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Foi na minha terra, do litoral ao sertão
Da beleza de Cutia aos ensinamentos em Comissão
Da simpatia de Brinhosa a boiada de Boqueirão
Da seca em Curiá aos mistérios de Cuité
Do pôr do sol do Triunfo ao alento em Catolé
Das crianças em Mineiro aos curiosos em Serrote
Dos gansos em Jenipapo e em Campo Alegre a fome do gado.
Em Angicos era pedra sobre pedra, Canaviais em Formosa
A caatinga marrom em Boa Vista e a mata no Jiqui
Cadê as plantas na Pedra Branca?
Cadê a água no Riacho da Cruz?
Mas o sapo da boca gigante estava bem ali.
Em cada canto um sertanejo medonho
Que nos ensina e encoraja!
Foi assim em Japi, Tapuia, Punaú e Piató,
E também em Mendubim
Digo pro senhor da capital, como diria meu vô
Que de belo não é só o mar azul do Bonfim.
28/03/13

No texto estão representados 23 dos 100 corpos d’ água, tão fundamentais para a manutenção da
vida: Do litoral ao semiárido do Nordeste potiguar.
Foto: Bruno Mattos.Caraúbas Angicos, RN.
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O BACTERIOPLÂNCTON
EM CORDEL
Um plâncton de nome esquisito
Um plâncton quase esquecido
E por que despercebido?
É por causa do micro?
Dos alunos, professores, cientistas
Mais atenção deveria
Pois agora, está melhor que antes
Com a chegada da Citometria
Aqui no meio tudo é lacuna
Tanta coisa não se sabe
Quem diria tamanha desfortuna
Por não saber nem a diversidade
Vamos lá minha gente
Precisamos entender
Será que em canto quente
Elas podem tanto crescer?
A energia tem que fluir
Mas eles têm que respirar
E dos vírus se proteger
Como eles vão aguentar?
É carbono saindo, mais que entrando
Pouco pra biomassa e tanta respiração
E o clima só esquentando
Que tamanha confusão!
Não sei se é extremo
Mas parece especial
Quando não se vê o padrão
No clima equatorial
E agora como é que fica
A função deles amanhã?
Tem que estudar o paradigma
E entender a alça de Azam
A história tem que continuar
Mas ainda há muito que fazer
Na poça, no lago ou no mar
Mas deles não vamos esquecer.
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Apresentação
Esta dissertação visa compreender aspectos relacionados à crescente área da
limnologia tropical referente a questões ligadas especificamente a saturação na pressão
parcial de CO2 e ao metabolismo microbiano de uma variedade de ecossistemas
aquáticos continentais, situados em regiões equatoriais.
Está estruturada da seguinte maneira: Introdução geral, Área de estudo geral, dois
principais manuscritos (capítulos 1 e 2), uma conclusão geral e material suplementar
geral.

Capítulo 1: Ecossistemas aquáticos equatoriais são supersaturados em
CO2 independentemente do estado trófico.
Autores:
A definir

Periódico
pretendido:
Hydrobiologia

Capítulo 2: Baixas eficiências de crescimento bacteriano em lagos de
região equatorial costeira e semiárida

A definir

Periódico
pretendido:
Microbial Ecology
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INTRODUÇÃO GERAL
1. Dióxido de Carbono em águas continentais
As concentrações de dióxido de carbono (CO2) na atmosfera têm aumentado ao
longo das décadas como fruto de mudanças ambientais globais (IPCC, 2013). Estima-se
que a emissão total de carbono antropogênico a partir de combustíveis fósseis,
desmatamentos e mudanças no uso da terra, entre 1750 e 2011, variou de 460 a 630 GtC
ano–1 (IPCC, 2013). Além das emissões antropogênicas de carbono para atmosfera, o
CO2 pode ser liberado de compartimentos naturais da biosfera, entre eles estão oceanos
e ecossistemas aquáticos continentais (Cole et al.1994; Tranvik et al. 2009).
Mesmo ocupando um pouco mais de 3% da superfície terrestre (Downing 2009),
os lagos são compartimentos importantes do ciclo de carbono continental uma vez que
chegam a processar ativamente até 80% do carbono orgânico exportado do ambiente
terrestre (Sobek et al. 2007). Lagos, por exemplo, estocam C no sedimento ao mesmo
tempo em que emitem CO2 para atmosfera (Sobek et al. 2007; Cole et al. 2007).
Globalmente, as emissões de CO2 a partir de águas continentais chegam a ser superior a
2 Pg C ano-1 (Raymond et al. 2013). Essa importância dos ecossistemas aquáticos
representou uma recente mudança de paradigma e muitos livros-texto da área de
limnologia ainda desconsideram esses fluxos no ciclo global do carbono (Downing,
2009)
Ecossistemas aquáticos podem apresentar diferentes papéis quanto aos fluxos de
carbono para atmosfera, em função da magnitude da atividade autotrófica (e.g.
produtividade primária líquida ecossistêmica) e heterotrófica (e.g. respiração
ecossistêmica) (para revisão ver Dodds e Cole 2007). Quando a Produção Primária (PP)
excede a respiração, o sistema comporta-se como autotrófico, apresentando absorção
líquida de CO2 da atmosfera (sumidouro). Ao contrário, se a respiração é maior que a
PP, o sistema é heterotrófico, tornando-se fonte de CO2 para atmosfera. Outra forma de
estimar o estado de auto/heterotrofia dos lagos é através quantificação da pressão parcial
de CO2 (pCO2) em séries temporais e/ou espaciais e sua comparação com níveis
atmosféricos, que fornece informações sobre o grau de saturação desse gás no
ecossistema (Jonsson et al. 2003).
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Estudos a respeito da saturação em CO2 em ecossistemas aquáticos continentais
tiveram início a partir da década de 90 (total = 290 artigos até março de 2013) 1. Os
trabalhos nessa área foram impulsionados pela publicação do trabalho de Cole et al.
1994 publicado na Science (“Carbon Dioxide Supersaturation in the surface Waters of
Lakes”; a referência mais citada), que atentou para o desequilíbrio de CO2 em
ecossistemas aquáticos continentais em relação ao CO2 atmosférico. O número de
citações nessa área cresce exponencialmente, mas o número de publicações anual não
acompanha esta tendência. No entanto, o número de publicações anuais ultrapassou 20
artigos mais recentemente (a partir de 2008) evidenciando uma área atual e em
crescimento na Ecologia/Limnologia. Ainda assim, existe a contínua necessidade de
entender o papel das águas continentais no funcionamento da biosfera. Isso porque os
fatores ambientais determinantes dessas características ainda não estão totalmente
estabelecidos. Além disso, os “budgets” tem sido atualizados quase anualmente (Cole et
al 2007;Tranvik et al 2009; Raymond et al. 2013), sempre atualizando os valores de
emissão para cima. Mas, mesmo assim, águas continentais ainda têm sido ignoradas em
“budgets” de carbono globais. As poucas estimativas existentes trazem um cenário de
fluxo global de carbono derivado de ecossistemas temperados em condições de
oligotrofia (Downing, 2009). Generalizações na limnologia global, i.e. a supersaturação
da maioria dos lagos do mundo (Cole et al.1994), precisam considerar ampla variedade
de ecossistemas aquáticos das diferentes regiões climáticas (i.e. temperadas, tropicais e
polares) para subsidiar um cenário mais fidedigno e representativo do fluxo de carbono
dos lagos do mundo e melhorar o entendimento das mudanças climáticas globais.
O balanço de CO2 nos ecossistemas aquáticos continentais pode ser explicado por
alguns fatores como o excesso de CO2 nos lagos que pode ser originado a partir da
contribuição de águas subterrâneas, onde a supersaturação pode chegar a 100 vezes
mais CO2 livre que águas lacustres devido à rica concentração de carbonatos nos solos
(Carignan et al. 2000). Por vezes, a precipitação é considerada um fator chave para
proporcionar um aumento da contribuição de CO2, tanto a partir do aumento do
escoamento subsuperficial e de águas subterrâneas bem como pelo aumento da entrada
de carbono orgânico dissolvido (COD) alóctone afetando a respiração heterotrófica
1

Busca realizada no ISI Web of Knowledge em março de 2013. Palavras-chaves: Topic=("*saturation")
AND Topic=("carbon dioxide") AND Topic=("lake*" OR "lagoon" OR "reservoir" OR "freshwater" OR
"surface waters")
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dentro do lago. Alguns estudos relataram relações positivas entre concentração de COD
e a pCO2 (Hope et al. 1994; Prairie et al. 2002; Sand-Jensen & Staehr 2007; Marchand
et al. 2008). Em períodos de chuva, lagoas costeiras tropicais chegam a apresentar
níveis de pCO2 até 180 vezes maior que o equilíbrio com a atmosfera (Marotta et al.
2010).
Outros fatores, como a radiação UV, morfometria e o uso e ocupação da bacia de
drenagem também afetam a heterotrofia dos lagos. O aumento da radiação UV atua
diretamente na liberação de CO2 ou indiretamente através da quebra da fração refratária
das moléculas e conseqüente estímulo do consumo heterotrófico de matéria orgânica
mais lábil estimulando a respiração no bacterioplâncton (Amado et al. 2006; Amado et
al. 2007; Zepp et al. 2011). A morfometria (área ou relação perímetro: volume) dos
lagos e a escala da paisagem podem atuar juntas na determinação do grau de saturação.
Lagos menores tendem a apresentar maiores níveis de pCO2 na água (Prairie et al. 2002)
e áreas com maior percentual de cobertura florestal apresentam maior saturação em CO2
(Sand-Jensen & Staehr 2007).
Por fim, a decomposição da matéria orgânica através do metabolismo microbiano
tem elevada importância em muitas águas continentais. Por exemplo, na bacia
Amazônica, 80% do carbono liberado para atmosfera foi originado da decomposição de
matéria orgânica terrestre (Richey et al. 2002). Apesar disso, poucos estudos
consideram os fatores ligados ao metabolismo bacteriano na pressão de saturação de
CO2 em ecossistemas aquáticos tropicais, por falta de correlação direta entre os dois
fatores (Berggren et al. 2011).
Especialmente em regiões tropicais, uma estimativa recente demonstrou que
mesmo ocupando uma fração de 2.4% da área total abrangida pelos lagos do mundo,
eles podem contribuir com 34% da emissão de CO2 global dos lagos (Reymond et al.
2013). A pressão parcial de CO2 em lagos tropicais é mais elevada e mais variável que
aquelas de latitudes maiores (Marotta et al. 2009). Assim, as regiões equatoriais estão
mais susceptíveis a serem “hotspots” do processamento e evasão de CO2 para atmosfera
(Figura 1).
A partir do modelo de relação entre temperatura e pCO2 proposto por Marotta et
al. 2009, estima-se um aumento potencial de 4% nas emissões de CO2 por ecossistemas
aquáticos brasileiros até o final deste século (Esteves, 2011), mas esse aumento será
diferente de acordo com as diferentes latitudes, regiões e climas determinantes dos
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biomas brasileiros. Por exemplo, o maior percentual de aumento de pCO2 é sugerido
para a região Sul (18%) e mais baixo na região Nordeste (de 7 a 8%). Contudo, ainda
assim, o cenário de emissões de CO2 de ecossistemas aquáticos na região Nordeste será
21% maior que o previsto para a região Sul (Roland et al. 2012). Acreditamos que
ecossistemas aquáticos equatoriais possuem uma importância ainda maior para a
emissão de CO2, devido ao elevado metabolismo respiratório de comunidades
planctônicas ligadas a condições ambientais de elevada radiação e temperatura.

Figura 1: Mapa global da pCO2 em lagos e reservatórios em diferentes latitudes. Fonte:
(Reymond et al. 2013).

2. Papel das bactérias planctônicas em ecossistemas aquáticos
Historicamente, as pesquisas interessadas em avaliar o papel da comunidade
microbiana para o fluxo de carbono em ecossistemas aquáticos se concentravam em
sistemas marinhos. Antes da década de 70, a função das bactérias planctônicas em
ecossistemas aquáticos era restrita apenas à reciclagem de nutrientes e matéria orgânica
para utilização dos produtores primários e a heterotrofia na coluna d’água era atribuída
a copépodos e macrozooplâncton (Del Giorgio & Williams, 2005). Em 1974, Pomeroy
reconheceu a função microbiana como verdadeiras transportadoras de energia e matéria
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e, não somente como recicladoras de matéria, como se pensava até então. Em 1983,
Azam formalizou o termo “alça microbiana” tornando a comunidade microbiana
compartimento central das cadeias aquáticas via transformação de COD (e.g. liberado
por células fotossintéticas ou matéria orgânica detrital) em biomassa bacteriana,
disponível

a

consumidores

da

cadeia

trófica

(e.g.

ciliados,

flagelados,

microzooplâncton). Por esse motivo, Flynn (1988) comparou a comunidade bacteriana a
“produtores primários” da cadeia detritívora (Del Giorgio e Gasol 1995).
A influência dos trabalhos de Pomeroy (1974) e Azam (1983) se estendem até os
dias atuais, tendo em vista o elevado número de citações2 desses trabalhos (mais de
3000 citações conjuntamente) ultrapassou a área da oceanografia e atraiu a atenção para
limnólogos. O crescimento dos estudos sobre o metabolismo microbiano para a área da
limnologia pôde ser alavancado graças a esses esforços pioneiros e atualmente esse
assunto é amplamente avaliado em variedade de habitats aquáticos continentais do
mundo. Apesar dos avanços da limnologia tropical, a maioria dos trabalhos publicados a
respeito do metabolismo bacteriano ainda está concentrada em lagos de altas latitudes
(Amado et al. 2013).
O metabolismo é um dos processos mais integradores da ecologia, uma vez que
conecta o estudo de moléculas a ecossistemas e parte da função individual dos
organismos para o papel dos organismos no ecossistema (Brown et al. 2009). A energia
metabólica nas bactérias planctônicas é convertida para duas principais demandas: (a)
incorporação de COD em biomassa bacteriana, conhecida como produção secundária
bacteriana (PB) e (b), pela respiração bacteriana (RB), processo de oxidação de carbono
orgânico para processos de manutenção celular (liberação de energia), que resulta na
liberação de CO2. Ainda, uma métrica crucial que possibilita inferências sobre o papel
das bactérias para o fluxo de carbono aquático é a eficiência de crescimento bacteriano
(ECB = PB / PB + RB). A ECB representa a proporção de carbono que é incorporado à
biomassa bacteriana em relação ao total consumido (Carlson, 2007). A magnitude em
que essas vias atuam na função das bactérias resulta em grandes implicações
biogeoquímicas em níveis ecossistêmicos, de forma que alta eficiência implica em
maior biomassa bacteriana e potencialmente maior transferência de energia para outros

2

Busca realizada no ISI Web Knowledge em setembro de 2013. Azam et al. 1983 possui 2470 citações.
Pomeroy 1974 possui 652 citações.
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níveis tróficos (favorecimento da alça microbiana) enquanto que baixas eficiências
implicam em maior importância para os processos de respiração (formação de CO2).
Atualmente, as bactérias juntamente com outros procariotos heterotróficos são
bem reconhecidos quanto a sua importância funcional no processamento do carbono em
ecossistemas aquáticos, sobretudo nos trópicos (Tranvik et al. 2009; Sarmento, 2012).
Com o aumento da amostragem em lagos tropicais, já foi possível verificar que as taxas
metabólicas (i.e. PB e RB) em sistemas aquáticos continentais nos trópicos são maiores
e mais variáveis que em ambientes temperados (Farjalla et al. 2009; Amado et al. 2013).
Por exemplo, para uma dada taxa de PB, a RB pode ser até duas vezes maior nos
trópicos (Amado et al. 2013). Máximas ECBs registradas em ambientes tropicais
apontaram para valores entre 30 e 40% (Benner et al. 1995; Roland et al. 2011). Devido
à maior dissipação de energia nas baixas latitudes, a ECB nessas regiões é menor que
zonas temperadas, o que coloca em discussão um novo paradigma tropical o qual
questiona a real importância da alça microbiana nos ecossistemas dessa região
climática.
Assim, pode haver uma relação estreita entre o metabolismo bacteriano e o grau
de saturação em CO2 em águas continentais. Baixas ECBs estão relacionadas a altas
taxas de respiração e, portanto, podem contribuir para um aumento na pCO2 dos lagos.
Dessa forma, torna-se pertinente a seguinte questão: As altas taxas de saturação em CO2
nos ecossistemas aquáticos tropicais estão diretamente ligadas às baixas ECBs nessa
região?
OBJETIVO GERAL
O objetivo dessa dissertação é compreender a regulação metabólica das bactérias
planctônicas e avaliar como o metabolismo microbiano pode estar relacionado ao grau
de saturação em CO2 em ecossistemas aquáticos continentais inseridos em regiões
equatoriais.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Capítulo 1:

(1) Estimar a pressão parcial de dióxido de carbono (pCO2) nos 100 lagos amostrados;
(2) Determinar como características físicas, químicas e biológicas dos lagos, (i.e.
morfometria dos lagos, uso do solo, respiração bacteriana e biomassa fitoplanctônica, se
relacionam com a pCO2);
(3) Avaliar o comportamento de ecossistemas de baixas latitudes quanto à pCO2 em
relação à literatura.

Capítulo 2:

(1) Avaliar globalmente o papel de ecossistemas aquáticos equatoriais quanto ao
metabolismo bacteriano (PB, RB, ECB) com a literatura.
(2) Avaliar possíveis fatores controladores do metabolismo bacteriano (e.g.
disponibilidade de recursos alimentares, predação por NFH e características da
paisagem).
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ÁREA DE ESTUDO GERAL
Foram coletados 100 ecossistemas aquáticos continentais lênticos de baixas
latitudes (entre 4º50’N e 6º55’S), distribuídos em 13 bacias hidrográficas distintas no
estado do Rio Grande do Norte, Nordeste brasileiro, a saber: Piranhas-Açu, Boqueirão,
Punaú, Maxaranguape, Ceará-Mirim, Doce, Potengi, Pirangi, Trairi, Jacú, Catú,
Curimataú e Faixa Litorânea de Escoamento Difuso Norte. Cerca de 32% dos
ecossistemas avaliados estão localizados em região de clima semiárido (IDEMA, Fig.
2), com predomínio do bioma Caatinga, com 84% dos ambientes nessa região sendo
reservatórios artificiais. 68% dos lagos estão inseridos na região costeira, onde
predomina o clima úmido e subúmido, onde possui uma maior proporção de
ecossistemas naturais (53%; Fig. 3).
Os ecossistemas aquáticos avaliados foram perenes, rasos (93% com
profundidade limnética < 4.00m) e de pequena área superficial (área máxima = 14 km²;
87% com área inferior a 1km²). Esses ecossistemas possuem ainda características
físico-químicas e limnológicas contrastantes, de modo a contemplar ambientes com
estado trófico variando de oligo a hipereutrófico, além de diferentes coberturas e usos
do solo no entorno.
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Figura 2 - Ambientes aquáticos continentais tropicais amostrados no estado do Rio Grande do Norte
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Figura 3: Frequência de ecossistemas aquáticos naturais e artificiais amostrados nas regiões de clima
úmido e semiárido do Rio Grande do Norte.
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CAPÍTULO 1:
Ecossistemas aquáticos equatoriais são supersaturados em
CO2 independentemente do estado trófico
Manuscrito

RESUMO
Ecossistemas aquáticos continentais são componentes chave do ciclo global do carbono
e podem agir como sumidouros ou como fontes de CO2 para atmosfera. Lagos
eutróficos, devido a elevada produção primária devem resultar em autotrofia
ecossistêmica. Entretanto, a supersaturação em CO2 em lagos tem sido um padrão
global na literatura. O objetivo desse estudo foi avaliar o grau de saturação em CO2 em
lagos rasos equatoriais de oligotróficos a hipereutróficos. Coletamos amostra na
subsuperfície da região limnética de 100 ecossistemas aquáticos, classificados de
oligotróficos a hipereutróficos, situados entre as latitudes 4º50’N e 6º55’S no nordeste
brasileiro durante o período seco no mês de setembro de 2012. Mesmo com 71% dos
lagos sendo classificados como eutróficos e hipereutróficos, a maioria (91%) dos lagos
estavam supersaturados em CO2. A mediana da pCO2 desse estudo foi mais elevada que
latitudes superiores e apresentou grande variação, que foi mais marcante nos
ecossistemas inseridos em região de clima úmido que no semiárido. Encontramos uma
relação negativa entre a biomassa fitoplanctônica e a pCO2 mas não encontramos uma
relação direta da respiração bacteriana ou planctônica. Apesar disso, encontramos
evidências que as taxas de RB devem ser importantes para subsidiar a heterotrofia em
sistemas com baixa biomassa algal. Maiores pCO2 foram associadas a baixas eficiências
de crescimento bacteriano. Nossos dados sugerem que ecossistemas aquáticos em baixa
latitude, mesmo com elevado grau de eutrofização tem potencial para agir como fontes
de CO2 para atmosfera.

INTRODUÇÃO
Há cerca de 2 décadas os ecossistemas aquáticos continentais foram reconhecidos
como importantes fontes de CO2 para a atmosfera (Cole et al. 1994). Desde então, a
emissão de CO2 para atmosfera a partir desses ecossistemas tem sido amplamente
investigada para a maioria dos lagos do mundo (Cole et al. 1994; Duarte & Prairie
2005; Cole et al. 2007; Sobek et al. 2007; Marotta et al. 2009), nos quais, a pressão
parcial de dióxido de carbono (pCO2) da água é frequentemente maior que níveis
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atmosféricos (~380µatm; Lazzarino et al. 2009). Essa prevalência da heterotrofia
induziu uma mudança de paradigma a respeito do entendimento dos ecossistemas
aquáticos (Duarte & Prairie 2005). Mais recentemente, esse padrão geral de
supersaturação dos lagos tem sido questionado, devido à baixa representatividade de
lagos eutróficos e hipereutróficos (Balmer & Downing 2011). Esses ambientes podem
ser subsaturados em CO2 e apreender carbono da atmosfera devido à elevada produção
primária pelo fitoplâncton comparada a sistemas oligotróficos (Lazzarino et al. 2009;
Balmer & Downing 2011).
Em condições de eutrofização, tanto o metabolismo autotrófico como
heterotrófico são favorecidos, uma vez que o aumento de nutrientes aumenta tanto a
biomassa fitoplanctônica como a biomassa bacteriana (Duarte et al. 2000). Entretanto,
acredita-se que o metabolismo autotrófico tende a predominar uma vez que a elevada
pressão de predação e ataque de vírus sobre a comunidade bacteriana tendem a
aumentar com a produtividade e controlar o metabolismo heterotrófico (Balmer &
Downing 2011; Gu et al. 2011). Já em condições de oligotrofização, o metabolismo
heterotrófico geralmente é favorecido devido a diminuição da assimilação de nutrientes
pelos produtores primários e maior utilização de nutrientes pelas bactérias, menor
pressão de bacterivoria (Cotner & Biddanda, 2002) e infecção por vírus e, ainda, maior
importância relativa do subsídio de carbono alóctone (Kritzberg et al. 2004). Dessa
forma, pode-se esperar que a maioria dos ecossistemas eutróficos ou hipereutróficos
sejam subsaturados em CO2. Entretanto, isso ainda não é consenso na literatura, pois
apesar de raros, alguns estudos apontam para supersaturação em CO2 mesmo em lagos
eutróficos devido à grande quantidade de carbono lábil estocado que pode ser
prontamente utilizado por bactérias em casos de remobilização (Sand-Jensen & Staehr
2007).
Nos trópicos, é esperado um aumento na supersaturação de CO2 em lagos em
virtude das elevadas e constantes temperaturas ao longo do ciclo anual (Sobek et al.
2007). Uma compilação de dados de lagos de diferentes latitudes mostrou que lagos
tropicais (n = 367) tendem a ser mais supersaturados e variáveis em CO2 que lagos
temperados (n = 4791) (Marotta et al. 2009). Entretanto, pouco se sabe a respeito dos
fatores reguladores da emissão de CO2 nesta região. Ainda, desconhecemos qualquer
estudo enfocando o balanço de carbono em regiões equatoriais de clima semiárido, onde
ocorre grande abundância de ecossistemas eutróficos. Portanto, uma questão em aberto
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é se o balanço de CO2 é mais influenciado pelos padrões de produtividade primária e
respiração da biota ou pelos efeitos diretos e indiretos da latitude, tais como elevada
temperatura e luminosidade.
Embora parte da emissão de CO2 das águas continentais para atmosfera possa ser
explicada devido o aporte de água subterrânea (Carignan et al. 2000; Prairie et al. 2002;
Marotta et al. 2010), muitos estudos indicam que a respiração heterotrófica do carbono
alóctone pode ser um importante fator determinante da supersaturação (Jonsson et al.
2001; Kritzberg et al. 2005). Essa entrada de carbono alóctone, na forma de COD, tem
um importante papel no balanço de carbono em lagos devido ao seu processamento e
mineralização pela respiração bacteriana (Jansson et al. 2000). Apesar de alguns estudos
incluírem ampla quantidade de variáveis em modelos preditivos da variação da pCO2
em lagos, alguns consideram a biomassa de organismos como preditores indiretos da
produção de CO2 (Urabe et al. 2011) e poucos estudos consideraram diretamente
respiração planctônica e bacteriana com efeito na pCO2.
Esse estudo, que foi realizado em ampla variedade de ecossistemas aquáticos
tropicais/equatoriais oligotróficos a hipereutróficos, teve por objetivos: (1) Estimar a
pressão parcial de dióxido de carbono (pCO2) nos 100 lagos amostrados, (2) determinar
como características físicas, químicas e biológicas dos lagos, i.e. respiração bacteriana e
biomassa fitoplanctônica, se relacionam com pCO2 e, (3) avaliar o comportamento de
ecossistemas de baixas latitudes quanto à pCO2 em relação à literatura. Nós
hipotetizamos que (1) ambientes oligotróficos são supersaturados em CO2 e podem agir
como fontes de CO2 para atmosfera enquanto que ambientes eutróficos são subsaturados
em CO2 ; (2) a respiração planctônica dos organismos contribui para os elevados níveis
de pCO2 enquanto que maior biomassa fitoplanctônica diminui pCO2 nos lagos e (3) a
pCO2 nesses ecossistemas de baixa latitude seja maior que outros sistemas temperados e
tropicais.

MÉTODOS
Amostragem e determinação das variáveis
A coleta de dados foi obtida de forma intensiva durante o mês de setembro de
2012, período seco, na subsuperfície da região limnética de todos os ecossistemas
aquáticos representados na Figura 2. 45% dos ambientes foram coletados no turno da
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manhã e 55% durante o turno da tarde. Foram medidos em campo: Oxigênio
Dissolvido, Temperatura (sonda digital portátil – MO-900 / Instrutherm), profundidade
e transparência da água (Disco de Secchi). Amostras para pH e alcalinidade foram
coletadas de forma a evitar a formação de bolhas, com análise sendo realizada
imediatamente, ainda na margem de cada lago (pHmetro de bancada, MS Tecnopon® /
mPA 210). Os dados de temperatura, pH e alcalinidade foram utilizados para posterior
cálculo da pressão parcial de CO2 (pCO2), conforme descrito a diante.
Parte do volume (~100 ml) de água de cada amostra

foi armazenado para

determinação das taxas de respiração planctônica (RP), em experimento realizados no
mesmo dia da coleta, como também para determinação das concentrações de nutrientes
(N e P) totais. Outra parte do volume de água (~x ml) das amostras foi filtrado (GF/F
0.7 µm; Ø = 47mm; Whatman) para obtenção do espectro de absorção da matéria
orgânica dissolvida (MOD), para determinação da concentração de carbono orgânico
dissolvido (COD) e para determinação das taxas de Respiração Bacteriana (RB).
Amostras reservadas para análise de nutrientes foram acidificadas (concentração final
de H2SO4 = 0.5%) para preservá-las em pH abaixo de 2 até a posterior análise em
laboratório (± 30 dias). Os filtros foram preservados no escuro e congelados para
posterior extração e determinação das concentrações de clorofila a.

As medidas do pH e alcalinidade foram utilizadas para o cálculo de CO2 total
dissolvido na água através da transformação de bicarbonato em CO2 via titulação com
ácido fraco ([HCl] = 0.0125N). O cálculo foi feito através do programa Alcagran
(Camourze, 1995) e convertida em pressão de saturação em CO2 seguindo Stumm &
Morgan (1996) e Weiss (1974). Supersaturação aqui é definida como valor que excede a
concentração de CO2 atmosférico (380µatm) em mais de 10% (Lazzarino et al. 2009). A
saturação relativa foi calculada através da razão entre a pCO2 da água em relação a
pCO2 da atmosfera para os ambientes supersaturados e pCO2 do ar em relação a água
para os ambientes subsaturados.
Para a determinação da RP e RB, amostras de água totais e filtradas
respectivamente foram acondicionadas em cinco frascos (réplicas) de vidro (Exetainers
®, de 5.9 mL, previamente lavados com HCl 10% e água deionizada). Os frascos foram
selados sem atmosfera interna e incubados no escuro por até 24h. Incubações por 48h
eram realizadas apenas quando o consumo de oxigênio em 24 h foi inferior ao nível de
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detecção do método (0.3 µM O2; Unisense). Imediatamente antes e após as incubações,
foram determinadas as concentrações de oxigênio dissolvido em cada Exetainer por
meio de uma micro-sonda conectada a um pico-amperímetro (Unisense©, Briand et al.
2004). Finalmente, as taxas de RP e RB foram calculadas pela diferença entre as
concentrações final e inicial de O2 em cada frasco, em relação ao tempo de incubação
(del Giorgio & Cole 1998). Essas taxas de consumo de O2 foram convertidas para taxas
de produção de CO2 considerando o Quociente de Respiração igual a 1.
A PB foi estimada pelo método de incorporação de leucina marcada com trítio
(H3; isótopo radioativo do hidrogênio) no DNA bacteriano (Kirchman et al. 1993) e foi
calculada para estimar a ECB através da Equação: ECB = PB ÷ (PB + RB).
A Área da microbacia (AB) de cada ecossistema, a Área do lago (AL), e as
variáveis da paisagem de uso e cobertura do solo em raios de 50, 100, 250 e 500 metros
do entorno dos lagos foram calculadas usando ferramentas de SIG. Nós calculamos a
AB:AL excluindo da AB a área superficial do lago dividido pela AL. As categorias de
uso dos solos ao redor de cada lago para cada distância foram classificadas como:
Vegetação nativa, Pasto, Agricultura, Rural, Solo exposto, Urbano e Água e Areia,
totalizando 32 variáveis da paisagem, conforme Santos et al. 2014.
As concentrações de carbono orgânico dissolvido (COD) e nitrogênio total e
dissolvido (NT e ND) foram determinadas utilizando um aparelho analisador de
carbono TOC-V, acoplado com analisador de NT (módulo VNP) e de um autoamostrador (Shimadzu). A concentração de fósforo total (PT) foi determinada após a
oxidação da maior parte dos compostos fosfatados a partir do persulfato (Valderrama,
1981) e estimada pela metodologia do fósforo solúvel reativo (Murphy & Riley 1962).
Para representar a biomassa fitoplanctônica, a concentração de clorofila-a foi extraída
de filtros com etanol 95% e absorbância medida nos comprimentos de onda 665 e
750nm, este último para correção da turbidez nas amostras (Jespersen & Chrstoffersen,
1988). A classificação do estado trófico dos ambientes seguiu a metodologia proposta
por Salas & Martino (1991) & Thorton & Rast (1993), para ecossistemas de regiões
semiáridas. A zona eufótica foi calculada pela profundidade do disco de Secchi x 2,7
(Cole, 1994).
A coloração da água foi estimada através da absorbância no comprimento de
onda de 430nm e a razão entre o coeficiente de absorção de 250 a 365nm (a250:a365)
foi calculada como indicativo do tamanho relativo das moléculas orgânicas (Strome &
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Miller 1978). Quanto maior a razão menor a aromaticidade e o tamanho molecular
relativo. As absorbâncias foram medidas através de um espectrofotômetro (Varian Cary
100 Conc UV-Vis). O cálculo do coeficiente de absorção (a430, a250, a 365) foi
calculado levando em consideração a absorbância em cada comprimento de onda e a
correção do caminho óptico da cubeta (Hu et al. 2002).

Análise dos dados
Análise de dados exploratória revelou que a variável resposta (pCO2) não
apresentou distribuição normal mesmo após transformação dos dados, conforme
verificado através do teste W Shapiro-Wilks (p<0.05). Por isso, nós usamos
procedimentos de estatística não-paramétrica. A detecção de outliers foi feita
univariadamente e multivariadamente através da PCA. Nós optamos por remover o lago
66 (Riacho da Cruz) das análises, pois foi o único lago que se mostrou um outlier
multivariado por apresentar valores extremos em quase a totalidade das variáveis
(Anexo 1).
Análise de Variância Kruskal-Wallis seguida do teste Dunn foi feita para testar
as diferenças da pCO2 entre grupos de diferentes regiões latitudinais da literatura. Já
para comparar a pCO2 e as variáveis preditoras apenas entre as duas categorias
climáticas (i.e. úmido e semiárido) nós utilizamos o teste-U Mann-Whitney.
Para medir a intensidade da relação entre as variáveis preditoras com a pCO2,
utilizamos o coeficiente ρ de Spearman obtidos de uma matriz de correlações. Para
avaliar o melhor conjunto de variáveis que afetam a pCO2 na superfície dos lagos, nós
usamos abordagem de Modelos Lineares Generalizados (GLM-“Gamma”), com função
de ligação “log” por se ajustar melhor ao conjunto de dados. O total de variáveis
terrestres associadas ao uso e ocupação do solo (32), foi reduzido através de uma PCA
para encontrar dentre desse conjunto de dados aquelas que possuem variação mais
relevante para todos os lagos (Anexo 2). A Análise Paralela foi realizada para identificar
o número de PCs significativas (Peres-Neto et al. 2005). PC1 e PC2 explicaram apenas
35% da variação. PC1 a PC7 foram significativas para explicar 87% da variação dos
dados (Anexo 2). Dentro desse conjunto de sete PCs, foi utilizado o critério de maior
carga das variáveis (loadings > | 0.3|). Assim, após esses critérios, 15 variáveis terrestres
foram selecionadas. Finalmente, para a escolha das variáveis para o modelo global, foi
analisado o Fator de Inflação de Variância (VIF) e as correlações entre as variáveis
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independentes, a fim de eliminar variáveis com multicolinearidade (ver Anexo 3). Para
dados ecológicos, a literatura recomenda VIF de aproximadamente 2. Altos valores de
VIF (>5) indicam multicolinearidade da variável preditora (Zuur et al. 2010). Nove
variáveis da paisagem foram excluídas pela multicolinearidade. No total, 20 variáveis
foram incluídas no modelo global após os critérios de seleção. Os critérios de seleção de
melhor modelo foram baseados no Critério de Informação de Akaike (AIC) por
regressão passo-a-passo (stepwise regression), seguidos dos testes de validação de
modelos de Verossimilhança para comparação do melhor modelo com o modelo global
e teste de comparação com modelo nulo.
Para avaliar se a interferência do gradiente de clorofila a atua como mediadora
na relação direta entre RB e pCO2 foi feita uma análise de variável mediadora (ver
Mckinnon et al. 2002), seguida de testes de significância de acordo com Sobel 1982,
1986; McKinnon et al. 2002) e permutações de Bootstrap.
As análises estatísticas foram feitas usando o R (versão 3.0.1) e SigmaPlot
(versão 12).

RESULTADOS
Observamos uma grande variação nas características físicas, químicas e
biológicas dos lagos principalmente quanto a área superficial dos lagos, a concentração
de COD e a biomassa fitoplanctônica. (Tab.1). Assim, as variáveis que representam
estado trófico tiveram grande amplitude, com ecossistemas sendo classificados desde
oligotróficos até hipereutróficos. Fósforo total variou de 0.01 a 2.63 µgl-1, clorofila a de
0.15 µgl-1 a 504.9 µgl-1 com um único lago apresentando concentrações superiores a 2.0
mgl-1 (lago 66-outlier, removido das análises). As concentrações de COD variaram entre
0.12 e 99mgl-1 com três lagos apresentando valores superiores à 100mgl-1 (Tab. 1).
Quanto ao uso e cobertura do solo no entorno dos lagos, houve um predomínio de
atividades agropecuárias (50%), seguido de cobertura vegetal nativa (32%) e uso urbano
(13%) na região de clima úmido. Nas regiões semiáridas predominaram cobertura
vegetal nativa (45%) seguido de solo exposto (21%) e atividades agropecuárias (20%).
No total, 71% dos ecossistemas aquáticos foram classificados como eutróficos e
hipereutróficos, 11% como mesotróficos e 18% como oligotróficos ou ultraoligotróficos
(Fig. 4A). Ao todo, 91% dos ambientes foram supersaturados em CO2, com alguns
lagos apresentando uma concentração de CO2 100 vezes maior que o valor observado na
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atmosféra. 4% dos ecossistemas apresentaram-se em equilíbrio com a atmosfera e 6%
estavam subsaturados em CO2 (Fig.4B).
Mesmo com a baixa amplitude latitudinal desse estudo (variação de
aproximadamente 2º de latitude) nós encontramos uma alta variabilidade da pCO2 entre
os lagos amostrados (CV= 1.013) comparados com outros dados da literatura (Fig. 5A).
Os valores de pCO2 variaram de aproximadamente 28 a 47256 µatm, com 40% dos
lagos apresentando pCO2 superiores a 10000 µatm. A mediana da pCO2 desses
ecossistemas aquáticos avaliados (7675 µatm; Tab. 1), foi mais elevada que outros
ecossistemas distribuídos entre os trópicos e nas regiões temperadas (dados da
literatura; Fig. 5A; p<0.001; H=490).
Ao considerar a subclassificação dos ecossistemas amostrados por região
climática (clima úmido e semiárido; Fig.2-Área de estudo), a mediana da pCO2 em
lagos inseridos na região tropical costeira de clima úmido (11187 µatm; n = 68) foi
significativamente maior que a mediana da pCO2 de lagos inseridos em região tropical
semiárida (3721 µatm; n=32) (p <0.001; U=675; Fig. 5B). Os ecossistemas aquáticos
inseridos no clima tropical úmido apresentaram maiores valores de precipitação e
transparência da água em contraste com a região semiárida na qual ocorreram ambientes
com maiores concentrações de clorofila a e nutrientes (Tab. 2).
A pCO2 apresentou correlações significativas com todas as variáveis físicas,
químicas e limnológicas, exceto para temperatura, coloração da água e área do lago
(Tab. 3). Correlações com |ρ| acima de 0.4 foram encontradas para transparência da
água (disco de Secchi), COD, clorofila a. As demais variáveis explicaram menor parte
da variação total da pCO2, com 0.2 < |ρ| <0.4. Todas as correlações foram negativas
exceto transparência do disco de secchi e profundidade, as quais mostraram correlações
positivas (Tab. 3).
A pCO2 diminuiu com a biomassa fitoplanctônica (Tab.3, Fig.6). Os maiores
valores de pCO2 estão concentrados em lagos com valores de clorofila a de até 10 µgl-1
(p<0.001; H=21.1; Fig. 6) sugerindo que os lagos com alta biomassa fitoplanctônica,
mesmo apresentando menor razão zona eufótica:profundidade (ρ = -0.55; p<0.001) são
menos heterotróficos que lagos com pouca biomassa algal. Com o aumento da biomassa
fitoplanctônica, aumenta a variabilidade nos níveis de pCO2 e a importância da variação
diurna tende a afetar os níveis de pCO2 (Fig.7). De fato, houve menor pCO2 nos
ecossistemas coletados à tarde comparados aos ecossistemas coletados pela manhã
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(p=0.01, U=478, Mann-Whitney). Quase a totalidade (90%) dos ecossistemas que foram
subsaturados, ou se encontravam em equilíbrio atmosférico, foram amostrados à tarde
(Fig. 8). Entretanto, ainda assim, o padrão de supersaturação se confirmou para a grande
maioria dos ecossistemas coletados nesse horário (83%; Fig. 8).
As taxas de respiração planctônica e bacteriana (RP: 5.8 a 124.7 µgCl-1h-1 ; RB:
3.4 a 119 µgCl-1h-1), não apresentaram relação positiva direta com a pCO2 (Tab. 3; Fig.
9A e 9B). Nós encontramos que a clorofila a é uma variável ambiental mediadora, que
induz um efeito indireto negativo na relação entre RB e pCO2 em 35% (p<0.05; Tab.4;
Anexo 4). Assim, nós analisamos a relação da RB em função do resíduo da relação
entre pCO2 vs. Clorofila a, mas não encontramos relação significativa (p>0,05) (Fig.9C;
9D). Entretanto, nós encontramos uma relação positiva entre a pCO2 em função da
razão RB: clorofila a (ρ = 0.390; p<0.001; Fig.10A) e da BGE (ρ = -0.26; p < 0.01; Fig.
10B).
O melhor modelo gerado a partir da GLM-Gamma explicou 25% da variação
total da pCO2 (Tab.5). O modelo final reduzido foi significativamente diferente do
modelo global, com todas as variáveis previamente selecionadas (ver seção de materiais
e métodos), e significativamente diferente do modelo nulo (Tab.5). 4 variáveis foram
importantes para explicar a variação dos dados, todas relacionadas negativamente, como
segue abaixo:
pCO2 = 10.1994 - 0.0116(RB) - 0.0703 (a250:a365) - 0.0146 (Urb50) -0.0117(Past100).
Apesar de não entrar no modelo reduzido, a concentração de fósforo total também foi
importante para reduzir os níveis de pCO2, pois tendeu a ser significativo (p=0,06;
Tab.5).
DISCUSSÃO
Com base nos nossos dados, demonstramos que na região equatorial, mesmo
ecossistemas aquáticos continentais classificados como eutróficos e hipereutróficos
foram supersaturados (Fig. 4) e tem potencial para agir como fontes de CO2 para a
atmosfera contrariando a nossa primeira hipótese. Apesar das elevadas taxas de
produção primária (com base nas elevadas concentrações de clorofila a) a atividade
heterotrófica foi predominante na maioria dos ecossistemas. Mais de 70% dos
ecossistemas estudados foram classificados como eutróficos e hipereutróficos e, 91%
apresentaram-se supersaturados em CO2 (em até 100 vezes maior que a concentração
atmosférica) (Fig. 4b). Esse fato corrobora estudos anteriores que propuseram que a
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maioria dos lagos no planeta são heterotróficos, apesar dos ecossistemas eutróficos
terem sido sub-representados anteriormente (e.g. Cole et al. 1994; Sobek et al. 2005).
Apesar da elevada biomassa fitoplanctônica nesses ecossistemas eutróficos, é possível
que a baixa latitude favoreça a saturação de CO2 pelas elevadas temperaturas (Marotta
et al. 2009) e/ou através da intensa atividade de mineralização biológica (Amado et al.
2013), ou mesmo que baixa profundidade desses lagos favoreça grande contribuição da
respiração do sedimento para o CO2 na coluna d’água.
Registramos elevados valores de pCO2 neste estudo, comparando com mais de
5.000 dados de Marotta et. al. 2009 (Fig.5A), em acordo com nossa hipótese. A pCO2
em lagos tende a aumentar em regiões de baixas latitudes (Reymond et al. 2013) e sua
variação tende a ser maior com a temperatura (Marotta et al. 2009). Por isso, nós
observamos neste estudo uma mediana da pCO2 elevada, e ainda verificamos uma
grande variabilidade mesmo com restrita extensão geográfica de apenas 2 graus de
amplitude latitudinal (5 a 7º Sul). O range da pCO2 do nosso estudo (de 28 a 47256
µatm) está dentro dos valores encontrados em estudos anteriores em ambientes naturais,
sendo que foi maior que lagos de água clara e lagos húmicos de regiões temperadas
(Jonsson et al. 2003) e dentro da amplitude de variação observada em lagos tropicais
(Marotta et al. 2009; Kosten et al. 2010).
A alta supersaturação em CO2 é extensamente favorecida em águas rasas,
sobretudo em regiões tropicais equatoriais, onde apresentam temperaturas elevadas e
constantes. As condições ambientais da região equatorial, especialmente no clima
semiárido, onde ocorrem elevadas taxas de evaporação e mais altas concentrações de
nutrientes na coluna d’água comparados a região de clima úmido (Tab.2), são
extensamente favoráveis a blooms fitoplanctônicos. Freqüentemente, em lagos
eutróficos, o consumo de CO2 excede sua produção inclusive em lagos tropicais
(Marotta et al. 2010). Por isso, nós esperávamos que houvesse o predomínio do
metabolismo autotrófico nos lagos com elevada biomassa algal. Entretanto, mesmo
tendo encontrado uma relação negativa entre pCO2 e a biomassa fitoplanctônica (Fig.
7), a subsaturação neste gás não foi o padrão encontrado.
Nossos dados mostram que o aumento da biomassa algal induz a variabilidade
de pCO2 no sistemas e torna a resposta da pCO2 mais dependente do horário de
amostragem. Ao contrário, em ambientes com baixa biomassa fitoplanctônica,
independentemente da variação diurna, a pCO2 permaneceu elevada. Níveis máximos de
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pCO2 foram registrados em ambientes com biomassa algal de até 10µgl-1 (Fig.6). Ao
longo do ciclo diurno, o consumo de CO2 é favorecido e a atividade fotossintética decai
ao final do dia, condições onde os sistemas tendem a ser mais subsaturados. Os
processos de eutrofização tendem a tornar mais significativo o efeito da variação diurna
do metabolismo do lago (Fig.7). Entretanto, ainda assim o padrão de supersaturação se
manteve, mesmo para lagos coletados no final do dia (Fig.8). Isso sugere que mesmo
em lagos eutróficos, com alta taxa de produção primária, a produção de CO2 dentro do
lago pode exceder seu consumo. De fato, embora Balmer e Downing (2011) tenham
encontrado subsaturação para a maioria dos lagos eutróficos, 40% dos 131 lagos com
atividade agrícola no entorno foram supersaturados em CO2 e, os autores sugerem que
isso pode ser provavelmente atribuído a elevadas taxas de respiração.
Neste estudo, nós encontramos elevadas taxas de respiração planctônica e
bacteriana, mas não encontramos uma relação direta entre a respiração e a pCO2 para
todos os lagos devido a influência forte e significativa (p<0.05; 35%; Tab. 3) da
clorofila a como variável mediadora da relação entre pCO2 e RB. A biomassa
fitoplanctônica afetou positivamente as taxas de RB, e negativamente os níveis de
pCO2, mascarando um potencial efeito entre essas variáveis (Tab. 3). Quando uma
variável ambiental (nesse caso a clorofila a) afeta tanto a variável preditora (RB) como
a variável resposta (pCO2), isso pode obscurecer relações ecológicas até já bem
estabelecidas na literatura (Coloso et al. 2011). Apesar da RB ter sido selecionada como
importante variável que afeta negativamente os níveis de pCO2, esse resultado precisa
ser avaliado com cautela pois, essa variável pode ter sido selecionada devido ao efeito
mediador da clorofila a na relação com pCO2 (Tab. 4). Entretanto, maiores valores de
pCO2 na água ocorreram em condições oligotróficas (Fig. 6), onde ocorreram altas taxas
de RB por unidade de biomassa fitoplanctônica (elevada razão RB:clorofila a; Fig. 10A)
e de baixas eficiências metabólicas das bactérias planctônicas (BGE; Fig. 10B), o que
pode ser indicativo do importante papel da mineralização bacteriana contribuindo para
heterotrofia. A mineralização da matéria orgânica mediado pelas bactérias é um
mecanismo chave para supersaturação em CO2 em muitos ecossistemas aquáticos
(Gupta et al. 2009). Além disso, o padrão de variação nos níveis de pCO2 que
encontramos se equivale ao elevado padrão de variação na respiração de bactérias
planctônicas em ecossistemas tropicais (Amado et al. 2013).
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A temperatura da superfície da água dos lagos não foi relacionada com a pCO2,
ao contrário de alguns estudos que mostram o aumento da pCO2 com a temperatura
(Kosten et al. 2010; Atilla et al. 2011) devido a ampla variação quanto à sazonalidade e
temperatura de água, enquanto que no nosso estudo houve uma menor amplitude de
variação com elevadas temperaturas, característico de regiões equatoriais. Nesse
sentido, nossos resultados concordam com Sobek et al. (2005), que evidenciaram que a
temperatura não foi fator determinante da pCO2 e que outros fatores como variáveis
internas aos lagos podem ser mais cruciais para explicar a variação da pCO2.
De forma geral, encontramos fatores que induzem os processos de consumo de
pCO2 e redução da supersaturação enquanto que através desse estudo permanece não
claro os fatores que regulam sua formação. A Área de Bacia, Área do Lago e a razão
Área e da Bacia com Área Lago (AB:AL) tiveram fraca correlação com a pCO2 no
nosso estudo. Entretanto, variáveis da paisagem contribuem para heterotrofia, de forma
que áreas sem vegetação frequentemente tende a diminuir a saturação em CO2 de lagos
(Sand-Jensen & Staerh, 2007). Nesse estudo, variáveis da paisagem como a ausência de
vegetação para ocupação urbana e pastoreio, frequentes na região úmida e semiárida dos
lagos desse estudo, contribuíram para reduzir os níveis de pCO2 na água (Tab. 5). Esse
fato deve estar relacionado ao aporte de nutrientes (principalmente o fósforo total,
relacionado negativamente com pCO2; Tab. 5) e consequente aumento da biomassa
fitoplanctônica, (Santos et al. 2014) o que, induz a redução da supersaturação de CO2
(Fig. 6). Frequentemente o COD é o principal preditor da pCO2 em lagos (Larsen et al.
2011). Entretanto, contrário as expectativas, o COD não explicou a pCO2 através do
melhor modelo obtido na GLM (Tab.5) provavelmente porque o COD está fortemente
relacionado a MOD autóctone (COD vs. Cla:ρ = 0.6; p < 0.01;Tab.3).
A supersaturação em CO2 nesses lagos pode ter contribuição de outros processos
resultantes de demais vias metabólicas, que podem atuar como combustível para
atividades heterotróficas, especialmente processos que ocorrem nos sedimentos. Embora
o compartimento bentônico não tenha sido investigado nesse estudo, nós assumimos
que os processos físicos e biológicos que ocorrem nos sedimentos desses lagos podem
ter importante contribuição para os níveis de pCO2 na coluna d’água. A acumulação de
CO2 estocado nos sedimentos dos lagos eutróficos pode levar ao aumento da
supersaturação na subsuperfíce da coluna d’água pela forte ação dos ventos em lagos
rasos (Kortelainen et al. 2006). A ausência de estratificação nos lagos desse estudo
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deixa-os permanentemente conectados e dominados por processos heterotróficos com
alta concentração de CO2 na superfície da água (Halbede & Koschorreck 2013). Quando
ecossistemas aquáticos estão submetidos a redução da profundidade devido o período
seco, como nos lagos do nosso estudo, pode haver maior importância relativa para
processos metabólicos de liberação de CO2 ou CH4 através da respiração da comunidade
bentônica (Kortelainen et al. 2006). Por isso, outros fatores locais além da respiração
pelágica, que não foram avaliadas nesse estudo, podem contribuir para a supersaturação
em CO2 através da elevada interação entre sedimento e coluna d’água. A respiração no
sedimento, em pequenos corpos de água, pode contribuir mais de 50% do metabolismo
global do lagos (Pace e Prairie 2005).
A região do nosso estudo não possui sazonalidade marcada de verão e inverno
como ocorre em regiões temperadas ou sub-tropicais e, a intensa taxa de incidência
solar associada a altas temperaturas são marcantes ao longo de todo ano nas regiões
equatoriais. Durante o período seco, essas condições ambientais podem estimular as
máximas taxas de produção primária e favorecer o consumo da pCO2 dentro do lago,
mas não reduz a pCO2 a níveis abaixo do equilíbrio atmosférico, ao contrário de muitos
estudos que encontram frequentemente subsaturação em lagos eutróficos (Balmer &
Downing, 2011). O padrão de saturação pode ainda ser intensificado no período
chuvoso, o que pode favorecer um elevado subsídio de fontes externas de carbono
orgânico, intensificar a heterotrofia e tornar esses ambientes ainda mais supersaturados
em CO2 nesse período. Para comprovar essas questões são necessários estudos futuros
que levem em conta ciclos anuais de variação de pCO2.

CONCLUSÕES
Concluímos que há uma forte tendência para supersaturação em CO2 em lagos
tropicais de baixas latitudes, mesmo em ecossistemas eutróficos e hipereutróficos.
Elevada biomassa fitoplanctônica (i.e. > 100 µgl-1) contribui para redução dos níveis de
pCO2 da superfície da água mas não resulta necessariamente em um ecossistema
autotrófico líquido. O CO2 proveniente da respiração das bactérias pode ser relevante
para o grau de saturação de CO2, sobretudo em sistemas com baixa biomassa algal.
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FIGURAS E TABELAS
Tabela 1: Dados descritivos dos 100 ecossistemas aquáticos analisados em setembro de 2012 de regiões de clima úmido e semiárido do nordeste brasileiro. DP: Desvio
Padrão; CV: Coeficiente de Variação. RP: Respiração Planctônica; RB: Respiração Bacteriana; AL: Área do Lago; AB: Área da Bacia; COD: Carbono Orgânico Dissolvido;
NT: Nitrogênio Total; PT: Fósforo Total.

-1 -1

RP (µgCl h )
RB (µgCl-1h-1)
pCO2 (µatm)
Alcalinidade (µeql-1)
pH
AL (km²)
AB (km²)
AB:AL
Precipitação anual (mm)
O2 (mgl-1)
Temperatura (ºC)
Profundidade (m)
Secchi (m)
a430 (m-1)
a250:a365
Clorofila a
COD (mgl-1)
NT (mgl-1)
PT (mgl-1)

Mediana

Média

Min

Máx

DP

CV

42.36
24.01
7675.67
712.60
6.73
0.15
2646.97
13501.42
369.10
7.63
27.00
1.50
0.50
7.08
7.28
18.70
20.09
4.47
0.19

49.99
27.35
10861.12
1061.52
6.89
0.82
4393.02
517827.98
476.01
8.37
27.23
1.72
0.75
9.08
7.20
81.24
39.09
5.31
0.25

5.83
3.42
28.45
7.33
4.79
1.00E-04
59.50
22.29
58.40
0.28
23.60
0.15
0.01
1.38
2.27
0.15
0.12
1.07
0.01

124.70
119.59
47256.34
6969.00
9.78
14.48
17938.88
28475902.64
1239.60
65.90
33.70
4.50
2.75
56.88
13.67
2673.86
785.91
46.12
2.63

29.57
21.21
11006.23
1070.93
1.13
2.11
5796.18
2959494.45
272.83
6.33
1.62
0.93
0.69
8.46
3.08
282.48
86.11
4.74
0.31

0.59
0.78
1.01
1.01
0.16
2.58
1.32
5.72
0.57
0.76
0.06
0.54
0.92
0.93
0.43
3.48
2.20
0.89
1.25
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Figura 4. Distribuição de freqüências para 100 ecossistemas aquáticos continentais. A)
Por estado trófico: HIP = Hipereutrófico; EUT = Eutrófico; MES = Mesotrófico; OLIG
= Oligotrófico; UOLI = Ultraoligotrófico. B) Por grau de saturação em CO2 em relação
aos níveis atmosféricos. Linha tracejada representa equilíbrio atmosférico. À direita da
linha tracejada estão ambientes supersaturados e à esquerda estão ambientes
subsaturados em CO2.
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Figura 5. Box-plots de pCO2. Linha contínua indica mediana. Linha pontilhada indica média.
Linha vertical indica 10º e 90º percentil. Pontos indicam 5º e 95º percentil. A) Em comparação
com 5.190 dados de lagos de diferentes regiões latitudinais do mundo publicados por Marotta et
al. 2009. Ártico (N=137); Boreal (N=2838); Temperado inverno (N=88); Subtropical (N=162);
Temperados (N=1447); Tropical (N=419); Esse estudo (N=100). B) Valores desse estudo em
categorias de clima tropical úmido (n=64; mediana = 11187 µatm) e Semiárido (n=36;
mediana=3721 µatm). Linha pontilhada representada valores médios de pCO2. Diferenças
significantes são representadas pelas letras a, b, c (p<0.001).
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Tabela 2. Teste U Mann–Whitney para um conjunto de variáveis limnológicas de lagos
inseridos em clima tropical úmido (n=68) e tropical semiárido (n=32). AB (Área da Bacia), AL
(Área do Lago), COD (Carbono Orgânico Dissolvido), PT (Fósforo Total), NT (Nitrogênio
total), RP (Respiração Planctônica), RB (Respiração Bacteriana). *Diferenças são significantes
para p<0.05.

Variáveis Independentes

Úmido
N=68

Semiárido
N=32

Teste-U

Média

Med

Média

Med

AB (km²)*

1837.7

996.8

9822.9

4103.1

352.5

AL (km²)

0.580

0.121

1.328

0.259

900

0.166

AB:AL*

598928

9709.5

345490

36578.9

796

0.031

595.7

557.5

221.63

214.95

81.5

<0.001

Oxigênio Dissolvido (mgl )

8.37

7.61

8.367

7.65

995.5

0.492

Temperatura (ºC)

27.1

27.05

27.2

26.75

989.5

0.469

Profundidade (m)

1.67

1.5

1.82

1.55

872

0.565

Transparência Secchi (m)*

0.92

0.75

0.389

0.30

565.5

<0.001

Clorofila a (µgl-1)*

49.57

9.82

148.5

26.64

675

0.002

COD (µgl-1)*

37.68

16.57

42.08

27.23

728

0.008

a430 (m-1)

8.43

6.33

10.45

8.58

920

0.216

a250:a365*

6.79

5.79

8.07

8.35

809

0.040

PT (µgl-1)*

0.181

0.14

0.396

0.28

591

<0.001

NT (µgl-1)

4.76

4.42

6.46

4.82

919

0.213

RP (µMCl-1h-1)

47.03

39.29

56.30

48.27

866

0.102

RB (µMCl-1h-1)

24.47

22.99

33.44

12.64

939

0.273

Precipitação Annual (mm)*
-1

U

p
<0.001
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Tabela 3. Resultados de correlações entre diversas variáveis biológicas, físicas e químicas, incluindo a pCO2 da superfície dos lagos. Coeficientes de
correlação de Spearman são apresentados como ρ-valor. AB (Área da Bacia), AL (Área do Lago), COD (Carbono Orgânico Dissolvido), NT (nitrogênio
total), PT (Fósforo Total). *p<0.05.

pCO2
RB
RP
Cla
Secchi
Prof.
Temp.
a430
a250:a365
COD
PT
NT
AB
AL
AB:AL
Prec.

RB

RP

Cla

Secchi

Prof.

Temp

a430

0.643*
0.529*
-0.205*
-0.068
0.030
0.190
0.113
0.361*
0.464*
0.505*
-0.036
-0.073
0.074
-0.168

0.485*
-0.404*
-0.248*
0.173
0.164
0.273*
0.546*
0.469*
0.580*
0.233*
-0.135
0.022
-0.264*

-0.371*
-0.182
0.048
0.353*
0.222*
0.607*
0.586*
0.453*
0.085
-0.106
-0.036
-0.430*

0.419*
-0.014
-0.374*
-0.228*
-0.664*
-0.427*
-0.358*
-0.253*
0.026
0.187
0.488*

-0.213*
-0.362*
0.114
-0.373*
-0.354*
-0.114
-0.105
0.195
0.051
0.019

0.037
0.004
0.059
0.204*
0.141
-0.267*
-0.054
0.071
0.220*

-0.314*
0.434*
0.382*
0.240*
0.155
-0.023
-0.040
-0.200*

a250:a
365

COD

PT

NT

AB

AL

AB:AL

0.456*
0.539*
0.415*
-0.235*
0.408*
-0.486*

0.319*
0.104
-0.018
0.028
-0.365*

0.031
-0.172
0.111
-0.227*

0.146
-0.016
-0.587*

-0.078
-0.039

-0.315*

*

-0.298
-0.349*
-0.478*
0.527*
0.271*
-0.085
-0.174
-0.276*
-0.492*
-0.484*
-0.324*
-0.281*
0.075
-0.206*
0.423*

0.506*
0.042
0.157
-0.114
-0.046
-0.105
0.342*
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Figura 6. Box-Plot de valores medianos de pCO2 por categorias com valores de clorofila a
contrastantes. Linha contínua indica mediana. Linha pontilhada indica média. Linha vertical
indica 10º e 90º percentil. Pontos indicam 5º e 95º percentil. Categoria 1 (<10µgl-1; N= 40),
Categoria 2 (de 10 a 100 µgl-1; N=45), Categoria 3 (>100 µgl-1; N=15). Linha pontilhada
representada valores médios de pCO2. Linha contínua representa mediana. Diferenças
significantes são representadas pelas letras a, b, c (p<0.001; H = 21.103; Kruskall-Wallis).
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Figura 7: Relação entre clorofila a (Cla) e pCO2 (ρ = -0.478; p<0.01) por horários de
coleta (Manhã, Meio-Dia e Tarde). Linha contínua – tendência linear da relação; linha
tracejada – Equilíbrio atmosférico de pCO2 (380 µatm).

Figura 8: Frequência de lagos amostrados em diferentes horários de coleta agrupados
pelos níveis de pCO2. pCO2>380µatm representa os lagos supersaturados. pCO2 ≤
380µatm representam lagos subsaturados ou em equilíbrio com a atmosfera.
38

39

Figura 9. Dispersão entre pressão parcial de CO2 (pCO2) e respiração de organismos
planctônicos para os lagos. Figuras representam a ausência de relação direta (p>0.05) entre
Respiração Bacteriana e Planctônica com pCO2 (A,B) e das mesmas variáveis com o resíduo da
relação entre clorofila a vs. pCO2 (C,D).
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Tabela 4 – Efeito da mediação indireta de Clorofila a (variável mediadora – VM) na relação
entre pCO2 (Variável Dependente – VD) com RB (variável independente – VI). a – Efeito de VI
na VM; b – Efeito de VM em controlar VD; t – Efeito total (direto e indireto) de VD em VI; t’ –
Efeito direto de VD em VI sob mediação de VM; ab – Efeito indireto de VD em VI através de
VM.
Modelo de Mediação (ver Mckinnon et al. 2002)
a

Efeito
2.94
Erro Padrao
0.48
t-valor
6.14
Taxa de Mediação (%)1

b

t

t'

ab

-15.71
10.92
-1.44

-130.03
51.78
-2.51

-83.86
60.67
-1.38

-46.17
32.96
-1.40
35.5%

z-valor
-2.318
-2.289
-2.349

p-valor
0.020*
0.022*
0.019*

Testes de significância
Sobel (Sobel 1982, 1986)
Aroian (McKinnon et al. 2002)
Goodman (McKinnon et al. 2002)

Bootstrap permutations (n=9999) (McKinnon et al. 2004)
Mínimo
-134.300
1º Quartil
-64.920
Mediana
-46.520
Média
-45.170
3º Quartil
-23.700
Máximo
35.230
Intervalo de Confiança 25%
-101.306
Intervalo de Confiança 75%
10.231
*valores de probabilidade significativos (p<0.05). 1 – Efeito indireto / Efeito total
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A

B

Figura 10: Relação entre a pCO2 em função (A) da razão RB por unidade de clorofila a
(ρ = 0.390; p<0.001) e (B) da Eficiência de Crescimento Bacteriano (BGE) (ρ = -0.26;
p<0.01).
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Tabela 5: Modelo GLM Gamma Reduzido e testes de validação do modelo para a relação da
pCO2 com as variáveis preditoras da paisagem e aquáticas. Destaque negrito para as variáveis
que foram significativas e destaque sublinhado para variáveis que foram marginalmente não
significativas. L/R – Likelihood Ratio Test, AIC – Critério de Akaike, LogLiK – Valor do
logaritmo do teste L/R (estatística L/R), chis – Chi-quadrado, df- graus de liberdade (g – global,
n – nulo, r – reduzido). R² = 0.25/ r=0.50.
Modelo GLM Gamma Reduzido
(Intercepto)
RB
a250:a365
PT
Urb50
Past100

Coeficiente Erro Padrão t-valor
10.1994
0.3421
29.815
-0.0116
0.0056
-2.093
-0.0703
0.0313
-2.245
-1.0552
0.5628
-1.875
-0.0146
0.0042
-3.435
-0.0117
0.0043
-2.738

Teste de razão de Verossimilhança (L/R)
Modelo
Modelo
Global
Reduzido p-valor
AIC
2031.3
2008.6
<0.05
Teste de comparação com Modelo Nulo
Modelo
Modelo
Nulo
Reduzido p-valor
AIC

2033.1

2008.6

p-valor
<0.001
0.0391*
0.0272*
0.0640
0.0009*
0.0074*

LogLik (glg,glr)
-993.65 (22.9)

chisq(gln, glr)
(98. 9)

<0.05

*valores de probabilidade significativos <0.05
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CAPÍTULO 2
Baixas eficiências de crescimento bacteriano em lagos de região
equatorial costeira e semiárida
Manuscrito

RESUMO
O papel das bactérias planctônicas nas redes alimentares pelágicas de ecossistemas
continentais permanece controverso. Se as altas taxas de produção primária nos trópicos
por um lado devem favorecer o incremento de biomassa para produção bacteriana, por
outro lado também favorecem elevadas taxas de remineralização de matéria orgânica e
assim contribuir para a emissão de CO2 por esses ecossistemas. Com o intuito de
elucidar esta questão, os processos de produção bacteriana (PB), respiração bacteriana
(RB) e eficiência de crescimento bacteriano (ECB), além de dados biológicas, físicoquímicas e da paisagem foram avaliados em 100 ecossistemas aquáticos de baixas
latitudes (4º50’N e 6º55’S) no nordeste brasileiro durante o mês de setembro de 2012.
As taxas de respiração bacteriana foram desproporcionalmente mais elevadas que as
taxas de PB (cerca de 50 vezes), levando as mais baixas ECBs já reportadas na literatura
para ecossistemas aquáticos continentais lênticos. Altas razões C:N:P da matéria
orgânica dissolvida e particulada foram registradas nesse estudo, as quais, associadas a
elevada incidência solar, contribuem para limitar a produção de biomassa bacteriana.
Localmente, a ECB foi correlacionada com fatores bottom-up (i.e. clorofila-a e
concentração de nutrientes). A pressão de bacterivoria por nanoflagelados heterotróficos
foi mais correlacionada com a RB, enquanto que a temperatura parece não ser
direcionador da ECB. Assim, nossos dados minimizam a importância da alça
microbiana via PB, mas magnificam a importância dos ecossistemas situados próximos
ao Equador para intensa atividade metabólica direcionada para a remineralização da
matéria orgânica através da respiração.

INTRODUÇÃO
A limnologia tropical tem se beneficiado de avanços significativos do
conhecimento científico nos últimos anos e vem propondo novos paradigmas. Entre
eles, a ineficiência em transferir energia para níveis tróficos elevados mesmo em
condições de elevada produção primária (Lewis, 1987; Sarmento, 2012). Um novo link
da cadeia microbiana pode ser inserido em sistemas tropicais, devido à grande biomassa
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de organismos de pequeno tamanho, dando ênfase à importância da transferência de
energia pela cadeia de detritos, via alça microbiana (Sarmento et al. 2010; Sarmento,
2012). Entretanto, ecossistemas em áreas com elevadas temperaturas como nos trópicos,
possuem maiores taxas metabólicas de acordo com a teoria metabólica da ecologia
(Brown et al. 2004). Isso implica que maiores taxas de remineralização e reciclagem de
nutrientes também são mais alcançadas nos trópicos (cerca de 2 vezes maiores que nas
regiões temperadas, gerando baixas eficiências de fluxo de energia (Sarmento, 2012;
Amado et al. 2013). Assim, o papel das bactérias planctônicas nos ecossistemas
aquáticos permanece controverso, com alguns autores apontando para a elevada
importância para subsídio energético para microconsumidores (Bekker et al. 1994;
Kroer et al. 2009) enquanto que outras pesquisas vem demonstrando ineficiência da alça
microbiana na região tropical (Farjalla et al. 2009; Sarmento, 2012; Amado et al. 2013).
O fluxo de carbono microbiano ocorre por duas principais vias metabólicas: A
produção bacteriana (PB), na qual as bactérias planctônicas assimilam carbono orgânico
dissolvido (COD) e incorporam à sua biomassa, e a respiração bacteriana (RB), através
da mineralização do COD e liberação de CO2 para obtenção de energia. O incremento
em biomassa bacteriana pode subsidiar fluxo de energia alternativo à produção primária
para níveis tróficos superiores, através de bacterívoros (Del Giorgio & Cole 1998). Por
outro lado, se o requerimento energético para processos de manutenção através da RB
for elevado, o CO2 mineralizado pode ser reassimilado pelos produtores primários ou
emitido para atmosfera (Duarte & Prairie 2005). A eficiência de crescimento bacteriano
(ECB) representa a proporção de carbono assimilado, que é incorporado à célula
destinado a produção de biomassa. Menores ECBs indicam que maior parte do fluxo de
carbono é respirada, enquanto que, maiores ECBs indicam que maior proporção do
carbono é incorporado em biomassa em relação ao fluxo total de carbono.
Grande variabilidade nas taxas de RB em relação a PB, tem sido registrada em
sistemas aquáticos tropicais (Farjalla et al. 2009) em contraste com modelos anteriores
predominantemente da região temperada (Del Giorgio & Cole 1998). Recentemente, a
maior base de dados de PB e RB existente para regiões tropicais foram reunidos da
literatura (Amado et al. 2013), onde são registradas as maiores taxas metabólicas (i. e.
PB e RB) e menores ECB (Amado et al. 2013) que regiões temperadas, reforçando a
importância para via de remineralização de CO2. Apesar da elevada quantidade de
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dados tropicais (N=197; 40% do total de trabalhos), os dados desse estudo são dispersos
em toda a região tropical e poucos ecossistemas em baixas latitudes (e.g. menores que
7ºS) e tampouco sistemas inseridos em regiões semiáridas foram observados. Essas
áreas apresentam as maiores exposições à radiação solar durante o ano comparado as
demais regiões do planeta, o que pode gerar matéria orgânica com elevada recalcitrância
induzida pela fotodegradação (Amado et al. 2007). Portanto, essas condições ambientais
das baixas latitudes, aliadas a temperaturas elevadas e constantes durante o ciclo anual,
sugerem que as ECBs sejam baixas, ainda menores até mesmo que outros dados
tropicais como aqueles reportados por Amado et al. (2013).
A temperatura é um dos principais reguladores do processamento de carbono
orgânico pelas bactérias planctônicas em clima temperado, sendo a ECB dependente da
variação sazonal (Hall & Cotner 2007). Freqüentemente, baixas eficiências metabólicas
durante o verão são causadas pelo aumento desproporcional das taxas de respiração em
relação a produção com a temperatura (Apple et al. 2006; Hall & Cotner 2007;
Berggren et al. 2010; Kritzberg et al. 2010). Por exemplo, em altas latitudes durante o
verão (temperaturas acima de 20ºC), a disponibilidade de recursos, principalmente a
qualidade da matéria orgânica dissolvida (MOD), aparece como importante regulador
para o crescimento bacteriano, mas dependente dos regimes sazonais (Apple et al. 2006;
Lopez-Urrutia & Moran 2007). Assim, em caráter secundário em relação à temperatura,
outros fatores podem determinar o fluxo de carbono bacteriano, como: características da
paisagem (Berggren et al. 2007), a bacterivoria por nanoflagelados heterotróficos (NFH)
(Anderson & Ducklow, 2001; Lee et al. 2001; Sarmento et al. 2010), a qualidade da
matéria orgânica dissolvida (Apple et al. 2007) e disponibilidade de nutrientes
inorgânicos (Smith & Prairie 2004), além do grau de produtividade ecossistêmico
(Biddanda et al. 2001).
Estudos sobre a ecologia das bactérias aquáticas ainda são insipientes nos trópicos
e, por isso, a regulação da atividade microbiana ainda não é bem compreendida nessa
região. De um lado, tem sido proposto que a elevada incidência solar resulta no aumento
das razões C:N:P da matéria orgânica, promovendo restrições ao crescimento bacteriano
e tornando reduzidas as ECBs (Amado et al. 2013). Por outro lado, as taxas de PB
tendem a ser maior em baixas latitudes devido a elevadas temperaturas (Amado et al.
2013). Além disso, observando gradientes de produtividade primária (gradiente de
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trofia), é esperado um aumento nas ECBs pelo elevado subsídio de carbono lábil que
pode ser metabolizado para as vias de PB bacterianas (Biddanda et al. 2001). Lagos com
altos valores de clorofila a (e.g. ecossistemas hipereutróficos) não tem sido incluídos
em revisões recentes a respeito do metabolismo microbiano em escalas globais,
colocando em dúvida o papel das bactérias planctônicas nessas condições.
Alguns estudos incipientes têm mostrado grande imprevisibilidade na resposta
metabólica das bactérias em detrimento dos fatores destacados como preponderantes em
altas latitudes como a temperatura (Roland et al. 2012). Dessa forma, fatores
reguladores locais de cada ecossistema, (e.g. fatores considerados secundários a
temperatura em ecossistemas temperados), podem ser determinantes para o fluxo de
carbono bacteriano. Entretanto, ainda não existe um consenso a respeito da força
reguladora da ECB em baixas latitudes em função do esforço inicial crescente em
estudos nessa área.
Os objetivos desse estudo foram: (1) Avaliar globalmente o papel de
ecossistemas aquáticos equatoriais quanto ao metabolismo bacteriano (PB, RB, ECB)
com a literatura (2) avaliar possíveis fatores controladores do metabolismo bacteriano
(e.g. disponibilidade de recursos alimentares, predação por NFH e características da
paisagem). Nós hipotetizamos que (1) a ECB é menor nos ecossistemas equatoriais,
quando comparado a outros sistemas temperados e tropicais; (2) A ECB é influenciada
positivamente pelos fatores ascendentes (disponibilidade de nutrientes e biomassa
fitoplanctônica) e negativamente pelo controle de predação através da biomassa de
NHF. Acreditamos que a disponibilidade de nutrientes e a biomassa fitoplanctônica,
através do carbono autóctone acumulado, atuam como principal direcionador
aumentando a ECB enquanto que a abundância de nanoflagelados heterotróficos
contribui para aumento nas taxas de RB e baixas ECB.

MÉTODOS
Amostragem
As coletas foram realizadas de forma intensiva durante o período seco no mês de
setembro de 2012, na região pelágica de 100 ecossistemas aquáticos situados no Estado
do Rio Grande do Norte (Fig. 2-Área de estudo geral). Desses ambientes, a maioria foi
caracterizada como eutrófico e hipereutrófico (71%), 11% são mesotróficos e 18%
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oligotróficos e ultraoligotróficos (Cap. 1). Em cada ecossistema foram medidos:
Oxigênio Dissolvido, Temperatura (sonda digital portátil – MO-900 / Instrutherm), a
profundidade, transparência da água (Disco de Secchi), pH e alcalinidade (pHmetro de
bancada, MS Tecnopon® / mPA 210).
Amostras brutas foram armazenadas em frascos de 100ml para determinação das
taxas de respiração planctônica (RP) e produção bacteriana (PB). Amostras para
determinação da concentração de nutrientes (N e P) dissolvidos e COD (fração
<0.7µm), foram acidificadas (concentração final de H2SO4 = 0,5%) para preservar as
amostras em pH abaixo de 2 até a posterior análise em laboratório (± 30 dias). Foram
filtradas (GF/F 0,7 µm; 47mm de diâmetro; Interprise) amostras para determinação da
clorofila a e preservadas no escuro e congeladas até a posterior extração no laboratório.
Filtros para determinação da concentração de nutrientes particulados (C,N,P) (GF/C 0,3
µm; Interprise) foram congelados e secos em estufa para posterior análise. Parte da
amostra filtrada foi armazenada para medição das taxas de respiração bacteriana (RB),
com incubações feitas no mesmo dia da coleta, para a determinação da concentração de
nutrientes dissolvidos e para obtenção da coloração da MOD. Foram preservados 10ml
de amostra com adição de formol (concentração final = 3.7%; mantidas em ultrafreezer
-80ºC) para determinação da abundância bacteriana, 100ml de amostra fixados com
glutaraldeído (concentração final = 1%) para determinação da abundância de
nanoflagelados heterotróficos (NFH).
Procedimentos:
Respiração Planctônica (RP) e Bacteriana (RB): As taxas de RP e RB foram
estimadas através da diminuição (consumo) das concentrações de oxigênio dissolvido,
com as amostras mantidas no escuro. As amostras totais (RP) e filtradas (RB)
acondicionadas em cinco frascos (réplicas) de vidro (Exetainers ®, de 5.9mL,
previamente lavados com HCl 10% e água deionizada). Estes foram selados sem
atmosfera interna e incubados no escuro por até 24horas. Incubações por 48h eram
realizadas apenas quando o consumo de oxigênio em 24 h foi inferior ao nível de
detecção do método (0.3 µM.O2; Unisense). Imediatamente antes e após as incubações,
foram determinadas as concentrações de oxigênio dissolvido em cada Exetainer por
meio de uma micro-sonda conectada a um pico-amperímetro (Unisense©, Briand et al.
2004). Finalmente, as taxas de respiração planctônica (RP) e bacteriana (RB) foram
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calculadas pela diferença entre as concentrações final e inicial de O2 em cada frasco, em
relação ao tempo de incubação (del Giorgio & Cole 1998). Essas taxas de consumo de
O2 foram convertidas para taxas de produção de CO2 considerando o Quociente de
Respiração igual a 1.
Produção Bacteriana (PB): A PB consiste no incremento de biomassa de uma
comunidade de bactérias por intervalo de tempo. Essa taxa é estimada através da
incorporação de Leucina marcada com trítio (H3; isótopo radioativo do hidrogênio) no
DNA bacteriano (Smith & Azam, 1992). A incubação é feita com 1,7 mL da amostra e
17µL de 3H-Leucina (concentração final de 20 nM), no escuro por 30 min. Após o
tempo de incubação, foi adicionado 90 μL de formol filtrado em 0,2µm, a fim de
paralisar a reação. Para cada amostra, foi estabelecido um controle com adição de
leucina e adição de formol para impedir o metabolismo bacteriano. 500 μL de Coquetel
de Cintilação foram adicionados a cada amostra. A atividade radioativa foi mensurada
(desintegrações por minuto; DPM) em Sistema de Cintilação Líquida Beckman LS5600. A produção bacteriana foi calculada assumindo-se um fator de diluição da leucina
intracelular igual a 2, e uma razão celular carbono:proteína igual a 0.86 (Wetzel e
Likens 1991).
Densidade bacteriana: A contagem de bactérias heterotróficas foi feita através
do método de citometria de fluxo (del Giorgio et al. 1996), que vem sendo aplicada em
ecossistemas marinhos (Gasol & del Giorgio, 2000) e mais recentemente em
ecossistemas aquáticos continentais tropicais (Sarmento et al. 2008). Para isso, 250 µl
de amostra foram coradas com 25 µl de Syto 13, mantidas no escuro por
aproximadamente 15 minutos e depois analisadas no citômetro de fluxo por 90
segundos ou até 10.000 eventos por amostra. Após, as amostras foram processadas pela
delimitação das populações de bactérias através dos plots Side Scatter (SSC) vs. FITC,
o qual mostra a relação tamanho da célula e florescência verde de ácidos nucléicos, e
FITC vs. PERCEP mostra a relação entre as florescências verde de ácidos nucléicos
com pigmentos fotossintéticos (vermelho), e definir assim, as células heterotróficas.
Para o processamento das imagens de dados foi utilizado o programa FlowJo.
Abundância de nanoflagelados heterotróficos (NFH):
Para determinar a abundância de NFH, amostras fixadas foram coloridas com
DAPI (4,6 diami-dino-2-phenylindolee) e filtradas em filtro negro de epifluorescência
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(Nuclepore, 0.6 µm; diâmetro de 25 mm, Policarbonato). Em seguida, a contagem das
células foi conduzida através de lente 100x de microscópio de epifluorescência
(Fenchel, 1982). Mais de 400 NFHs foram contados e medidos por amostra.
Variáveis da paisagem:
A Área da microbacia (AB) de cada ecossistema, a Área do lago (AL), e as
variáveis da paisagem de uso e cobertura do solo em raios de 50, 100, 250 e 500 metros
do entorno dos lagos foram calculadas usando ferramentas de SIG usando modelos de
elevação digital. Nós calculamos a razão entre AB:AL excluindo da AB a área
superficial do lago dividido pela AL. As categorias de uso dos solos ao redor de cada
lago para cada distância foram classificadas como: Vegetação, Pasto, Agricultura,
Rural, Solo exposto, Urbano e Água e Areia, totalizando 32 variáveis da paisagem.
Demais variáveis:
As concentrações de C particulado foram determinadas diretamente pelo
analisador de amostras de sólidos (módulo-SSM; Shimadzu). Para determinação de P e
N particulado, os filtros foram digeridos com persulfato e analisados de forma idêntica
aos nutrientes dissolvidos. As concentrações de COD, ND e NP foram determinadas
com analisador de nitrogênio (módulo VNP) e de um auto-amostrador (Shimadzu).
A determinação das concentrações de P (particulado e dissolvido) foram
determinadas após a oxidação da maior parte dos compostos fosforados a partir de
persulfato (Valderrama, 1981) e estimada pela metodologia do fósforo solúvel reativo
(Murphy & Riley 1962).
Para representar a biomassa fitoplanctônica, a clorofila-a foi extraída de filtros
com etanol 95% e absorbância foi medida nos comprimentos de onda 665 e 750nm, este
último para correção da turbidez nas amostras (Jespersen & Chrstoffersen, 1988).
A coloração da água foi estimada através da absorbância no comprimento de
onda de 430nm e a razão entre o coeficiente de absorção de 250 a 365nm (a250:a365)
foi calculada como indicativo do tamanho relativo das moléculas orgânicas (Strome &
Miller 1978). Quanto maior a razão menor a aromaticidade e o tamanho molecular
relativo. As absorbâncias foram medidas através de um espectrofotômetro (Varian Cary
100 Conc UV-Vis). O coeficiente de absorção (a430, a250, a 365) foi calculado
levando em consideração a absorbância em cada comprimento de onda e a correção do
caminho óptico da cubeta (Hu et al. 2002).
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Cálculos e Análise dos dados:
A demanda de carbono bacteriano (BCD) foi estimada através da soma das taxas
de PB e RB. A ECB foi estimada através da equação: ECB = PB / (PB + RB).
Análise de Variância Kruskal-Wallis seguida do teste Dunn foi feita para testar
as diferenças do metabolismo bacteriano (PB, RB, BCD, ECB) entre grupos de dados
de regiões temperadas e tropicais. Os modelos de regressões tipo-II seguidas do teste de
elevação (pacote “lmodel2” e “smart”; função “ma” e “elev.test”) foram usadas para BP
vs RB e PB vs ECB a fim de comparar interceptos dos modelos desse estudo com
Amado et al. (2013).
Para medir a intensidade da relação entre as variáveis preditoras com a PB, RB,
BCD, ECB, utilizamos o coeficiente ρ de Spearman obtidos de uma matriz de
correlações. Para avaliar o melhor conjunto de variáveis que afetam a ECB, nós usamos
abordagem de Modelos Lineares Generalizados (GLM-“Gamma”), com função de
ligação “log” por se ajustar melhor ao conjunto de dados. Do total de variáveis terrestres
associadas ao uso e ocupação do solo (32), foram reduzidas através de uma PCA para
encontrar dentre desse conjunto de dados aquelas que possuem variação mais relevante
para todos os lagos (Anexo 2). A Análise Paralela foi realizada para identificar o
número de PCs significativas (Peres-Neto et al. 2005). PC1 e PC2 explicaram apenas
35% da variação. PC1 a PC7 foram significativas para explicar 87% da variação dos
dados (Anexo 2). Dentro desse conjunto de sete PCs, foi utilizado o critério de maior
carga das variáveis (loadings > | 0.3|). Assim, após esses critérios, 15 variáveis terrestres
foram selecionadas. Finalmente, para a escolha das variáveis para o modelo global, foi
analisado o Fator de Inflação de Variância (VIF) e as correlações entre as variáveis
independentes a fim de eliminar variáveis com multicolinearidade (ver Anexo 3). Para
dados ecológicos, a literatura recomenda valores de VIF de aproximadamente 2. Altos
valores de VIF (>5) indicam multicolinearidade da variável preditora (Zuur et al. 2010).
Nove variáveis da paisagem foram excluídas pela multicolinearidade. Os critérios de
seleção de melhor modelo foram baseados no Critério de Informação de Akaike (AIC)
por regressão passo-a-passo (stepwise regression), seguidos dos testes de validação de
modelos de Verossimilhança para comparação do melhor modelo com o modelo global
e teste de comparação com modelo nulo.
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As análises estatísticas foram feitas usando o programa estatístico R (versão
3.0.1) e SigmaPlot (versão 12).

RESULTADOS
A taxa de PB nos lagos do nosso estudo (de 0.002 a 2.751 µgCl-1h-1; Tab.1) foi
significativamente menor que dados da literatura (Fig 4A; H = 55.254; p<0.001)
enquanto que a taxa de RB (de 3.42 a 119.60 µgCl-1h-1;Tab.1), ao contrário, mostrou ser
mais elevada (Fig. 4B; H = 201.363; p<0.001). Assim, apesar da demanda bacteriana
por carbono nos ecossistemas equatoriais (BCD de 4.25 a 119.62 µgCl-1h-1) ser mais
elevada que outros sistemas nos trópicos e regiões temperadas (Fig 4 C; H = 168.021;
p<0.001), uma pequena fração (~2%) foi destinada a produção de biomassa.
Consequentemente, nós registramos mínimas ECB (Tab.1; Fig. 4D; H = 190.840;
p<0.001).
A comparação dos ‘slopes’ dos modelos lineares desse estudo com modelos
propostos na literatura mostrou diferenças significativas. Para as relações entre PB vs.
RB (Fig. 5A) o ‘slope’ desse estudo foi significativamente menor (log PB x log RB:
Razão Likelihood= 50.58; g.l=2; p< 0.001) enquanto que na relação PB vs. ECB
(Fig.5B), ao contrário, o ‘slope’ foi significativamente maior (log PB x log ECB: Razão
Likelihood= 18.05; g.l=2;p< 0.001; Tab.2). Os interceptos dos modelos lineares desse
estudo também foram significativamente diferentes (log PB x log ECB: t= 30.47,
g.l=98, p<0.001; log PB x log RB: t= 15.51, g.l=98, p<0.001; Tab.2). Assim, a relação
entre PB e RB no nosso estudo (R²=0.06 ; p<0.001; n=100;Tab.2) foi ainda mais fraca
que outras regiões climáticas. Ou seja, independentemente do aumento da taxa de PB, as
taxas de RB permanecem sempre em níveis bastante elevados (Fig.5A). Ao contrário, a
relação PB com ECB demonstra-se mais forte no nosso estudo (R²= 0.85; p<0.0001;
n=100;Tab.2) que demais regiões (Fig. 5B), sugerindo que apesar da ECB ser de fato
mais baixa nas regiões equatoriais, a resposta da ECB para um dado aumento de PB, é
mais acentuada (maior slope) que outras regiões climáticas de menor latitude.
A comunidade de NFH foi dominada por células com tamanho inferior a 5 µm,
com uma contribuição de 95% (Fig 6A). A maior proporção de NFH em relação a
autotróficos foi encontrada em ecossistemas de menor biomassa algal (ρ= -0.37,
p<0.001; n=80; Fig. 6B). Quanto a relação entre a abundância de NFH com as variáveis
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associadas ao metabolismo bacteriano, nós encontramos relações positivas com a PB e
RB, e com a AB (ρ=0.56; p<0.001; Fig.7) mas não houve correlação com a ECB
(Tab.3). A temperatura da superfície da água, a cor, a área superficial e profundidade da
região limnética dos lagos não foram correlacionadas com nenhuma das variáveis
metabólicas (Tab. 2). Ao longo do gradiente de produtividade (clorofila a) houve
aumento nas taxas de PB e RB (Fig. 8A;C), com diminuição da importância relativa da
PB e, principalmente a RB (Fig. 8C;D).
Nós encontramos altas razões C:N:P nos lagos avaliados (Fig.9; Tab.5). Todas
as razões C:P do séston foram maiores que 70:1, com 50% dos lagos apresentando razão
C:P>1000:1 e 5 lagos apresentaram razões C:P > 10000:1. Cerca de 70 lagos
apresentaram razão C:P da MOD entre 100:1 e 1000:1, com 30 lagos com razões C:P da
MOD > 1000:1 (dados descritivos na Tab.1). Não encontramos relação entre a razão
C:P e biomassa fitoplanctônica (p>0.05).
O modelo reduzido das variáveis que melhor explicaram a ECB não foi
significativamente diferente do modelo global como também do modelo nulo (p>0.05;
Tab.4). Um conjunto de apenas quatro variáveis foram significativas no modelo global e
tiveram baixa explicação (19.4%) da variação total da ECB:
ECB= -0.038 – 0.168AL + 4.9x10-5AB:AL + 0.567Prof – 1.4Secchi.
De acordo com esse modelo, a ECB é negativamente afetada pela transparência
secchi e área do lago e positivamente afetada pela razão AB:AL e profundidade.

DISCUSSÃO
A teia trófica microbiana foi considerada em muitos ambientes como uma
importante via complementar à transferência de energia com base nos produtores
primários para redes alimentares pelágicas, seja em abordagens teóricas ou
observacionais (Azam et al. 1983; Anderson & Ducklow 2001; Kalinowska, 2004). Ao
contrário dessas proposições, nós encontramos que a maior fração (~98%) da DCB nos
ecossistemas aquáticos equatoriais avaliados, é destinada a mineralização da matéria
orgânica em CO2 através da RB, o que levou a valores mínimos de ECBs (~3% em
média; Fig. 4D; Fig5B). O padrão tropical do metabolismo bacteriano é caracterizado
por taxas de PB e RB mais elevadas que regiões temperadas (Amado et al. 2013). De
fato, nosso estudo apontou para altas taxas de RB. Entretanto, nossos resultados
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apontaram para medianas de PB muito menor comparada tanto a regiões temperadas
quanto aos trópicos (Fig. 4A). Assim, o metabolismo bacteriano dos lagos amostrados
através desse estudo, diverge do padrão geral descrito para os trópicos e ressaltam a
baixa predominância da mobilização de energia através das bactérias planctônicas para
cadeias alimentares pelágicas (Kankaala et al. 2013; Amado et al. 2013).
Ao contrário de Del Giorgio e Cole 1998 que apontavam uma associação direta
entre as taxas de PB e RB para ecossistemas aquáticos temperados, nós vimos que
mesmo com incremento de carbono para PB, as taxas respiratórias são sempre elevadas.
Esses resultados, concordam com Farjalla et al. (2009) e Amado et al. (2013), os quais
encontraram relação divergente daquela encontrada anteriormente. Globalmente, existe
um desacoplamento entre a incorporação de carbono em biomassa bacteriana e a
mineralização de carbono e reciclagem de nutrientes em menores latitudes (Fig. 5A),
sugerindo que existe um papel ainda menor das bactérias planctônicas no fluxo de
carbono microbiano para níveis tróficos superiores em ecossistemas aquáticos quando
esses estão situados mais próximos do Equador.
A escassez pluviométrica, característica de uma das regiões amostradas nesse
estudo (i.e. região semiárida) pode acentuar a redução nas ECBs pela reduzida entrada
de carbono terrestre. Especialmente nessas condições de seca, o metabolismo bacteriano
é dependente da matéria orgânica autóctone e estocada nos lagos. Entretanto tem sido
sugerido que a grande disponibilidade de luz solar e temperaturas da água acima de
25ºC, condições que tornam os lagos tropicais diferentes de regiões temperadas
(Sarmento, 2012), tem o potencial de aumentar a recalcitrância da MOD e contribuir
para aumentar a RB e tornar reduzidas as taxas de PB e ECBs (Amado et al. 2007;
Hortnagl et al. 2011; Amado et al. 2013).
Nós encontramos evidências de que tanto a MOD como a MOP sestonica nos
ecossistemas avaliados apresentaram razões C:P e N:P muito mais elevadas comparada
a outros sistemas temperados e tropicais (Fig. 7; Tab. 5). A magnitude de comparação
com a literatura, é muito maior para a razão C:P do que para a N:P (Tab. 5), pois além
de contar com valores absolutos de P baixos (i.e. cerca de 2 vezes menor que lagos
temperados e tropicais; Biddanda et al. 2001;Hecky et al. 1993), também leva em conta
os altos valores de C (cerca de 8 a 16 vezes maior que lagos eutróficos temperados, e
tropicais; Biddanda et al. 2001; Hecky et al. 1993), o que aumenta ainda mais a razão
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C:P comparada com a N:P. Associado a isso, a falta de relação encontrada entre C:P e
clorofila a sugere que, nos lagos desse estudo, altas C:P do séston ocorrem
independentemente do estado trófico, inconsistente com padrão de lagos temperados
onde C:N:P são baixas em águas eutróficas, o que reflete em aumentos significativos na
ECB (Biddanda et al. 2001). De acordo com Brett et al. 2000, a qualidade nutricional
fitoplanctônica diminui significativamente em razões C:P acima de 300:1, o que foi
comum para maioria dos nossos lagos (Fig.7). Apesar de ainda ser desconhecida a
quantidade mínima de P requerida para o crescimento bacteriano nesses lagos, se o
conteúdo bacteriano é invariável e rico em P, razões C:P dos recursos maiores que 50:1
já limitam o crescimento bacteriano (Vadstein, 2000). Assim, é razoável afirmar que de
forma geral, a baixa qualidade nutricional do fitoplâncton induziu a baixa qualidade de
substrato autóctone, tornando todos os lagos limitados ao crescimento bacteriano. Esse
cenário é um importante fator que explica as baixas taxas de PB e ECBs encontradas,
mesmo com ampla quantidade de lagos eutróficos que nós avaliamos (71%). Estudos
recentes tem evidenciado a flexibilidade nutricional da estequiometria bacteriana sob
condições de limitação de P, onde as bactérias podem aumentar sua biomassa mesmo
razões C:P > 500:1 em culturas puras de laboratório (Cotner et al. 2012). Entretanto, em
ambiente natural com toda a comunidade microbiana, as razões estequiométricas da
MOD e do séston desse estudo, somado a intensa radiação solar podem ser de fato
limitantes ao crescimento bacteriano. Estudos que avaliem a estequiometria bacteriana
em relação a recursos alimentares são necessários para testar hipóteses a esse respeito.
Além das diferenças na irradiação solar, tem sido proposto que as regiões
tropicais possuem menores ECBs que ecossistemas temperados atribuídos também a
diferenças na estrutura trófica (Amado et al. 2013). Ao contrário de alguns estudos que
demonstraram que a falta de associação entre bactérias e NFH parece ser uma tendência
geral em ecossistemas aquáticos (Gasol & Vaque, 1993), nós observamos uma
correlação direta entre abundância bacteriana NHF menores que 5µm (Fig. 6A; Fig. 7),
sugerindo que esses organismos podem exercer um importante controle de predação
sobre a comunidade bacteriana. As temperaturas quentes e maior predomínio de
microzooplâncton nos trópicos favorecem um aumento na pressão de predação sobre
bactérias (Sarmento et al. 2012), sobretudo em sistemas com elevadas concentrações de
clorofila-a (Sanders et al. 1992; Biddanda et al. 2001). Entretanto, nesse estudo nós
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observamos que as taxas de PB e RB foram maiores na presença de NHF, o que não
refletiu significativamente na ECB (Tab.3). Se por um lado pode haver intensa
dissipação de energia e gastos para requerimentos de manutenção celular da
comunidade bacteriana na presença de bacterívoros (Del Giorgio & Cole 1998), por
outro lado também a via de crescimento bacteriano pode aumentar de 2 a 14 vezes na
presença de predadores flagelados, devido também ao papel de remineralização de
nutrientes (Selph et al. 2003).
Nesse estudo, a biomassa fitoplanctônica foi mais relacionada à taxa de PB
comparado a RB (Fig. 8A; 8C), e afetou positivamente a ECB (Tab.2). Regiões quentes
e de alta luminosidade os procariotos heterotróficos são mais fortemente associados
com o fitoplâncton, devido à maior excreção de carbono orgânico (Sarmento & Gasol
2012). Por outro lado, nós observamos ainda que em baixas concentrações de clorofila
ocorrem maiores taxa de PB e RB por unidade de biomassa fitoplanctônica (Fig. 8C;D),
o que sugere que de fato em condições pouco produtivas existe um papel ainda maior da
atividade bacteriana, principalmente em relação a RB (Fig. 8D). Mesmo com amplo
gradiente de clorofila a de até 500ugl-1, nossos resultados concordam com a literatura
proposta para lagos temperados com gradiente de clorofila de até 60ugl-1 (Biddanda et
al. 2001). Mais importantemente, esses resultados corroboram que parte da proporção
da matéria orgânica que é produzida é respirada, e resulta na diminuição das ECBs, com
importantes consequências para aumento da heterotrofia nesses sistemas (Dantas et al.
Cap.1).
Surpreendentemente, em escala regional, poucas variáveis foram incluídas do
modelo global para explicar a variação nas ECBs. A exceção da transparência secchi, as
variáveis morfométricas AL, AB:AL e profunidade limnética, foram selecionadas pelo
critério AIC. Isso sugere que ECBs foram ainda mais reduzidas em lagos mais rasos e
com maior transparência de secchi devido a maior influência da penetração da luz solar
(Tab. 4). O efeito negativo do crescimento bacteriano as elevadas radiação UV tem sido
sugerido e demonstrado por muitos autores (Lindell, et al. 1996; Amado et al. 2006) e
podem ser especialmente importantes para limitar o crescimento bacteriano nos lagos
avaliados, pela proximidade do Equador. A redução da razão AB:AL torna reduzidas as
ECBs devido ao fato de haver maior distanciamento da região litorânea e menor
conectividade com a paisagem, o que pode diminuir o acesso das bactérias planctônicas
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a diferentes fontes de carbono orgânico para subsidiar o crescimento microbiano.
Apesar dessas variáveis terem sido selecionadas no modelo global, uma ampla
quantidade de variáveis medidas nesse estudo não foram significativas para a variação
da ECB, tornando difícil discernir os direcionadores do metabolismo bacteriano nas
baixas latitudes.
Em resumo, nossos dados sugerem uma grande importância bacteriana para os
processos de mineralização de carbono via RB e uma produção de biomassa bacteriana
supreendentemente reduzida, o que implicou em mínimas ECBs nesses sistemas
aquáticos equatoriais ao contrário da idéia que a biomassa bacteriana subsidia a teoria
da alça microbiana (Azam, 1983; Pomeroy, 1972). Outros estudos recentes tem
mostrado evidências que esses organismos tem um grande papel biogeoquímico na
reciclagem de nutrientes em ecossistemas aquáticos continentais (Sterner et al. 2008)
devido as suas altas taxas metabólicas (Amado et al. 2013) e ao baixo conteúdo de P
que pode ser retido na biomassa bacteriana em condições de limitação (Cotner et al.
2010). Os ecossistemas equatoriais desse estudo, não só corroboraram um recente
paradigma tropical de baixa eficiência da alça microbiana, como também torna ainda
mais evidente a diferença de padrões verificada para os ecossistemas de regiões
temperadas as quais podem ser atribuídas principalmente a qualidade nutricional do
carbono metabolizado pelas bactérias. Nós incentivamos que estudos como esse, em
grandes escalas espaciais sejam extensamente avaliados em outros biomas e latitudes
tropicais para complementar a preponderância do papel das bactérias em processos de
reciclagem de nutrientes em detrimento da transferência de energia para através cadeia
detritívora.

CONCLUSÕES
Concluímos que os processos metabólicos de remineralização de matéria
orgânica dissolvida e liberação de CO2 para a coluna d’água do bacterioplâncton (RB)
são preponderantes em detrimento da produção de biomassa (PB). Nós também
registramos nesse estudo as maiores taxas de RB e menor ECBs nesses ecossistemas
equatoriais comparados a outras regiões climáticas temperadas e tropicais.
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FIGURAS E TABELAS
Tabela 1: Dados descritivos dos 100 ecossistemas aquáticos analisados em setembro de 2012 de regiões de clima úmido e semiárido do nordeste brasileiro. DP:
Desvio Padrão; CV: Coeficiente de Variação. RB: Respiração Bacteriana; PB:Produção Bacteriana; BCD: Demanda de Carbono Bacteriana; ECB: Eficiência de Crescimento
Bacteriano; NHF: Abundância de Nanoflagelados Heterotróficos; AL: Área do Lago; AB: Área da Bacia; COD: Carbono Orgânico Dissolvido; ND: Nitrogênio Dissolvido;
PD: Fósforo Dissolvido. COP: Carbono Orgânico Particulado; NP: Nitrogênio Particulado. PP: Fósforo Particulado.

Variáveis
RB (µgCl-1h-1)
PB (µgCl-1h-1)
BCD (µgCl-1h-1)
ECB
NFH (células.ml-1)
AL (km²)
AB (km²)
AB:AL
Temperatura (ºC)
Profundidade (m)
Secchi (m)
a430 (m-1)
a250:a365
Clorofila a
COD (mgl-1)
NTD (mgl-1)
PTD(mgl-1)
COP (mgl-1)
NP(mgl-1)
PP(mgl-1)
C:P atomic (MOD)
C:N atomic (MOD)
N:P atomic (MOD)
C:P atomic (MOP)
C:N atomic (MOP)
N:P atomic
N:P (MOP)

Mediana

Média

Min

Máx

DP

CV

24.01
0.24
24.50
1.00
17379.77
0.15
2646.97
13501.42
27.00
1.50
0.50
7.08
7.28
18.70
20.09
1.88
0.07
3.65
0.71
0.008
681.76
15.13
46.07
1231.23
6.96
153.44

27.35
0.56
27.78
2.61
46998.23
0.82
4393.02
517827.98
27.23
1.72
0.75
9.08
7.20
81.24
39.09
2.61
0.11
11.16
1.55
0.02
1686.96
15.39
110.87
2522.9
10.52
288.86

3.42
2.38E-03
4.07
0.01
4283.98
1.00E-04
59.50
22.29
23.60
0.15
0.01
1.38
2.27
0.15
0.12
0.23
6.17E-04
0.43
0.04
0.0002
2.24
0.054
5.39
79.72
1.03
20.87

119.59
2.75
119.61
19.88
635593.75
14.48
17938.88
28475902.64
33.70
4.50
2.75
56.88
13.67
2673.86
785.91
29.77
1.86
397.5
36.38
0.52
23593.5
36.37
1207.84
26550.34
181.24
1679.08

21.2
0.67
1
21.2
3.73
9
101
2.11
813.
579
15
295
6.18
1.62
949
0.93
4.45
0.69
8.46
3.08
282.
86.1
48
3.39
1
0.19
12.3
1.47
0
0.03
170
3.85
7.69
111.
234
25
6.84
5.09
246.
75

0.78
1.20
0.77
1.43
2.17
2.58
1.32
5.72
0.06
0.54
0.92
0.93
0.43
3.48
2.20
1.30
1.73
1.10
0.94
1.09
1.01
0.25
1.00
0.92
0.64
0.85
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Figura 4. Comparação das variáveis relacionadas ao metabolismo bacteriano obtidas nesse estudo com
regiões de clima temperado e tropical publicados por Amado et al. (2013). PB (Produção Bacteriana), RB
(Respiração Bacteriana), BCD (Demanda de Carbono Bacteriano), ECB (Eficiência de Crescimento
Bacteriano). Linha contínua indica mediana. Linha vertical indica 10º e 90º percentil. Pontos indicam 5º e
95º percentil. Diferenças significantes são representadas pelas letras a, b, c (p<0.001).
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A

B

Figura 5. A) Relação entre Produção e Respiração bacteriana. B) Relação entre Produção e Eficiência de
Crescimento Bacteriano. Em azul (região temperada), vermelho (região tropical), preto (esse estudo).
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Tabela 2. Resultados da regressão linear tipo II para dados log-transformados desse estudo e dados
temperados e tropicais publicados por Amado et al. 2013. PB: Produção Bacteriana. RB: Respiração
Bacteriana. ECB: Eficiência de Crescimento Bacteriano.

logPB x logRB

logPB x logECB

n
Slope Intercepto

r²

p

Slope Intercepto

r²

p

Modelo geral

593

0.48

0.95

0.08

<0.0001

0.83

-0.61

0.16 <0.0001

Temperado

301

0.66

0.68

0.25

<0.0001

0.71

-0.71

0.41 <0.0001

Tropical

197

0.60

1.04

0.27

<0.0001

0.73

-1.09

0.46 <0.0001

Esse estudo

100

0.12

1.41

0.06

=0.0005

0.96

0.63

0.85 <0.0001
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Tabela 3. Coeficientes de correlação de Spearman (ρ) para diversas variáveis físicas, químicas e
limnológicas com o metabolismo bacteriano. PB: Produção Bacteriana. RB: Respiração Bacteriana. BCD:
Demanda de Carbono Bacteriano. ECB: Eficiência de Crescimento Bacteriano.NHF: Abundância de
Nanoflagelados Heterotróficos. COD: Carbono Orgânico Dissolvido. PB: Fósforo Dissolvido. ND:
Nitrogênio Dissolvido. AB: Área da Bacia. AL: Área do Lago. N amostral = 100, exceto para biomassa
nanoflagelados heterotróficos (N=61). * valores são significantes p<0.05.

Variáveis
independentes

PB

NFH

0.37*

0.41*

0.41*

0.22

Clorofila-a

0.54*

0.30*

0.33*

0.41*

Profundidade

-0.07

-0.11

-0.11

-0.02

Temperatura

0.004

0.08

0.09

-0.06

a430

0.16

0.09

0.09

0.12

a250:a365

0.27*

0.08

0.09

0.24*

COD

0.42*

0.36*

0.36*

0.29*

PD

0.22*

0.30*

0.30*

0.10

ND

0.34*

0.40*

0.40*

0.21*

AB

0.42*

0.06

0.07

0.41*

AL

-0.19

-0.19

-0.19

-0.11

AB:AL

0.39*

0.144

0.15

0.34*

RB

BCD

ECB
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A

B

Figura 6. A) Abundância de nanoflagelados heterotróficos (NFH) por classes de tamanho. B) Relação
biomassa fitoplanctônica (clorofila a) e a razão entre a abundância de nanoflagelados heterotróficos e
autotróficos (ρ= -0.37, p<0.001; n=80).
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Figura 7 – Relação entre Abundância Bacteriana (BA) e abundância de nanoflagelados heterotróficos
(NFH) (ρ = 0.34; p = 0.003; n = 80).
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Figura 6. Relação entre a biomassa fitoplanctônica (clorofila-a) (6A-C) e Carbono Orgânico
A
Dissolvido (COD) (6D-F) com a Produção Bacteriana, Respiração Bacteriana e Eficiência de
Crescimento Bacteriano.

C

B

D

Figura 8: Relação da Produção Bacteriana (A: ρ = 0.54; p < 0.001), Respiração Bacteriana (C: ρ = 0.30;
p = 0.002), Produção e Respiração Bacteriana normalizada pela clorofila a (B: ρ = -0.26; p = 0.009); D: ρ
= -0.90; p < 0.001) ao longo do gradiente de clorofila a.
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Figura 9: Amplitude de variação das razões atômicas C:N:P da Matéria Orgânica Dissolvida (MOD
fração <0.7µm) e do Séston (fração retida em 0.7µm). N=90.
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Tabela 4: Modelo geral e melhor modelo construído para a ECB por GLM. *p<0.05;**p<0.01. Modelo
GLM Gamma Global e testes de validação do modelo para a relação da variável ECB com as variáveis
preditoras da paisagem e aquáticas. Destaque negrito para as variáveis que foram significativas e destaque
sublinhado para variáveis que foram marginalmente não significativas. L/R – Likelihood Ratio Test, MG –
Modelo Global, MN – Modelo Nulo, MR – Modelo Reduzido, AIC – Critério de Akaike, LogLiK – Valor do
logaritmo do teste L/R para o Modelo Reduzido (estatística L/R), chisq – Chi-quadrado, glt- graus de liberdade do
respectivo teste.

Modelo Gamma GLM Global

(Intercept)
Área do lago
Área da Bacia
AB:AL
Temperatura
O2
Profundidade
Secchi
a430
a250:a365
COD
ND
PD
Clorofila a
Vegetação (50m)
Agricultura (50m)
Pasto (100m)
Urbano (500)
Pasto (500)

Erro
Padrão
2.964
0.068
0.000
0.000
0.099
0.021
0.162
0.261
0.028
0.067
0.012
0.106
2.509
0.002
0.005
0.009
0.009
0.007
0.011

t-valor
-0.013
-2.475
0.243
2.182
0.598
-1.900
3.492
-5.570
0.695
0.220
0.099
-0.635
-0.446
-0.913
-1.282
1.762
-0.050
0.098
-0.586

p-valor
0.990
0.016
0.809
0.032
0.552
0.061
0.001
0.000
0.489
0.826
0.922
0.527
0.657
0.364
0.204
0.082
0.960
0.923
0.560

MG
350.33

MR
331.74

pvalor
0.88

LogLik
(glt)
-156.87

MN
366

MG
350.33

pvalor
>0.001

pchis(glt)
22

Coeficiente
-0.038
-0.168
0.000
0.000
0.059
-0.041
0.567
-1.454
0.020
0.015
0.001
-0.067
-1.119
-0.001
-0.007
0.016
0.000
0.001
-0.007

Teste de razão de Verossimelhança (L/R)

AIC
Teste de comparação com Modelo Nulo

AIC

*valores de probabilidade significativos <0.05.
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Tabela 5: Valores médios das razões C:N:P atômicas do séston dos lagos desse estudo comparados a
média de valores registradas na literatura de lagos em diferentes regiões latitudinais.

Referência
Hecky et al. 1993)
Hecky et al. (1993)
Hecky et al. (1993)
Hessen et al. (2006)
Biddanda et al. (2001)
Sterner et al. (2008)
Sterner et al. (2008)
Hecky et al. (1993)
Guildford & Hecky (2000)
Guildford & Hecky (2000)
Sarmento et al. (2009)

Região
Ártico
Subártico
Temperado
Temperado
Temperado
Temperado/ lagos profundos
Temperado / lagos rasos
Tropical
Tropical
Tropical
Tropical

n
68
57
226
36
13
295
281
63
167
349
41

C:P
245.1
171
306
506.7
183.6
225
223.5
268
148.5
244.3
256.3

C:N
9.1
8.6
11.5
ND
10.71
9.22
9.20
11.8
8.2
12.5
9.6

N:P
27
20
24
ND
ND
25.7
26.2
23
18.3
19.4
26.8

Esse estudo

Tropical Equatorial / lagos
rasos

90

2522.9

10.5

288,9

ND: valores não disponíveis
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Conclusões e perspectivas gerais
Em resumo esta dissertação chega aos principais resultados:
1. A pressão de saturação de CO2 diminuiu com o aumento da biomassa
fitoplanctônica, mas ainda assim mostra-se elevada, resultando em
ecossistemas aquáticos supersaturados independente do estado trófico.
2. Ecossistemas aquáticos equatoriais são mais heterotróficos e mais variáveis
quanto ao metabolismo, tanto para pCO2, como para o metabolismo
bacteriano.
3. As taxas de respiração bacteriana nesses ecossistemas equatoriais
permanecem constantemente elevadas em níveis máximos, independente das
taxas de produção de biomassa bacteriana; mais elevadas inclusive quando
comparadas com regiões temperadas e outros ambientes tropicais.
4. Encontramos as menores eficiências de crescimento bacteriano já reportadas
para ecossistemas aquáticos continentais lênticos, o que pode contribuir com
a heterotrofia desses ecossistemas. Entretanto, os direcionadores do
metabolismo nessas regiões ainda precisam ser melhor compreendidos.

Assim, essa dissertação provê evidências que o padrão global de supersaturação
em CO2 pode ser encontrado mesmo em lagos hipereutróficos com altas taxas de
biomassa fitoplanctônica em climas quentes e submetidos a elevada radiação solar,
sugerindo que nessas condições a respiração heterotrófica ainda pode exceder a
produção primária, devido o aumento das atividades de remobilização de carbono
através de matéria orgânica estocada nos lagos. Além disso, traz dados substanciais que
estão de acordo com dados recentes que evidenciam um novo paradigma tropical a
respeito da pouca eficiência das bactérias planctônicas em acumular biomassa e
transferir de energia para níveis tróficos. Globalmente, a grande variabilidade
metabólica, tanto para níveis de pCO2 como das taxas microbianas nesse ecossistemas
rasos de baixa latitude ressalta uma necessidade de inclusão dessas águas continentais
em modelos globais de ciclo do carbono. Também, estudos futuros ainda precisam ser
realizados para entender diversos aspectos do ciclo do carbono e metabolismo
microbiano

em

ecossistemas

aquáticos

tropicais/equatoriais

que

permanecem

pobremente entendidos.
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Material Suplementar geral
(Tabelas e figuras dos capítulos 1 e 2)
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Anexo 1: Inspeção de outliers multivariados através de análise de componentes principais. Em
destaque circulado o lago que apresentou valores extremos univariadamente e
multivariadamente (PCA), conjuntamente. Outros lagos em destaque apresentaram valores
elevados em somente uma das variáveis do conjunto terrestre e, portanto foram ainda
consideradas para as análises seguintes
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Anexo 2 – Cargas da análise de componentes principais com as variáveis da paisagem (Rural, Veg, Agri,
Urb, Areia, Solo, Past e Água) em diferentes buffers (50, 100, 250, 500m) com relevante contribuição
(destaque negrito) nos 100 lagos amostrados. Componentes principais em destaque negrito foram
significativas de acordo com a análise Paralela (Peres-Neto et al. 2005). Variáveis em destaque negrito
apresentaram contribuição relevante nos lagos amostrados (loadings > | 0.3|). *valores de probabilidade
significativos <0.05

PCA Loadings
Rural50
Veg50
Agri50
Urb50
Areia50
Solo50
Past50
Agua50
Rural100
Veg100
Agri100
Urb100
Areia100
Solo100
Past100
Agua100
Rural250
Veg250
Agri250
Urb250
Agua250
Areia250
Solo250
Past250
Rural500
Veg500
Agri500
Urb500
Areia500
Agua500
Solo500
Past500
Desvio Padrão
Var (%)
Var Cum (%)
Análise Paralela
Eigenvalue
Eigenmean
Eigenpercentil
p-valor

PC1
0.131
-0.338
0.201
0.039
-0.077
-0.035
0.166
-0.120
0.114
-0.351
0.218
0.043
-0.096
-0.035
0.162
-0.115
0.113
-0.362
0.210
0.072
-0.164
-0.139
-0.049
0.195
0.086
-0.362
0.215
0.062
-0.157
-0.083
-0.041
0.200
2.483
0.193
0.193
6.166
2.264
2.449
<0.001*

PC2
-0.282
-0.082
-0.035
0.251
-0.199
0.260
-0.001
0.031
-0.292
-0.081
-0.026
0.246
-0.198
0.258
0.004
0.022
-0.295
-0.066
-0.050
0.240
-0.001
-0.196
0.257
-0.023
-0.281
-0.039
-0.073
0.236
-0.128
0.020
0.257
-0.043
2.262
0.160
0.353

PC3
0.011
0.056
-0.220
0.302
0.026
-0.268
0.080
-0.115
0.021
0.055
-0.188
0.330
0.029
-0.287
0.085
-0.131
0.023
0.031
-0.209
0.341
-0.120
0.032
-0.299
0.058
0.010
0.007
-0.191
0.335
0.027
-0.084
-0.274
0.088
2.031
0.129
0.482

PC4
-0.195
0.128
0.308
0.007
-0.125
-0.219
-0.150
-0.070
-0.203
0.142
0.323
0.028
-0.112
-0.241
-0.148
-0.100
-0.221
0.116
0.327
0.013
-0.078
-0.077
-0.229
-0.152
-0.207
0.087
0.314
0.021
-0.008
-0.023
-0.216
-0.194
1.934
0.117
0.598

PC5
0.225
-0.088
0.015
0.130
0.077
0.125
-0.401
-0.159
0.221
-0.047
0.012
0.148
0.062
0.099
-0.408
-0.175
0.194
-0.042
-0.012
0.103
-0.191
0.024
0.088
-0.370
0.169
-0.058
0.036
0.125
-0.042
-0.171
0.131
-0.322
1.832
0.105
0.703

5.116
4.126
3.739
3.354
2.076
1.933
1.814
1.708
2.204
2.050
1.905
1.795
<0.001* <0.001* <0.001* <0.001*

PC6
-0.023
-0.161
0.108
0.176
0.341
-0.023
-0.047
0.259
-0.048
-0.154
0.130
0.158
0.353
-0.015
-0.044
0.311
-0.078
-0.150
0.121
0.152
0.335
0.352
-0.018
-0.054
-0.085
-0.133
0.108
0.133
0.240
0.171
-0.029
-0.066
1.758
0.097
0.800

PC7
0.162
0.025
-0.038
0.076
-0.280
-0.131
-0.127
0.433
0.167
0.009
-0.039
0.049
-0.312
-0.102
-0.100
0.364
0.178
-0.038
-0.009
0.031
0.298
-0.330
-0.089
-0.115
0.133
-0.046
-0.010
0.039
-0.234
0.198
-0.110
-0.065
1.511
0.071
0.871

PC8
-0.029
0.145
-0.123
-0.017
0.020
-0.034
-0.011
-0.176
-0.029
-0.047
-0.088
0.003
0.013
-0.051
0.264
-0.179
0.090
-0.144
0.239
0.018
-0.157
0.009
0.116
-0.191
0.070
-0.047
-0.079
0.017
-0.018
0.775
-0.003
-0.198
0.988
0.030
0.902

3.091
1.615
1.698
<0.001*

2.282
1.529
1.601
<0.001*

0.975
1.448
1.518
1
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Anexo 3 – Fator de Inflação das Variáveis (VIFs) do capítulo 1. VIFf – Valores obtidos após
procedimento stepwise. VIFi – Valores calculados inicialmente. Presença de colinearidade nos
valores em destaque sublinhado.
RB
RP
arealago
areabacia
ab_al
temp
prof
secc
a430
a250_a365
Ntot
Ptot
cla
Veg50
Agri50
Urb50
Past50
Agua50
Agri100
Urb100
Past100
Veg250
Agri250
Urb250
Past250
Agri500
Urb500
Past500

Vifi
3.076
3.406
1.317
1.568
1.382
1.480
1.871
2.831
2.255
1.803
3.137
2.589
2.853
10.509
7.367
37.786
12.585
1.587
10.737
54.202
23.152
11.675
34.655
24.637
10.036
15.682
14.488
5.199

Viff
2.615
2.752
1.211
1.446
1.201
1.272
1.703
2.196
1.868
1.676
2.069
2.224
2.361
1.975
1.441
1.408

2.704

2.939
1.740
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Anexo 4– Permutações de Bootstrap do efeito indireto da variável mediadora (Clorofila) sobre
pCO2 em função de RB.
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Anexo 5 – Fator de Inflação das Variáveis (VIFs) do capítulo 2. VIFf – Valores obtidos após
procedimento stepwise. VIFi – Valores calculados inicialmente. Presença de colinearidade nos
valores em destaque sublinhado.
arealago
areabacia
ab_al
temp
o2
prof
secc
a430
a250_a365
cod
Ndis
Pdis
cla
Veg50
Agri50
Urb50
Past50
Agua50
Agri100
Urb100
Past100
Veg250
Agri250
Urb250
Past250
Agri500
Urb500
Past500

VIFi
1.326
1.502
1.290
1.439
1.102
1.814
2.364
2.433
2.169
1.172
4.353
1.617
2.172
10.217
7.191
36.989
11.599
1.343
13.044
51.592
22.210
11.470
32.895
26.200
9.028
14.193
13.124
4.746

VIFf
1.259
1.415
1.241
1.288
1.092
1.631
1.982
2.265
1.852
1.137
1.981
1.459
1.556
2.364
3.123

1.209

2.332

3.447
1.471
2.728
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