratamento (Figura 2).  

Para o estabelecimento dos tratamentos com adição de nutrientes (N e N+D) 

foram adicionados 0,877421g de NaNO3 e 0,0877472g de KH2PO4 em 200L de água 

(apresentando concentração final nos tanques de [N] = 51,61μM e [P] = 3,22μM; razão 

N:P = 16:1). Para o estabelecimento dos tratamentos com adição de detritos (D e N+D) 

foram adicionados 40g em peso seco (200mg/l) de folhiço de vegetação terrestre 

(gramínea). A gramínea foi coletada ao redor do reservatório, seca em estufa por 5 dias 

a 60ºC até a obtenção de peso constante. Então, todo o material foi triturado para a 

adição nos respectivos tratamentos.  

Após a construção dos tratamentos, os tanques foram cobertos com uma tela para 

evitar a entrada de material não relativo aos experimentos (e.g. folhas, dejetos de aves, 

insetos e organismos maiores). A atenuação da luz pela utilização da tela foi de 50%. 

Nos dias 0, 2, 7, 9, 14, 21, 28, 35 e 42 foram realizadas coletas para monitoramento da 

saturação de CO2, concentrações de COD, ND, PD, clorofila a (Chla), PB, respiração 

bacteriana (RB), respiração planctônica (RP), ECB, absorvância no comprimento de 

430nm (a430).   
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Figura 2: Distribuição dos tratamentos entre os mesocosmos. 

2.4. Experimento em microcosmo: 

Para a determinação das taxas de liberação dos nutrientes (N e P) e COD na água 

pelos detritos utilizados nos mesocosmos, foi realizado um experimento em 

microcosmo. Foram utilizadas seis garrafas do tipo Pyrex com volume de 2L. Em cada 

garrafa foram adicionados 2L de água milli-q, sendo que em quatro das garrafas foram 

adicionadas 0,4g de detrito (semelhante ao descrito para o experimento de mesocosmo), 

as duas garrafas restantes foram utilizadas como controle. Após a adição dos detritos as 

garrafas foram incubadas por 96h no escuro (geladeira). Nos tempos 0, 6, 12, 24, 48, 72 

e 96 horas foram retiradas e filtradas alíquotas de 80ml para análise de coloração da 

água (absorbância no comprimento de onda 430nm) e concentrações de nitrogênio 

dissolvido (ND) e fósforo dissolvido (PD). 

2.5. Coleta de amostras e análises laboratoriais: 

Para a determinação das concentrações de CO2 as amostras de água foram 

cuidadosamente coletadas antes da homogeneização da água dos tanques. Utilizando-se 

um Becker de plástico com capacidade de aproximadamente 500 mL. Desses, 10mL 

foram medidos numa proveta e transferidos lentamente para um frasco de vidro com 

capacidade de 30 mL e imediatamente fechados com rolhas de borracha e lacres de 

alumínio. Foi imediatamente injetado em cada frasco 10 mL de ar atmosférico com o 

auxílio de uma seringa. Após a injeção cada frasco foi vigorosamente agitado por 1 min 

para a obtenção do equilíbrio ar-atmosfera (Cole e Caraco, 1998). Ainda no campo, o ar 

contido no headspace foi transferido para uma seringa plástica, e a concentração de CO2 

medida em um analisador de gás por infravermelho (IRGA - environmental gas monitor 

EGM-4; PP Systems). Três réplicas foram medidas para cada tanque. Valores de pCO2 

em equilíbrio com a atmosfera foram calculados de acordo com Cole et al. (1994), 

usando a lei de Henry´s e a equação de Weiss (1974).   

Em seguida das coletas para as análises de CO2, foram medidas as seguintes 

variáveis pH, condutividade, oxigênio dissolvido e temperatura, através da sonda 

multiparâmetro U-22 HORIBA. Para a coleta de água das amostras para as demais 
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análises a água do tanque foi homogeneizada com o auxílio de um tubo. Para as análises 

de ND, NP, Chla, a430, COD, RB, RP, PB, ECB, amostras de água foram diretamente 

coletadas dos tanques com garrafas de polietileno (1L) previamente lavadas com HCl 

(10%) e água destilada. Essas amostras foram então mantidas no escuro e transportadas 

ao laboratório (c.a. 2 horas). 

No laboratório alíquotas foram conservadas no formol (3,7% concentração final) 

para a avaliação da biomassa bacteriana. As amostras foram conservadas em 

refrigerador para posterior análise (c.a. 3 meses). Foram ainda retiradas alíquotas para a 

determinação das taxas de PB pelo método de incorporação da leucina marcada com 

trítio (Leu + 
3
H), isótopo radioativo de hidrogênio. Cerca de 200mL foram retirados 

para determinação das taxas de RP. Parte das amostras foi filtrada em filtros de fibra de 

vidro 0,2um para a análise de COD e RB. Parte das amostras foram filtradas em filtro 

GFC 1,2um para a análise de nutrientes e Chla. Os filtros utilizados foram armazenados 

no freezer (-10ºC) para posterior análise das concentrações Chla (c.a.2 semanas). 

2.6. Análise das variáveis:  

O método utilizado para a análise de nutrientes (N e P) foi o método de 

Valderrama (1981), o qual baseia-se na oxidação simultânea da maior parte dos 

compostos nitrogenados em um meio básico e dos compostos fosforados em meio 

ácido. Isto se torna possível pela ação de um sistema ácido bórico-hidróxido de sódio. A 

digestão é feita com persulfato de potássio a 103
0
C. O fósforo (PO4

-3
) então, é analisado 

através da formação de um complexo de fosfomolibdato em meio ácido, desenvolvendo 

uma coloração azulada (Murphy e Rilley, 1962). A análise do nitrogênio, por sua vez, 

se baseia na reação do nitrato com salicilato de sódio formando um composto (p-

nitrosalicilato) de cor amarelada (Muller e Weidemann, 1955).   

As análises de (Chla) foram realizadas através da extração do pigmento em etanol 

a 95% por no máximo 18 horas e leitura em espectrofotômetro (Varian Cary 100 Conc 

UV-Vis) nos comprimentos de onda 665 e 750 nm (Marker et al. 1980; Jespersen e 

Christorffesen, 1988).  

O COD foi analisado através de um analisador de carbono modelo (Shimadzu 

TOC – 5000). As amostras sofreram combustão a 680ºC transformando todas as formas 

de carbono dissolvidas em CO2.  
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A RB e RP foram estimadas pelo consumo de oxigênio em amostras de água 

filtrada através de GF/C e não filtrada respectivamente. Cada amostra filtrada ou não foi 

dividida em 3 réplicas com frascos de 5,9 mL, que foram fechados sem atmosfera 

interna e incubados por 24 horas no escuro com temperatura constante. No início e ao 

final das incubações, foram medidas as concentrações de oxigênio, em cada frasco com 

o auxílio de um microeletrodo conectado a um picoamperímetro por sua vez conectado 

a um computador (Oxy Meter 1 – Unisense). As taxas de RB foram calculadas através 

das diferenças entre os valores de O2 (final – inicial) encontradas nas incubações (24h) 

(Briand et al. 2004).         

Para a determinação da densidade (DB) e biomassa bacterianas (BB), as 

amostras foram filtradas em membranas de policarbonato pretas e foram preparadas 

lâminas para microscópio, fixadas com laranja de acridina (concentração final de 0.01). 

As quais foram analisadas em um microscópio de epifluorescência (Olympus BX41) 

(Hobbie et al. 1977), equipado com um analisador de imagens. Foram fotografados 5 

campos por réplica, definidos aleatoriamente. As bactérias foram divididas em três 

classes (bacilo, cocos e vibriões) e foram contadas no mínimo 200 bactérias por 

amostra. Subamostras de 3 células (por grupo) foram feitas por imagem para a 

realização das medições e estimativa do biovolume celular e posterior estimativa para 

biomassa bacteriana pelo fator de conversão de 5,6 x 10
3
g de C μm

-3
 (Bratbak G. 1985), 

realizados através do software Image Tool  (Massana et al. 1997).  

A produção bacteriana (PB) foi estimada através da incorporação de 3H-Leucina 

no DNA bacteriano. A incubação foi feita com 1,3 mL da amostra e 0,1mL de 3H-

Leucina (solução 159 Ci.mmol
-1

, Amersham, diluída 5 vezes), concentração final de 10 

nM, no escuro por 45 min. Após o tempo de incubação, foi adicionado 90 μL de TCA 

100%, a fim de paralisar a reação. Para cada amostra, foi estabelecido controle 

preparado de maneira semelhante ao descrito anteriormente, entretanto, que recebeu 

antes da adição de leucina a adição de TCA 100% para impedir o metabolismo 

bacteriano. Cada amostra e seu respectivo controle, foi lavada sequencialmente com 

TCA 5% e etanol 80%, e após este procedimento 500μL e após este procedimento 500 

μL de Coquetel de Cintilação (Aquasol 2, Dupont) foi adicionado a cada amostra. A 

atividade radioativa de desintegrações por minuto (DPM) foi mensurada em Sistema de 

Cintilação Líquida Beckman LS-5600. A produção bacteriana foi calculada assumindo-

se um fator de diluição da leucina intracelular igual a 2, e uma razão celular carbono-

para-proteina igual a 0.86 (Wetzel e Likens 1991).  
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A ECB foi calculada a partir dos valores de RB e PB. Ela é calculada a partir da 

seguinte equação: (PB)/(RB+PB), e corresponde a taxa de carbono consumido pela 

bactéria que efetivamente é incorporado a biomassa bacteriana. (Sondergaard et al. 

1997).  

A coloração da MOD foi estimada pela absorbância de água filtrada em filtros de 

2 μm no comprimento de onda 430nm através de um espectrofotômetro (Varian Cary 

100 Conc UV-Vis), utilizando cubeta de quartzo de caminho óptico de 1 cm e água 

Milli-Q como referência (branco). Os valores foram transformados para coeficiente de 

absorção de acordo com Hu et al. (2002): 

a430 = (A430 ×2,303) ÷ L 

onde a430 é a absorvância em 430 nm, e L é o caminho óptico da cubeta (em metros). 

Nós utilizamos o coeficiente de absorção em 430 nm (a430) como estimativa de 

coloração da água (Strome e Miller, 1978).  

2.7. Tratamentos estatísticos 

Uma Análise de Variância de dois fatores (ANOVA Two Way) foi realizada para 

testar os efeitos dos tratamentos sobre os parâmetros estudados considerando o efeito 

dos tratamentos e do tempo. Para a determinação das diferenças entre tratamento e 

controle a cada dia, foi realizado o teste a posteriori de Bonferroni e o nível de 

significância assumido foi de α = 0,05.  

Foram realizadas análises de regressão linear entre a razão RB:RP e variáveis 

limnológicas (Chla, ND e PD), considerando todos os tratamentos conjuntamente. 

Antes das análises, os dados foram logaritimizados na base 10 para estabilizar as 

variâncias. Todas as análises estatísticas foram realizadas por meio do software 

GraphPad Prism 5.0. 

2.8. Efeito de Mistura: 

Para avaliar possíveis efeitos das misturas de fontes de MOD autóctone e 

alóctone, analisamos os dados de coloração da água (a430) como uma assinatura da 

produção de MOD alóctone no tratamento D isoladamente e a concentração de Chla 

como assinatura de MOD autóctone no tratamento Nut isoladamente. A partir dos 

resultados da ANOVA “Two Way”, detectamos quais os dias que o tratamento Nut e o 

tratamento D apresentaram concentração de Chla e valores de coloração da água, 
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superiores ao tratamento C, respectivamente. Assumindo que nesses dias, a adição de 

nutrientes e detritos simultaneamente teria o mesmo efeito sobre as variáveis, esses dias 

foram selecionados para a avaliação dos efeitos da mistura de MOD autóctone e 

alóctone sobre o metabolismo nos mesocosmos.  

O cálculo para testar o efeito de mistura foi realizado de duas formas. Através da 

soma entre os dados esperados (tratamentos isolados – (Nut) + (D)) e seguinte 

comparação com os dados observados (tratamento de mistura – (N+D)) e pela média 

entre os dados esperados ((Nut)+(D)/2) e seguinte comparação com os dados 

observados (N+D). Pensamos em utilizar a primeira forma porque adicionamos a 

quantidade total nos tanques que denominamos de mistura. A interação caso ocorresse 

seria do 100% (adição de detrito) com 100% (adição de nutriente). A segunda forma de 

cálculo correspondente a média que é tradicionalmente feito com adição de 50% dos 

valores nos tratamentos onde desejamos observar o efeito de mistura. Apesar de não 

termos adicionado 50% de cada fonte no tratamento de mistura, pensamos em utilizar 

essa forma de cálculo. A justificativa para utilização desse cálculo seria a característica 

do reservatório que apresentou uma constante densidade bacteriana ao longo do 

experimento. Isso seria um indicativo de que a biomassa bacteriana atingiu a capacidade 

de suporte. Logo, sem crescimento da comunidade bacteriana poderíamos dizer que as 

chances de consumo das diferentes fontes de COD no tratamento de mistura seria 50% 

para cada fonte. Partindo desse pressuposto, utilizamos o cálculo pela média para testar 

o efeito de mistura, como feito tradicionalmente nos estudos de efeitos sinérgicos. 

(Loreau, 1998; Farjalla, 2009). 

Foi realizado um test-t de Student pareado para testar as diferenças entre os dados 

esperados e observados. Os resultados que apresentaram valores observados maiores 

que os esperados, assumimos um indício de efeito sinérgico. Os resultados que 

apresentaram valores esperados maiores que os observados, assumimos um indício de 

efeito antagônico. 

3. RESULTADOS: 

3.1 Experimento em microcosmo 

 A  coloração da matéria orgânica variou de 0.015 a 0.009 durante a incubação. 

Sendo registrado logo após as primeiras 6 horas o maior valor de coloração da matéria 
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orgânica (0.015) (Figura 3A). A concentração de ND variou de 26,25μM a 6,88μM. 

Tendo sido registrada a maior concentração de ND logo após as 12 horas (26,25μM) 

(Figura 3B). A concentração de PD variou de 3,22μM a 2.38μM. A maior concentração 

de PD foi registrada após as 24 horas (3,22μM) de início da incubação (Figura 3C). 

Após as 24 horas do início da incubação tanto a coloração da matéria orgânica quanto a 

concentração de nutrientes atingiram os seus valores máximos no sistema (Figura 3 A, 

B e C). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: (A) Coloração da matéria orgânica (a430); (B) Concentração média de 

nitrogênio dissolvido (μM); (C) Concentração média de fósforo dissolvido (μM) ao 

longo do experimento de lixiviação. As barras de erro indicam o desvio padrão.      
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   3.2 Experimento em mesocosmo: 

Antes da adição dos tratamentos, a água utilizada nos tanques apresentou os 

seguintes parâmetros: ND = 32,48μM; PD = 1,65μM e Chla 4,2μg/L. Esses resultados 

indicam que o reservatório do qual utilizamos a água para a realização do experimento 

poderia ser classificado como meso-eutrófico (Thornton e Rast, 1993). Sugerindo uma 

tendência autotrófica natural do sistema.  

  Em todos os tratamentos, as concentrações de ND apresentaram padrão de 

variação similar ao longo do tempo. De maneira geral, não foram observadas diferenças 

significativas entre os tratamentos para a concentração de ND (Tabela 1). Assim como 

para o ND as concentrações de PD não mostraram diferenças significativas entre os 

tratamentos. Apenas entre o controle e os tratamentos (D, Nut e N+D) nos dias 14, 35 e 

42 (Tabela 1). No dia 7 o tratamento N+D apresentou a maior concentração de Chla e 

foi estatisticamente diferente dos demais tratamentos (C, D e Nut). Nos dias 9, 14, 35 e 

42 os tratamentos foram diferentes apenas entre o controle e os tratamentos (Tabela 2).  

A concentração de COD manteve-se similar entre os tratamentos nos nove dias 

iniciais, com concentrações abaixo de 20mg/L. Entretanto, a partir do 14º dia ocorreu 

um aumento de cerca de 10 vezes nas concentrações de COD para todos os tratamentos. 

Exceto o tratamento Nut que apesar de ter aumentado a concentração do COD cerca de 

6 vezes apresentou a menor concentração no dia 14 (Tabela 3).  Não foi identificado 

nenhum problema experimental que possa ter causado o grande aumento nas 

concentrações de COD verificado em todos os tratamentos. Entretanto, esse fenômeno 

pode ter sido resultante de alterações nas comunidades planctônicas aquáticas, e.g. 

alternância de dominância entre fitoplâncton e cianobactérias, que estão sendo 

estudadas em outros trabalhos. 
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Tabela 1: Concentração de nitrogênio dissolvido (ND) e fósforo dissolvido (PD) nos mesocosmos ao longo das seis semanas de experimento em todos os 

tratamentos. As concentrações estão apresentadas em μM e os valores apresentados entre parênteses representam medidas de desvio padrão. Diferentes letras 

entre os tratamentos indicam a ocorrência de diferenças significantes (p < 0,05) entre os tratamentos e os controles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tratamentos Dia 2 Dia 7 Dia 9 Dia 14 Dia 21 Dia 28 Dia 35 Dia 42 

 Nitrogênio Dissolvido  

C  74,76 17,20 31,64 38,57 33,33 13,87 22,86 22,86 

 (19,50) (8,73) (1,22) (5,58) (20,41) (8,27) (4,46) (16,61) 

D 53,81 15,60 29,71 47,38 52,62 24,33 45,48 49,05 

 (11,07) (13,64) (12,26) (24,71) (12,30) (6,42) (17,70) (8,58) 

Nut 148,61 11,18 24,90 22,14 37,62 16,25 33,10 33,33 

 (15,70) (7,73) (6,40) (4,95) (23,63) (10,35) (14,87) (7,87) 

N+D 61,61 31,16 48,62 50,24 45,48 26,47 36,90 46,67 

 (7,41) (18,70) (12,74) (10,01) (16,07) (9,91) (22,73) (19,51) 

 Fósforo Dissolvido 

C  0,60 0,77 0,52 -0,02 
A
 0,32 0,74 0,05 

A
 0,14 

A
 

 (0,13) (0,15) (0,07) (0,03) (0,17) (0,85) (0,07) (0,23) 

D 0,75 0,93 1,51 0,42 
B
 0,56 1,19 0,65 

B
 0,21 

B
 

 (0,11) (0,82) (0,49) (0,12) (0,11) (0,81) (0,44) (0,35) 

Nut 1,61 1,18 0,87 0,18 
B
 0,68 1,06 0,34 

A,B
 0,16 

B
 

 (0,32) (0,09) (0,04) (0,06) (0,11) (0,85) (0,32) (0,07) 

N+D 1,43 1,57 1,45 0,68 
B
 1,10 1,56 0,79 

B
 0,78 

B
 

 (0,22) (0,21) (0,46) (0,14) (0,16) (1,13) (0,31) (0,33) 
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Tabela 2: Concentração de clorofila (Chla-μg/L) nos mesocosmos ao longo das seis semanas de experimento em todos os tratamentos: C - controle, D - 

detrito, Nut -nutriente e N+D – adição de nutriente + detrito. Os valores apresentados entre parênteses representam medidas de desvio padrão. Diferentes letras 

entre os tratamentos indicam a ocorrência de diferenças significantes (p < 0,05) entre os tratamentos e os controles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tratamentos Dia 2 Dia 7 Dia 9 Dia 14 Dia 21 Dia 28 Dia 35 Dia 42 

 Clorofila a 

C  7,24 6,16 
A
 1,85 

A
 5,52 

A
 8,57 21,75 29,81 

A
 26,37 

A
 

 (1,10) (1,42) (0,75) (4,59) (3,17) (5,44) (12,06) (11,24) 

D 16,58 13,14
A,C

 28,62 
B
 27,05 

B
 24,29 58,98 66,28 

A,B
 97,08 

A,B
 

 (11,11) (0,44) (23,30) (6,77) (22,43) (27,07) (26,48) (51,16) 

Nut 10,58 35,35
A,B,C

 24,78 
B
 15,93

A,B
 28,05 32,42 39,26 

A,B
 29,01 

A,B
 

 (5,51) (36,18) (19,01) (8,26) (14,03) (14,62) (4,05) (8,89) 

N+D 18,50 62,65 
B
 36,13 

B
 16,29 

A,B
 44,58 94,39 150,44 

B
 139,79 

B
 

  (8,14) (25,47) (11,37) (4,10) (26,46) (46,55) (69,19) (103,63) 
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Tabela 3: Concentração de carbono orgânico dissolvido (COD-mg/L) nos mesocosmos ao longo das seis semanas de experimento nos tratamentos. As 

concentrações estão apresentadas em mg/L e os valores apresentados entre parênteses representam medidas de desvio padrão. Diferentes letras entre os 

tratamentos indicam a ocorrência de diferenças significantes (p < 0,05) entre os tratamentos e os controles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tratamentos Dia 2 Dia 7 Dia 9 Dia 14 Dia 21 Dia 28 Dia 35 Dia 42 

 Carbono Orgânico Dissolvido 

C  18,02 14,28 11,64 119,60 
A
 57,27 73,93 75,48 77,50 

 (1,02) (0,92) (1,80) (58,29) (12,73) (42,31) (16,67) (4,09) 

D 18,06 16,03 12,46 119,00 
AC

 100,18 97,82 82,37 72,81 

 (0,62) (3,01) (1,90) (2,57)  (12,79) (25,13) (18,27) (14,49) 

Nut 14,76 13,49 9,99 65,25
 B

 91,35 96,77 70,10 53,26 

 (1,69) (1,40) (1,48) (35,77)  (36,77) (5,93) (9,65) (3,11) 

N+D 15,29 16,89 14,28 113,03
ABC

 71,50 73,35 74,77 65,34 

  (0,91) (3,15) (0,12) (20,66) (33,73) (3,24) (5,30) (10,38) 

         



18 

 

 

 

A coloração da MOD (a430), de maneira geral foi maior nos tratamentos com 

adição de detritos (D e N+D). Logo após o início do experimento de mesocosmo (dia 2), 

a a430 apresentou altos valores nos tratamentos D e N+D, mantendo valores maiores 

que os demais tratamentos (C e Nut) até o final do experimento. A coloração da matéria 

orgânica manteve-se semelhante nos tratamentos C e Nut ao longo de todo o 

experimento (Tabela 4). 

De maneira geral a concentração de O2 dissolvido, manteve-se similar entre os 

tratamentos ao longo das seis semanas do experimento. No entanto no dia 2 foram 

observadas concentrações de O2 significativamente menores nos tratamentos com 

adição de detrito (D e N+D). Nesse dia a concentração de O2 nos tratamentos com 

enriquecimento de detrito, apresentou valores abaixo de 2mg/L, sugerindo que esses 

tratamentos entraram em anaerobiose. A concentração de O2
 
no dia 42 no tratamento 

N+D foi significativamente menor que os demais tratamentos (C, D e Nut) (Figura 4). 

As concentrações de CO2 mativeram-se similares ao longo dos 42 dias de 

experimento nos tratamentos C e Nut, de forma que os tratamentos ficaram 

subsaturados ao longo de todo o experimento. Os tratamentos com adição de detritos (D 

e N+D) apresentaram-se supersaturados a partir do dia 2 (1309 μATM e 1596 μATM, 

respectivamente). No entanto, a partir do dia 07 as concentrações de CO2 reduziram 

gradativamente nesses tratamentos, até entrarem em equilíbrio com a atmosfera ou 

subsaturação no dia 28 (Figura 5).  
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Tabela 4: Valores de coloração da MOD (a430) nos mesocosmos ao longo das seis semanas de experimento em todos os tratamentos. Os valores 

apresentados entre parênteses representam medidas de desvio padrão. Diferentes letras entre os tratamentos indicam a ocorrência de diferenças (p < 0,05) entre 

os tratamentos e os controles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

Tratamentos Dia 2 Dia 7 Dia 9 Dia 14 Dia 21 Dia 28 Dia 35 Dia 42 

 Coloração da Matéria Orgânica Dissolvida 

C  0,005 
A
 0,004 

A
 0,002 

A
 0,004 

A
 0,004 

A
 0,005 

A
 0,002 

A
 0,020  

 (0,001) (0,001) (0,002) (0,001) (0,002) (0,001) (0,001) (0,008) 

D 0,022 
B
 0,018 

B
 0,014 

B,D
 0,015 

B
 0,016 

B
 0,017 

B
 0,015 

B
 0,024  

 (0,005) (0,001) (0,001) (0,002) (0,002) (0,004) (0,003) (0,001) 

Nut 0,011 
A,B

 0,009 
A,C

 0,002 
A,C

 0,005 
A,C

 0,005 
A,C

 0,006 
A,C

 0,003 
A,C

 0,014  

 (0,004) (0,005) (0,001) (0,001) (0,003) (0,001) (0,001) (0,001) 

N+D 0,015 
B
 0,018 B 0,006 

B,C,D
 0,016 

B
 0,013 

B
 0,021 

B
 0,016 

B
 0,022  

  (0,003) (0,001) (0,003) (0,001) (0,000) (0,004) (0,002) (0,007) 
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Figura 4: Concentração de O2 em mg/L nos mesocosmos ao longo das seis semanas de 

experimento em todos os tratamentos. Os valores apresentados entre parênteses 

representam medidas de desvio padrão. Diferentes letras entre os tratamentos indicam a 

ocorrência de diferenças (p < 0,05) entre os tratamentos e os controles. 
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m
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Figura 5: Concentração de gás carbônico (CO2-μATM) ao longo das seis semanas de experimento em todos os tratamentos. A linha vermelha 

corresponde ao valor da concentração de CO2 atmosférico (380 μATM). Diferentes letras entre os tratamentos de um mesmo dia de coleta, indicam a 

ocorrência de diferenças (p < 0,05) entre os tratamentos e o controle e entre os tratamentos. 
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As taxas de RP nos tratamentos D e N+D foram máximas no dia 02 e 

apresentaram tendência decrescente até o final do experimento (Figura 6 A). As taxas 

de RP permaneceram baixas no controle ao longo de todo o experimento. No tratamento 

Nut as taxas de RP oscilaram entre 1,15 a 3,11 μMC/h ao longo de todo o experimento, 

sendo sempre inferiores aos tratamentos D e N+D e similares ao controle (Figura 6A). 

Assim como a RP, a RB apresentou no dia 2 as maiores taxas nos tratamentos D e N+D 

em relação aos demais tratamentos (C e Nut). O tratamento C foi significativamente 

menor que os tratamentos D e Nut no dia 28, e o tratamento Nut foi significativamente 

menor que o tratamento N+D (Figura 6 B).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: (A) Respiração Planctônica (RP) ao longo do experimento de mesocosmo. (B) 

Respiração Bacteriana (RB). As letras entre os tratamentos correspondem a diferenças 

(p<0,05) entre os tratamentos e entre os tratamentos e o controle. 
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Em suma a razão entre respiração bacteriana e respiração planctônica (RB/RP), 

mostrou-se similar entre os tratamentos ao longo das seis semanas. No entanto no dia 2 

e dia 7 foram observadas diferenças significativas (p < 0,05) entre o controle e os 

demais tratamentos. No dia 28 por sua vez, verificamos as menores taxas de RB/RP no 

tratamento Nut e as maiores taxas no tratamento D (Tabela 5).   

Foram feitas correlações entre a RB/RP e Chla, ND e PD. Observamos 

correlações entre RB/RP x PD (p = 0,0160) no tratamento Nut. Correlações foram 

encontradas ainda entre RB/RP x ND (p = 0,0496) no tratamento Nut e entre RB/RP e 

Chla (p = 0,0006) no tratamento N + D (Tabela 8).  
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Tabela 5: Valores de RB/RP (%) nos mesocosmos ao longo das seis semanas de experimento em todos os tratamentos. Os valores apresentados entre 

parênteses são os desvios-padrões. As letras entre os tratamentos correspondem a diferenças (p < 0,05) entre os tratamentos e entre os tratamentos e o 

controle.   

         

Tratamentos RB/RP 

 Dia 2 Dia 7 Dia 9 Dia 14 Dia 21 Dia 28 Dia 35 Dia 42 

C  169,69 
A
 130,39 

A
 115,57 63,07 64,25 2,18 

A
 88,93 118,47 

 (289,69) (13,11) (65,41) (21,72) (5,98) (104,06) (30,67) (33,41) 

D 28,05 
B
 24,61 

B
 67,15 62,87 26,97 64,08 

B,C
 64,08 62,54 

 (13,91) (10,64) (16,41) (69,65) (6,78) (5,90) (5,90) (4,17) 

Nut -727,21 
B
 56,72 

A,B
 60,12 47,82 63,91 -0,38 

B
 84,34 83,04 

 (1352,10) (11,09) (15,25) (31,07) (40,00) (11,35) (12) (11,32) 

N+D 41,20 
B
 27,87 

B
 95,48 20,08 44,85 18,83 

A,C
 65,36 70,98 

  (20,53) (4,91) (64,89) (0,74) (10,41) (1,89) (7,66) (32,93) 
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A PB apresentou grande variabilidade temporal em todos os tratamentos, sendo 

que a partir do dia 14, a PB aumentou em 1 ou 2 ordens de magnitude em todos os 

tratamentos e novamente no dia 42. Em função provavelmente das amplas variações 

temporais em PB, no geral não foi observado diferenças significativas (p<0,05) entre os 

tratamentos e entre o tratamento controle (Tabela 6). A ECB também foi marcada por 

incrementos em todos os tratamentos de 1 a 2 ordens de magnitude nos dias 14 e 42, 

assim como a PB (Tabela 6).   

Em todos os tratamentos ao longo de todo o experimento a biomassa bacteriana 

assim como a densidade bacteriana não apresentaram diferenças significativas entre os 

tratamentos (D, Nut e N+D) e entre o controle (C) (Tabela 7). Isso pode indicar que o 

reservatório já havia atingido uma capacidade de suporte antes do início do 

experimento. Independente das adições dos tratamentos.  

Indício de efeito sinérgico foi encontrado na RP e Chla (Figura 7F e 7A), assim 

como os valores nos tratamentos de mistura foram maiores que os tratamentos isolados 

(p = 0,0534) e (p = 0,0465), respectivamente. No entanto, indício de efeito antagônico 

foi encontrado na ECB (Figura 7H) e os valores nos tratamentos isolados foram maiores 

que os tratamentos de mistura (p = 0,0295). Esses resultados indicam um maior 

metabolismo catabólico em detrimento do metabolismo anabólico no sistema.  
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Tabela 6: Valores de PB (10
-5

uMC/h) e ECB (%) nos mesocosmos ao longo das seis 

semanas de experimento em todos os tratamentos. Os valores apresentados entre 

parênteses representam o desvio padrão. As letras entre os tratamentos correspondem à  

diferenças (p < 0,05) entre os tratamentos e entre os tratamentos e o controle. 

 

 

 

         

Tratamentos Dia 2 Dia 7 Dia 9 Dia 14 Dia 21 Dia 28 Dia 35 Dia 42 

 Produção Bacteriana 

C  8,38 4,08 3,36 212,00 239,00 153,00 217,00 7930,00
A
 

 (1,12) (62,20) (1,89) (16,00) (41,80) (24,30) (54,00) (10800,00) 

D 1390000,00 6,14 4,79 188,00 303,00 164,00 230,00 61800,00
B
 

 (2,15) (4,94) (1,14) (1,62) (8,97) (36,10) (4,04) (12,20) 

Nut 12,00 6,05 4,43 179,00 278,00 261,00 336,00 37400,00
B,C

 

 (2,47) (4,35) (2,18) (1,24) (27,10) (108,00) (65,40) (96,70) 

N+D 14,50 4,61 4,61 175,00 332,00 176,00 235,00 21400,00
A,C

 

  (93,33) (6,00) (1,35) (90,40) (14,70) (123,00) (13,80) (20,30) 

         

 Eficiência de Crescimento Bacteriano 

C  0,043 0,003 0,002 0,328 0,386 0,345 0,143 3,617
A
 

 (0,038) (0,000) (0,001) (0,159) (0,101) (0,791) (0,051) (4,772) 

D 0,005 0,004 0,001 0,150 0,431 2,005 0,111 27,331
B
 

 (0,019) (0,003) (0,001) (0,055) (0,253) (1,373) (0,034) (14,579) 

Nut 0,011 0,005 0,002 0,167 0,326 4,873 0,195 18,011
A
 

 (0,006) (0,002) (0,000) (0,052) (0,180) (3,559) (0,082) (8,094) 

N+D 0,004 0,003 0,002 0,160 0,346 0,539 0,116 9,908
A
 

  (0,004) (0,002) (0,001) (0,029) (0,092) (2,479) (0,043) (10,299) 

         



27 

 

Tabela 7: Valores de biomassa bacteriana e densidade bacteriana nos mesocosmos ao 

longo das seis semanas de experimento em todos os tratamentos. Os valores de 

biomassa bacteriana estão apresentados em 10
-2

μg/L e os valore de densidade bacteriana 

estão apresentados em 10
+9 

células
-1

. Os valores apresentados entre parênteses 

representam medidas de desvio padrão.  

 

 

          

Tratamentos Dia 0 Dia 2 Dia 7 Dia 9 Dia 14 Dia 21 Dia 28 Dia 35 Dia 42 

 Biomassa Bacteriana 

C  5,26 0,00 2,06 1,71 1,58 2,34 1,23 0,91 1,19 

 (0,00) (0,00) (0,65) (0,86) (0,34) (0,00) (0,33) (0,16) (0,34) 

D 3,78 1,95 3,15 2,37 2,64 1,68 2,28 1,78 2,35 

 (0,00) (0,98) (0,29) (0,16) (0,66) (0,11) (1,07) (0,64) (0,44) 

Nut 3,61 2,40 1,62 2,08 2,21 2,13 1,45 1,44 1,71 

 (0,00) (1,00) (0,85) (1,06) (1,54) (0,37) (2,24) (0,40) (0,37) 

N+D 0,00 3,65 3,09 1,64 2,47 2,37 1,49 1,78 1,38 

  (2,46) (0,86) (0,54) (0,50) (0,71) (0,29) (0,51) (0,55) (0,53) 

 Densidade Bacteriana 

C  12,50 0,00 9,39 9,81 8,98 10,70 8,94 13,50 14,80 

 (4,24) (0,00) (1,17) (2,42) (1,93) (0,00) (0,60) (5,80) (6,80) 

D 12,90 11,60 17,90 16,50 14,30 9,08 10,10 9,42 11,40 

 (0,00) (3,80) (3,52) (1,89) (4,33) (1,12) (2,49) (2,33) (0,57) 

Nut 18,80 11,50 14,60 9,88 15,20 10,00 8,50 14,30 20,40 

 (0,00) (2,16) (5,36) (2,85) (2,19) (1,86) (2,54) (1,96) (16,10) 

N+D 0,00 14,70 16,50 10,20 4090,00 11,30 8,89 19,50 11,30 

  (0,00) (4,57) (1,35) (2,65) (7060,00) (0,32) (0,95) (15,10) (3,15) 
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Figura 7: Valores observados e esperados (A) Chla, (B) COD, (C) CO
2
, (D) a430, (E) 

RB, (F) RP, (G) PB, (H) ECB. Os asteriscos correspondem a diferenças significativas 

entre os valores observados e esperados (p < 0,05). 
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Tabela 8: Regressão linear entre a razão RB:RP e variáveis limnológicas (Chla, ND e 

PD) nos tratamentos (C, D, Nut e N+D). Apresentados r
2 

(grau de correlação) e p (grau 

de significância). Os valores apresentados são os resultados da regressão com p < 0,05.   

 

    Tratamentos Nutriente N + D 

    

RB/RP vs. Chla 

 

r
2
 = 

0,4156 

   

p = 0,0006 

    RB/RP vs. ND r
2
 = 0,1641 

  
p = 0,0496 

    RB/RP vs. PD r
2
 = 0,2365 

  
p = 0,0160 
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DISCUSSÃO: 

A hipótese desta dissertação é que a mistura de fontes autóctones e alóctones de 

COD pode resultar numa maior apreensão de carbono na biomassa bacteriana em 

detrimento da respiração. De forma geral, os resultados sugerem que em ambientes 

aquáticos os quais recebem matéria orgânica alóctone (e.g. nutriente + matéria orgânica 

= esgoto) apresentam um metabolismo no qual prevalece a heterotrofia (Duarte e 

Prairie, 2005). Que indica maior emissão de CO2 para a atmosfera. E mostra a 

importante contribuição deste trabalho para futuras ações de manejo que envolva a 

influência dos ambientes terrestres nos ambientes aquáticos e o ciclo do carbono. 

Concluímos que neste trabalho o metabolismo catabólico prevaleceu em detrimento do 

metabolismo anabólico microbiano. E que a hipótese central dessa dissertação foi 

refutada. 

Diferente do proposto por Farjalla et al. (2009), no qual a interação entre fontes 

lábeis e refratárias aumentou a produção e respiração bacteriana. Os nossos resultados 

sugerem um maior metabolismo catabólico nos tratamentos de mistura pelo aumento 

das concentrações de CO2. Isto pode estar relacionado à entrada de MOD (menos lábil) 

no ecossistema e estímulo do metabolismo catabólico planctônico (Farjalla et al. 2009). 

Apesar de outros estudos sugerirem que parte da MOD alóctone de baixo peso 

molecular que entra nos ecossistemas aquáticos é lábil e estimula a PB (Berggren et al. 

2009). Em detrimento da RP a taxa de ECB diminuiu nos tratamentos de mistura, que 

indicou diminuição do metabolismo anabólico (Figura 7F e 7A, respectivamente). A 

Chla foi estimulada no tratamento de mistura provavelmente pelo aumento da 

disponibilidade de nutrientes (Figura 7A). Que ocorreu nos últimos dias do experimento 

(dia 35 e dia 42) (Tabela 2).  

No presente trabalho, os mesocosmos que receberam a adição de detritos 

(tratamentos D e N+D) apresentaram-se extremamente super-saturados em CO2
 
pouco 

tempo (menos de 2 dias) após a adição da matéria orgânica alóctone (Figura 5). Esse 

fato evidencia que a matéria orgânica em excesso passou a ser utilizada pelos 

heterótrofos resultando em elevadas taxas de decomposição, superando a produção 

primária, alterando o balanço de carbono nos tanques para heterotróficos. Com o passar 

das semanas, o grau de super-saturação do CO2 foi sendo gradativamente reduzido, de 

forma que os tratamentos mencionados entraram em equilíbrio ou subsaturação após a 

terceira semana (Figura 5). Notadamente, a entrada de matéria orgânica alóctone 

estimulou o metabolismo planctônico heterotrófico. A rápida lixiviação dos detritos 
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(menos de 6 horas, Figura 3) com grande liberação de MOD favoreceram o aumento da 

respiração bacteriana (Figura 6B) e o rápido consumo do oxigênio dissolvido (Figura 4) 

contribuindo para a grande liberação de CO2 dos tanques com adição de detritos 

estudados (Figura 5). A autotrofia nos últimos dias do experimento pode ter ocorrido 

pelo consumo do COD lábil que ficou indisponível ao longo do experimento (Tabela 3). 

Ou mesmo, o consumo de CO2 pelos autótrofos (Tabela 2).  

O estado trófico dos ecossistemas tem grande influência na dinâmica das 

comunidades aquáticas e seu metabolismo. Por exemplo, em ecossistemas considerados 

oligotróficos, o metabolismo bacteriano, e.g. respiração, representa o principal processo 

heterotrófico. Por outro lado, em ecossistemas eutróficos a importância relativa do 

metabolismo bacteriano é reduzida, apesar de aumento absoluto nas taxas de respiração 

(Cotner e Biddanda, 2002). A razão entre a RB e RP (RB/RP), quando correlacionado 

com outras variáveis, indica a contribuição relativa da comunidade bacteriana no 

sistema aquático analisado. Conforme proposto por Biddanda e colaboradores (2001) a 

contribuição relativa da respiração bacteriana comparada a respiração planctônica 

aumenta em ambientes oligotróficos e diminui ao longo de um gradiente trófico. Apesar 

dos nossos resultados não mostrarem claramente a contribuição relativa da RB dentro 

da comunidade planctônica entre os tratamentos (Tabela 5). Encontramos correlação 

entre RB/RP x Chla no tratamento N+D (Tabela 8). Que pode indicar a utilização de 

carbono autóctone pela respiração bacteriana no tratamento de mistura de fonte.    

O COD representa um dos maiores reservatórios de carbono da biosfera 

(Farrington 1992). Sendo que os principais organismos responsáveis pelo metabolismo 

do COD são as bactérias (Cole, 1999). No entanto, a qualidade da matéria orgânica 

disponível para estes microrganismos influencia diretamente as suas taxas metabólicas, 

tais como: PB, RB e RP (Cotner et al. 2002; Farjalla et al. 2002). A qualidade da 

matéria orgânica pode ter influenciado as taxas catabólicas neste trabalho. Entretanto os 

resultados que indicam aumento do metabolismo bacteriano anabólico (e.g. biomassa 

bacteriana e densidade) não apresentaram diferenças estatísticas entre os tratamentos ao 

longo do experimento (Tabela 7). Esse resultado pode ter indicado que o reservatório já 

havia atingido uma capacidade de suporte antes do início do experimento. 
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CONCLUSÕES: 

Concluímos que o metabolismo catabólico prevaleceu em detrimento do 

metabolismo anabólico microbiano num processo de mistura de fontes. E que a hipótese 

central dessa dissertação foi refutada. 

Concluímos que o aporte de matéria orgânica de origem terrestre aumentou a 

atividade de decomposição resultando na condição de heterotrofia nos mesocosmos 

estudados.  

6. REFERÊNCIAS: 

AMADO, A.M.(2008), Foto degradação da matéria orgânica dissolvida em lagoas 

costeiras tropicais e suas interações com a degradação bacteriana. 179p. Tese de 

doutorado apresentada ao PPGE/UFRJ. 

AMADO, A.M., COTNER, J.B., SUHETT, A.L., ESTEVES, F.A., BOZELLI, R.L. & 

FARJALLA, V.F., 2007, “Constrating interactions mediate dissolved organic matter 

decomposition in tropical aquatic ecosystems”, Aquat Microb Ecol, v. 49, pp. 25-34. 

ATTAYDE, J.L. et al. 2008. Determinação da Capacidade de Suporte de Importantes 

Reservatórios do Rio Grande do Norte para o Cultivo de Peixes em Tanques-rede. 

Relatório Técnico Final da Chamada Pública MCT/FINEP ação transversal 12/2005. 

ATTAYDE, J.L. et al. 2009. Determinação da capacidade de suporte dos açudes Santa 

Cruz do Apodi, Umari, Campo Grande e Carnaúbas para o cultivo intensivo de tilápias 

em tanques-rede. Projeto de pesquisa – contrato IGARN/FUNPEC 07/2007.     

AZAM, F., FENCHEL, T., FIELD, J.D., GRAY, J.S., MEYER-REIL, L.A. & 

THINGSTAD, F., 1983, “The ecological role of water – column microbes en the sea”, 

Mar. Ecol. Prog. Ser., v. 10, pp. 257-263. 

BELL, T., J. A. NEWMAN, B. W. SILVERMAN, S. L. TURNER & A. KLILLEY, 

2005. “The contribution of species richness and composition to bacterial services”. 

Nature, v. 436, pp. 1157-1160. 

BENNER, R., 2004, “What happens to terrestrial organic matter in the ocean? Marine 

Chemistry, v.92, pp. 307-310. 

BRATBAK, G., 1985, “Bacterial biovolume and biomass estimations”, Applied and 

Environmental Microbiology, v.49, pp. 1488-1493. 



33 

 

BRIAND, E., PRINGAULT, O., JACQUET, S. & TORRÉTON, J.P., 2004, “The use of 

oxygen microprobes to measure bacterial respiration for determining bacterioplankton 

growth efficiency”, Limnology and Oceanography: Methods, v.2, pp.406-416. 

BIDDANDA, B., OGDAHL, M. & COTNER, J., 2001, “Dominance of bacterial 

metabolism in oligotrophic relative to eutrophic waters”, Limnology and Oceanography, 

v.46, pp. 730-739. 

CHEN, W. & WANGERSKY, P.J., 1996, “Rates of microbial degradation of dissolved 

organic carbon from phytoplankton cultures”, J Plankton Res, v. 18, pp.1521-1533. 

COLE, J.J, 1999, “Aquatic microbiology for ecosystem scientists: new and recycled 

paradigms in ecological microbiology”, Ecosystems, v.2, pp. 215-225. 

COLE, J.J. & GIORGIO, P. A., 1998, “Bacterial growth efficiency in natural aquatic 

systems”, Annual Review of Ecology and Systmatics, v. 29, pp. 503-541. 

COLE, J.J., CARACO, N.F., KLING, G.W. & KRATZ, T.K., 1994, “ Carbon dioxide 

supersaturation in the surface  waters of lakes”, Science, v. 265, pp. 1568-1570. 

COLE,J.J. & CARACO, N.F., 1998, “Atmospheric exchange of carbon dioxide in a 

low-wind pligotrophic lake measured by the addition of SF6”, Limnology and 

Oceanography, v.43, pp. 647-656. 

COLE, J.J., CARPENTER, S.R., PACE, M.L., MATTHEW C.V.B., KITCHELL, J.L. 

& HODGSON, J.R., 2006, “Differential support of lake food webs by three types of 

terrestrial organic carbon”, Ecology Letters, v. 9, pp. 558-568. 

COLE, J.J., PRAIRIE, CARACO, N.F., MCDOWELL, W.H., TRANVIK, L.J., 

STRIEGL, L.G., DUARTE, C. M., KORTELAINEN, P., DOWNING, J.A., 

MIDDELBURG, J.J. & MELACK, J., 2007, “Plumbing the global carbon cycle: 

integrating inland waters into the terrestrial carbon budget”, Ecosystems, v.10, pp. 171-

184. 

COTNER, J.B. & BIDDANDA, B.A., 2002, “Small players, large role: microbial 

influence on biogeochemical processes in pelagic aquatic ecosystems”, Ecosystems, v. 

5, pp. 105-121. 



34 

 

DEL GIORGIO, P.A. & COLE, J.J., 1998, “ Bacterial growth efficiency in natural 

aquatic systems”, v. 29, pp. 503-541. 

DODDS, W.K. & COLE, J.J., 2007, “ Expanding the concept of trophic state in aquatic 

ecosystems: It’s not just the autotrophs”, Aquatic Scinces, v.69, pp.427-239. 

DUARTE, C.M. & PRAIRIE, Y.T., 2005, “Prevalence of heterotrophy and atmospheric 

CO2 emissions from aquatic ecosystems”, Ecosystems, v.8, pp. 862-870. 

ESTEVES, F.A., 1998, “Fundamentos de limnologia”, 2ºED. Rio de Janeiro. 

Interciência/Finep. 309-319 pp.  

FALKOWSKI, P., SCHOLES, R.J., BOYLE, E., CANADELL, J., CANFIELD, D., 

ELSER, J., GRUBER, N., HIBBARD, K., HOGBERB, P., LINDER, S., MACKENZIE, 

F.T., MOORE, T., PEDERSEN, T., ROSENTHAL, Y., SEITZINGER, S., 

SMETACEK, S. & STEFFEN, W., 2000, “ The global carbon cycle: a test of our 

knowledge of earth as a system”, Science, v. 290, pp. 291-296. 

FARJALLA, V.F., AMADO, A.M., SUHETT, A.L. & PEREIRA, F.M., 2009, “DOC 

removal paradigms in highly humic aquatic ecosystems”, Environ Sci Pollut Res. 

FARJALLA, V.F., A.M. ESTEVES, BOZELLI, R.L. & ROLAND, F., 2002, “ Nutrient 

limitation of bacterial production in clear water Amazonian ecosystems”, 

Hydrobiologia, v. 489, pp. 197-205. 

FARJALLA, V.F., MARINHO, C.C., FARIA, B.M., AMADO, A.M., ESTEVES, F.A., 

BOZELLI, R.L. & GIROLDO, G., 2009, “Synergy of fresh and acculated organic 

matter to bacterial growth”, Microb.Ecol., v. 57, pp.657-666. 

FARRINGTON, J., 1992, “Overview and key recommendations. Marine organic 

geochemistry, Mar. Chem., v. 39, pp.5-9. 

FONTE, E.S. (2009). Fatores ecológicos independentes e interativos na regulação do 

bacterioplâncton. Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. (Dissertação, 

2009). 

GIORGIO, P.A., COLE, J.J. & CIMBLERLS, A., 1997, “ Respiration rates in bacteria 

exceed phytoplankton production in unproductive aquatic systems”, Nature, v. 385, 

pp.148-151. 



35 

 

GUENET, B., DANGER, M., ABBADIE, L. & LACROIX, G., 2010, “Priming Effect: 

bridging the gap between terrestrial and aquatic ecology”, Ecology, v. 91, pp. 2850 – 

2861. 

HOBBIE, J.E., 1988, “A comparison of the ecology of planktonic bacteria in fresh and 

salt water”, Limnology and Oceanography, v. 33, pp. 750-764. 

JANSSON, M., PERSSON, L., ROOS, A.M., JONES, R.I. & TRANVIK, L.J., 2007, 

“Terrestrial carbon and intraspecific size-variation shape lake ecosystems”, TRENDS in 

Ecology and Evolution, v. 22, pp.316-322. 

JESPERSEN, A.M. & CHRISTOFFERSEN, K., 1987, “Measurements of chlorophylla 

from phytoplankton using ethanol as extraction solvent”, Archiv fuer Hydrobiologie 

AHYBA4, v.109, pp. 445-454.  

KRITZBERG, E.S., COLE, J.J., PACE, M.M., GRANÉLI, W., 2005, “Does 

autochthonous primary produstion drive variability in bacterial metabolism and growth 

efficiency in lakes dominated by terrestrial C inputs?, Aquatic Microbial Ecology, v. 38, 

pp.103-111.  

LOREAU, M., 1998, “Separating chance and other effects in biodiversity experiments”, 

Oikos, v. 82, pp. 600-602. 

MAROTTA, H., DUARTE, C.M., SOBEK, S. & ENRICH - PRAST, A., 2009, “ Large 

CO2 disequilibria in tropical lakes”, Global Biogeoquemical Cycles, v. 23, pp. 1 – 4..   

MASSANA, R., GASOL, J.M., BJORNSEN, P.K., BLACK-BURN, N., HAGSTROM, 

A., HIETANEN, S., HYGUN, B.H., KUPARINEN, J. & PEDRÓS-ALIÓ, C., 1997, 

“Measurement of bacterial size via image analysis of epifluorescence preparations: 

description of an inexpensive system and solutions to some of the most common 

problems”, v.61, pp.397-407. 

MULLER, R. & WIEDEMANN, O., 1955, “Die bestimmung des nitrl-lons in wasser, 

Von Wasser, v.22, pp.247.  

MURPHY, J & J.P.RILLEY.1962. A modified single – solution method for 

determination of phosphate in natural waters. Analyt.Chim.Acta 27:31-36. 



36 

 

PACE, M.L., CARPENTER, S.R., COLE, J.J., COLOSO, J.J., KITCHELL, J.F., 

HODGSON, J.R., MIDDELBURG, J.J. , PRESTON, N.D., SOLOMON, C.T. & 

WEIDEL, B.C., 2007, “Does terrestrial organic carbon subsidize the planktonic food 

web in a clear-water lake?”, Limnology and Oceanography, v. 52, pp. 2177-2189. 

POMEROY L.R., 1974, “ The ocean food web a changing paradigm”, Bioscience, v.24, 

pp. 499-504. 

RICKEY, E.J., MELACK M.J., AUFDENKAMPE, K.A., BALLESTER, M.V. & 

HESS, L.L., 2002, “Outgassing from Amazonian rivers and wetlands as a large tropical 

source atmospheric CO2’’, Letters to Nature, v.416, pp. 617-620. 

ROCHA, E. (2006), Sustentabilidade ambiental do cultivo intensivo de tilápias 

(Oreochromis niloticus) em tanques-rede e a capacidade de suporte de quatro 

reservatórios em uma região semi-árida tropical. 41p. Dissertação apresentada ao 

PRODEMA/UFRN. 

ROLAND, F. & COLE, J.J., 1999, “ Regulation of bacterial growth efficiency in a 

large turbid estuary”, Aquat. Microb. Ecol., v. 20, pp. 31-38. 

KOSTER, S., ROLAND, F.,DAVID, M.L., MARQUES, D.M., VAN NES, E.H., 

MAZZEO, N., STERNBERG, L.S.L., SCHEFFER, M. & COLE, JJ, 2010, “Climate -  

dependent CO2 emissions from lakes”, v. 24, pp. 1 – 7. 

SMITH, E.M. & PRAIRIE, Y.T., 2004 “Bacterial metabolism end growth efficiency in 

lakes: The importance of phosphorus availability”, Limnology and Oceanography, v.49, 

pp. 137-147.     

SONDERGAARD, M. & THEIL – NIELSEN, J., 1997, “Bacterial growth efficiency in 

lakewater cultures, Aquat Microb Ecol, v.12, pp. 115-122.  

STROME, D.J. & MILLER, M.C., 1978, “ Photolitic changes in dissolved humic 

substances, Verh. Internat. Verein. Limnol, v.20, pp. 1248-1254.  

THOMAS, J.D., 1997, “ The role of dissolved organic matter, particularly free amino 

acids and humics substances, in freshwater ecosystems”, Freshwater Biology, v.38, 

pp.1-36. 

VALDERRAMA, J.C.1981. The simultaneous analysis of total N and total P in natural 

waters, Mar.Chem. v.10, 109-122. 



37 

 

WEISS, R.F., 1974, “Carbon dioxide in water end seawater: the solubility IF a non-

ideal gas, Mar Chem, v. 2, pp. 203-215.  

WETZEL, R.G., 2001, “ Limnoloy: lake and river ecosystems”. Academic Press. 

WETZEL, R.G. & LIKENS, G.E., 1991, “Limnological Analyses”. Springer-Verlag. 

New York. 

WOLFF, E.W., 2011, “Methane and monsoons”, Nature, v.470, pp. 49-50. 

 



38 

 

ANEXO I: Concentração de CO2 e Taxas de Respiração Planctônica nos mesocosmos. As concentrações CO2 estão apresentadas em uATM e as de 

Respiração estão representadas em uM C h
-1

. Os valores apresentados entre parênteses são os desvio-padrão.  

 

         

Tratamentos Dia 2 Dia 7 Dia 9 Dia 14 Dia 21 Dia 28 Dia 35 Dia 42 

 CO2 

C  389 316 320 281 205 193 285 280 

 (39) (54) (34) (36) (6) (131) (37) (1) 

D 1309 675 689 664 724 361 364 310 

 (433) (241) (148) (151) (195) (60) (65) (64) 

Nut 429 264 237 325 347 194 285 270 

 (113) (42) (17) (72) (274) (152) (37) (22) 

N+D 1596 544 437 747 525 376 374 347 

 (513,05) (158,18) (47,63) (113,83) (74,14) (50,94) (35,12) (113,48) 

 Respiração Planctônica 

C  0,19 1,04 1,79 1,16 1,02 3,64 1,86 1,74 

 (0,41) (0,09) (1,08) (0,24) (0,41) (5,27) (0,41) (0,42) 

D 11,73 6,43 5,84 5,11 2,92 4,48 3,32 2,62 

 (5,35) (0,61) (3,16) (2,25) (1,32) (5,16) (0,85) (0,54) 

Nut 1,58 2,45 3,81 2,85 1,89 3,87 2,10 1,96 

 (1,46) (0,43) (0,78) (1,12) (1,24) (5,23) (0,10) (0,32) 

N+D 9,67 6,53 3,93 5,50 2,62 4,73 3,13 3,10 

  (5,57) (0,25) (2,18) (0,46) (0,87) (5,04) (0,51) (1,76) 


