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RESUMO 

 

O desenvolvimento de planícies costeiras e a evolução de ambientes deposicionais Fúlvio-
lagunares e depósitos praias deu origem a diversas lagoas ao longo da costa do Estado do Rio 
de Janeiro. Os sistemas lagunares estiveram influenciados pelas variações do nível do mar 
com sedimentos oriundos de diversas fontes. Como consequência das flutuações do nível do 
mar, os sistemas lagunares formados apresentaram características especiais como mistura de 
águas continentais e marinhas, geralmente com alta salinidade. Este trabalho caracteriza a 
sedimentação do paleoambiente da lagoa Salgada com uso de isótopos δ13C, δ15N, do 14C e 
C:N na matéria orgânica (MO) do testemunho S15. Foi construído um modelo cronológico, 
através de regressão linear resultando em um período compreendido entre 6.300 e 1.300 anos 
cal. AP. Devido à complexidade nas interpretações paleoambientais e sedimentológicas de 
ambientes de planícies deltáicas, assim como a identificação das fontes de MO, os processos 
de sedimentação foram analisados através da litologia e história evolutiva do lago.  
O testemunho S-15 foi dividido em três unidades (I, II e III) e nove sub-unidades litológicas 
(A, B, C, D, E, F, G, H e I) de modo a correlacionar os sedimentos e a MO e assim 
compreender os processos de sedimentação na lagoa nos últimos 7.000 anos. Os sedimentos 
são siliciclásticos com fases intercaladas de lama arenosa e lama síltico-argilosa, isto sugere 
uma sedimentação lacustre num sistema com variações de energia.  
A geoquímica isotópica do testemunho S-15 mostrou pouca variação ao longo da sucessão 
sedimentar. A variabilidade dos valores do δ13C e do δ15N ao longo do testemunho sugere três 
fases de sedimentação orgânica (fluvial, estuarina e lagunar) devido à transição do ambiente 
marinho a lagunar, influenciado pela evolução deltáica. Os valores C:N sugerem mistura de 
fontes de MO alóctone e autóctone (plantas terrestres C3, bactérias e fitoplâncton). O clima 
semiárido na região, em consequência da ressurgência costeira e fechamento do sistema 
lagunar, favoreceu a precipitação de sais e carbonatos uma vez que a lagoa ficou isolada na 
planície costeira. Assim, a geoquímica e os processos de sedimentação mudaram gerando 
condições específicas para o desenvolvimento de tapetes microbiais e, posteriormente para o 
topo da sucessão, os estromatólitos.  
 
Palavras chave: Sedimentação. Isótopos. Carbono. Nitrogênio. Matéria orgânica. Holoceno. 

Paleoambiente. Progradação. Estromatólitos. Delta do rio Paraíba do Sul.    

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

The development of coastal plains and the evolution of fluvial-lagoonal depositional 
environments and beach deposits gave rise to several lakes along the Rio de Janeiro State 
coast. The lagoonal systems were influenced by the sea level variations with sediments from 
different sources. As a consequence of the fluctuations in sea levels, the lagoonal systems 
presented special features as a mixture of continental and marine waters, usually with high 
salinity. This study characterizes the sedimentation of the paleo-environment of Salgada lake, 
using δ13C, δ15N isotopes,  14C and C:N in the organic matter (OM ) of the core S-15. It was 
constructed a chronological model based on linear regression resulting in a period between 
6.300 and 1.300 yrs cal. BP. Due to the complexity on paleoenvironmental and 
sedimentological interpretations in delta plain environment as well the identification of OM 
sources, the sedimentation processes were analyzed trough the lithology and evolutionary 
history of the lake. The S-15 core was divided into three units (I , II, and III) and nine 
lithological sub-units (A, B, C , D, E , F, G , H and I) in order to correlate the sediments and 
the OM and therefore to understand the lake sedimentation processes in the last 7.000 years. 
The sediments are siliciclastic with intercalated phases of sandy mud- and clay silt mud -. 
This suggests a lacustrine system with variations in energy. The isotopic geochemistry of S-
15 core showed little variation throughout the sedimentary succession. The variability of δ13C 
and δ15N values along the core suggests three phases of organic sedimentation (fluvial, 
estuarine and lagoonal) due to the transition from the marine to lagoonal environment, 
influenced by the deltaic evolution. The C:N values  suggests mixing sources of 
allochthonous and autochthonous OM (C3 terrestrial plants, bacteria and phytoplankton). The 
semiarid weather in the region, as a consequence of coastal upwelling, and closure of the lake 
system favored the precipitation of salts and carbonates, since the lagoon was isolated in the 
coastal plain. Therefore the geochemistry and the sedimentation processes changed generating 
specific conditions for the development of microbial mats and further, to the top of the 
succession, the stromatolites. 

Key words: Sedimentation. Isotopes. Carbon. Nitrogen. Organic matter. Holocene. 

Paleoenvironment. Progradation. Stromatolites. Delta of Paraíba do Sul river. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

 A região costeira do estado do Rio de Janeiro, durante o Holoceno, compreendeu o 

desenvolvimento de um complexo de ambientes deposicionais flúvio-lagunares e depósitos 

praiais (MARTIN et al., 1993). Esses depósitos resultaram da evolução que houve a partir da 

formação de uma barreira arenosa na costa, que estabeleceu sistemas lagunares em depressões 

relacionadas com as fases de transgressão e regressão do mar há ± 5.000 anos (MARTIN et 

al., 1993). Tais sistemas lagunares possuem deposição de sedimentos oriundos de diversas 

fontes em planícies costeiras, porém fornecem informações importantes para a reconstrução 

da dinâmica nas bacias sedimentares. 

Algumas das planícies costeiras formadas na última transgressão marinha, como a do 

rio Paraíba do Sul, se caracterizam pela evolução de deltas intralagunares. Tal planície possui 

uma área aproximada de 3.000 km2 e sedimentação marinha pleistocênica, holocênica e 

fluvio-lagunar.  Na evolução deltáica por processos de progradação, foram formadas as lagoas 

Mololô, das Ostras, das Flechas e Salgada, na planície costeira em torno de 3.900 anos AP 

(MARTIN et al., 1993). Atualmente a Lagoa Salgada é a única que possui uma lamina de 

água, enquanto as demais foram ressecadas após o abaixamento do nível relativo da mar.  

A lagoa salgada está situada entre os municípios de Campos dos Goytacazes e São 

João da Barra, ao norte do Estado do Rio de Janeiro, na região do Cabo de São Tomé. Foi o 

último corpo lagunar formado após a configuração dos cordões arenosos e desenvolvimento 

da planície costeira do rio Paraíba do Sul, e possui características da transição na 

sedimentação da área. As características geomorfológicas e a existência de um clima 

semiárido na região, devido à ressurgência costeira, influenciaram a geoquímica do corpo 

lagunar, assim como a sedimentação que originou estruturas biossedimentares conhecidas 

como estromatólitos.  

Na interpretação de paleoambientes deposicionais, as fácies sedimentares são 

utilizadas para definir a sedimentação. As fácies sedimentares podem ser classificadas a partir 

das propriedades físicas, como a granulometria, químicas e biológicas que apresentem e que 

refletem as mudanças ocorridas no paleoambiente de sedimentação. Dentre os parâmetros 

físicos estão as variações de velocidades de ondas ou de correntes, atuação dos ventos e o 

clima local que são analisados juntamente com as características litológicas das fácies 

sedimentares.  
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Dentro de uma lagoa costeira como a lagoa Salgada, a disponibilidade de sedimentos 

é um dos fatores que controlam as fácies sedimentares devido às condições hidrodinâmicas e 

fluxos da fonte de sedimentos. Estudos que combinem sedimentologia com marcadores na 

matéria orgânica (MO) sedimentar podem fornecer informações mais robustas na 

interpretação de ambientes deltáicos (NEIDHARDT et al., 2013). O sinal dos isótopos na MO 

sedimentar pode determinar a dinâmica biogeoquímica e as mudanças no sistema ao longo do 

tempo, uma vez que fontes e processos biogeoquímicos na coluna d’água são registrados nos 

sedimentos. O sinal isotópico das diferentes fontes de MO pode ajudar a desvendar a historia 

sedimentar e paleoambiental do local de estudo. 

Alguns estudos têm caracterizado a sedimentação e as fácies sedimentares da lagoa 

através dos estromatólitos presentes (SILVA E SILVA, 2007, 2008, 2013) enquanto, estudos 

de sedimentologia e MO são escassos. Assim, esse trabalho visa caracterizar a sedimentação 

do ambiente lagunar da lagoa Salgada nos últimos 7.000 anos, através do uso do δ13C, δ15N e 

C:N na MO e contribui ao conhecimento da dinâmica de sedimentação desse ambiente, parte 

integral do complexo deltáico do rio Paraíba do Sul. 
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2  OBJETIVO 

 

2.1 GERAL 

 

Reconstruir as mudanças ocorridas na sedimentação do paleoambiente da lagoa 

Salgada através do sinal isotópico de δ13C e δ15N da matéria orgânica e sua relação com os 

processos de deposição sedimentar.  

 

2.2 ESPECÍFICOS  

 

• Identificar as fácies sedimentares através da litologia do testemunho S-15. 

• Estabelecer a fonte da matéria orgânica e sua relação com os processos de 

sedimentação no ambiente da lagoa Salgada. 

• Analisar a influência da evolução deltáica do rio Paraíba do Sul nos processos de 

sedimentação na lagoa Salgada. 

• Correlacionar a dinâmica de sedimentação da lagoa Salgada com as mudanças 

paleoambientais. 
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3  FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

3.1  ANTECEDENTES DE PESQUISA NA LAGOA SALGADA  

 

A lagoa Salgada é um ecossistema similar aos sistemas lacustres que se encontram 

no entorno da lagoa de Araruama, com presença de estromatólitos holocênicos (SILVA E 

SILVA, 2007), além das formações de tapetes microbiais. Este tem sido o foco principal na 

pesquisa da lagoa Salgada nas últimas décadas. Pois é um dos poucos ecossistemas que 

preservam estruturas estromatolíticas, trombolíticas e oncóides na costa do Atlântico (SILVA 

E SILVA, 2008). Devido à ocorrência das estruturas estromatolíticas, a lagoa Salgada tem 

sido foco de estudos sobre a micro estratigrafia do complexo estromatolítico (LEMOS, 1995; 

IESPA et al., 2008; SILVA E SILVA et al., 2008; BAHNIUK, 2013) a composição 

cianobacteriana (SILVA E SILVA et al., 2005; SILVA E SILVA et al., 2013), assim como 

sobre os oncóides recentes (SILVA E SILVA et al., 2007) 

Lemos (1995); e Silva e Silva (2002), indicaram idades de formação da lagoa em 

torno de 2000 e entre 3090 -3900 anos A.P respectivamente. As idades aproximadas foram 

estimadas a partir de datações, realizadas em diferentes estratos dos estromatólitos da borda 

da lagoa.  

Coimbra et al., (2000), fizeram análises de diferentes isótopos (10B, 14C, 26Al, 36Cl, 
41Ca e 129I) por AMS (Acelerate Mass Spectrometry), acompanhados de análises de pólen para 

caracterizar estratigraficamente a lagoa e estabelecer o possível inicio do desenvolvimento 

dos estromatólitos há 2260 ± 80 anos A.P. Cataldo (2011) fez uma análise dos estromatólitos 

e dos sedimentos associados, identificando além das fácies e da mineralogia, a fauna 

acompanhante nos sedimentos, concluindo que não houve maiores variações macroscópicas 

na evolução dos estromatólitos da lagoa.  Por sua vez Bahniuk (2013) objetivou esclarecer 

sobre a formação e evolução dos estromatólitos da lagoa Salgada. Ela determinou com uso de 

isótopos estáveis e técnicas de geoquímica orgânica e inorgânica, as condições ambientais e 

de crescimento dos estromatólitos através da identificação de fácies, mineralogia, extração de 

lipídios e datação 14C.   

 

 



18 

 

 

 

Com as recentes pesquisas nas bacias sedimentares do Estado do Rio de Janeiro, os 

estudos sobre os ambientes deposicionais e a avaliação de potencial como rocha reservatório 

dos estromatólitos da lagoa Salgada, aparecem como por exemplo, Servidoni (2012) que fez 

uma análise de porosidade através de análises em microtomógrafo de raios X.  

 

3.2 AMBIENTES DE SEDIMENTAÇÃO  

 

Os ambientes de sedimentação podem ser definidos com base nas propriedades 

físicas, químicas e biológicas de uma determinada sequencia geológica. Dentro das 

propriedades físicas, os ambientes sedimentares compreendem as variações de fatores como o 

vento, as ondas, a precipitação ou as correntes fluviais. Fatores químicos como a geoquímica 

das rochas ou da água em ambientes submersos, pH, Eh e biológicos como a composição da 

fauna e da flora e as suas associações, assim como as interações permitem a caracterização 

dos ambientes deposicionais (SUGIO, 2003).    

Nos diferentes ambientes de sedimentação, encontram-se ambientes como desertos, 

lagos, rios, deltas ou recifes com características particulares as do seu entorno, que são 

registrados nas sequencias sedimentares. Os subambientes podem ser descritos seguindo a 

litologia ou os fósseis, introduzindo assim o conceito de “fácies” litológicas (litofácies) e 

fácies paleontológicas (biofácies). 

As fácies sedimentares podem ser diferenciadas das demais por suas propriedades de 

geometria do litossoma, estruturas sedimentares e padrão de paleocorrentes (SELLEY, 1970) 

além da litologia e os fósseis.  A descrição de ambientes de sedimentação através de fáceis é 

desenvolvida para ambientes desérticos, glaciais, fluvial, lacustre, deltáico, lagunar, estuarino, 

de planície de maré, de praia e marinho dentro dos estudos de sedimentologia no Brasil 

(SUGUIO, 2003). 

No ambiente deltáico, a formação do delta é o produto da descarga de sedimentos, 

num corpo de água em relativo repouso, onde estes são distribuídos segundo as velocidades 

das correntes fluviais. De maneira geral, é constituído por um sistema deposicional 

alimentado por um rio que causa uma progradação irregular da linha de costa (SCOTT; 

FISHER, 1969 apud SUGUIO, 2003). Porém, a condição de baixa energia do corpo receptor é 
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necessária para a formação do delta, assim o rio consegue avançar nos seus próprios 

sedimentos, modificando as condições de sedimentação (SUGUIO, 2003).  

A construção de barras arenosas na margem do delta do rio Paraíba do Sul deu 

origem a um sistema lagunar formado pelas lagoas Mololô, Das Ostras, Da Flecha e Salgada 

entre 3.900 e 3.600 anos AP (MARTIN et al., 1993) (Figura 1). Desses corpos lagunares o 

único presente atualmente e a lagoa Salgada.  

 

Figura 1 - Formação das lagoas Mololô, Da Flecha, Das Ostras e Salgada entre 3.900 e 3.600 anos AP.  
Fonte: MARTIN et al., 1993. 
 
 

Os deltas compreendem uma parte subaérea e outra submersa. A parte subaérea é 

constituída pela planície deltáica que prograda acima da parte submersa, dessa forma podem 

se desenvolver diversos sistemas lagunares. Devido às condições fisiográficas de cada uma 
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dessas partes, as planícies deltáicas são uma área de sedimentação complexa dentro de um 

sistema deltáico (SUGUIO, 2003). 

Na costa brasileira existem várias zonas de progradação caracterizadas por Scott e 

Fisher (1969) e Bacoccoli (1971). Dentre essas, a planície costeira do rio Paraíba do Sul que 

formou um delta intralagunar na regressão do nível relativo do mar acima do atual há 

aproximadamente 5.000 anos AP (SUGUIO, 2003) (Figura 2). 

 

 

              Figura 2 - Modelo de progradação do delta paleolagunar do rio Paraíba do Sul (em azul).   
              Fonte: MARTIN et al., 1993.  
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3.3 LAGOAS COSTEIRAS 

 

São corpos de água constituídos em depressões nas margens costeiras, possuem 

conexão permanente ou efêmera com o mar e são protegidas por uma barreira, estão 

distribuídas pelo mundo inteiro e formam cerca de 13% das linhas de costa (ZENKOVITCH, 

1967). No geral apresentam três características principais: foram formadas no Holoceno entre 

7.000 e 4.000 anos AP; estão situadas nas planícies costeiras adjacentes a amplas plataformas 

continentais de baixa declividade e se situam ao longo das margens continentais (SUGUIO, 

2003). 

Devido à localização das lagoas nas zonas costeiras, processos de sedimentação e 

erosão são frequentes desde o tempo de formação das mesmas, que é ligado com flutuações 

relativas do nível do mar.  

No litoral do Estado do Rio de Janeiro, principalmente no norte fluminense, se 

localizam várias lagoas holocênicas formadas a partir da ultima transgressão do mar. Essas 

lagoas são separadas do mar por falsas ilhas-barreira ou por esporões arenosos (Figura 3) 

(MARTIN et al., 1993). Dentro desses corpos aquosos estão a lagoa de Araruama, Brejo do 

Espinho, Vermelha e Salgada, algumas delas com estudos de sedimentação carbonática, 

análises micropaleontológicas com foraminíferos e matéria orgânica (BARBOSA,  1997; 

COIMBRA et al., 2000; BARBOSA et al., 2005; COSTA, et al., 2008; BONTOGNALI, et 

al., 2008; IESPA, et al., 2008;  CATALDO, 2011; SILVA e SILVA et al., 2013).   
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Figura 3 - Secção transversal de uma lagoa costeira mostrando a sedimentação nos processos de formação na 
transgressão marinha.  
 

 

3.4 ISÓTOPOS ESTÁVEIS 

 

3.4.1 Considerações gerais  

 

Os isótopos são formas do mesmo elemento que possuem diferente número de 

nêutrons no núcleo atômico. Essas diferenças químicas permitem que os isótopos 

permaneçam quase iguais entre as diferentes formas. Os elétrons carregados negativamente, 

reagem formando ligações com outros átomos além de equilibrar o número de prótons 

positivamente carregados no núcleo, assim as propriedades atômicas são similares.  

Nos estudos ecológicos são usados os isótopos estáveis de C e N, além dos isótopos 

de H, O, e S, para conhecer a dinâmica da MO. Os isótopos de C ocorrem em duas formas 

estáveis na natureza, o 12C, o 13C e o 14C na forma instável, sendo 98,90% e 1,10% as suas 

abundâncias relativas dos estáveis, enquanto para o N ocorrem duas formas estáveis, o 14N e o 
15N, com abundâncias relativas de 99,643% e 0,366% respectivamente (FRY, 2006).  
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Os resultados que expressam a composição isotópica são dados em termos de δ, que 

representa partes por mil (‰) de diferença do isótopo da amostra em relação a um padrão 

(FRY, 2006). Assim a equação que relaciona esses parâmetros é dada por: 

 

δamostra (‰) = [(R amostra/R padrão) – 1] x 103 

 

onde, valores positivos de δ indicam que a amostra tem uma razão isotópica maior 

que o padrão e possui mais espécies isotópicas pesadas comparadas com este (enriquecido), 

de maneira contraria, os valores negativos indicam que a amostra tem uma razão isotópica 

menor que aquela do padrão (empobrecido). 

O padrão internacional utilizado para expressar as razões isotópicas de 13C/12C é V-

PDB (Viena Pee Dee Belemnite) do fóssil de Belemnitella americana e para as razões 

isotópicas de 15N /14N os valores do N atmosférico (FRY, 2006).   

 

3.4.2 Geoquímica da Matéria Orgânica 

 

As análises de δ13C, δ15N, e razão C:N na MO preservada em sedimentos, tem sido 

usadas em conjunto para caracterizar ambientes deposicionais antigos e recentes 

(SALOMONS; MOOK, 1981; MEGENS et al., 2002; MALAMUD-ROAM; INGRAM, 2004; 

PESSENDA et al., 2004), pois através dos sedimentos pode-se obter o registro da dinâmica e 

processos que aconteceram na coluna d’água.  

Estudos de sistemas aquáticos, têm considerado a porcentagem de Carbono Orgânico 

Total (%COT) e a razão C:N como indicadores da produtividade e das fontes da matéria 

orgânica nas interpretações paleoclimáticas (HARTMANN; WÜNNEMANN, 2009; 

SCHWANGHART et al., 2009). Tais variáveis podem mudar com o comportamento físico-

químico do ambiente ao longo do tempo, e devido a isso a interpretação juntamente com os 

isótopos estáveis são mais robustas. Os isótopos estáveis de C e N, assim como a razão C:N 

nos sedimentos, são proxies usados frequentemente como indicadores dos fluxos ou ciclos da 

matéria orgânica nos sistemas aquáticos ao longo do tempo (SALOMONS; MOOK, 1981; 

MEYERS; ISHIWATARI, 1993; MEYERS, 1997; MEGENS et al., 2002; MALAMUD-

ROAM; INGRAM, 2004; PESSENDA et al., 2004).  
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Geralmente a MO no sedimento pode ser de duas fontes principais: 1) a que é 

produzida no sistema via fotossíntese (autóctone) e sedimentada como restos de organismos e 

bactérias, e 2) a que é capturada ou chega no sistema através de efluentes (alóctone) 

(HERCZEG et al., 2001). Alguns autores como Meyers (1994, 1997); Thornton e McManus 

(1994); Graham et al. (2001); Cloern et al. (2002); Ogrinc et al. (2005), afirmam que o δ15N 

permite diferenciar a MO derivada de plantas vasculares terrestres e a que é produzida pelo 

fitoplâncton. Aliado a este os valores de proxies com o C:N , o COT e o NT, possibilitam 

determinar o hábito do fitoplâncton, se marinho (C/N= ±4.0) ou de águas doces (C/N= ±10.0) 

e de plantas vasculares (C/N≥12.0) (CLOERN et al., 2002; MEYERS, 2003; WILSON et al., 

2005). Estudar as fontes da MO permite reconhecer o tipo de ambiente sedimentar e a 

produtividade do mesmo. 

Segundo Lamb et al. (2006), a presença de microrganismos (bactérias e algas) 

dificulta a interpretação das fontes do Corg, assim como as reconstruções paleoambientais 

devido à rápida biodegradação da MO (THORNTON; McMANUS, 1994; MIDDELBURG; 

NIEUWENHUIZE, 1998; CLOERN et al., 2002). Análises que integrem vários proxies a 

estudos de fácies sedimentares em ambientes deposicionais permitem reconstruir de forma 

mais precisa sistemas deposicionais especialmente quando não existem, ou não estão 

disponíveis dados básicos do ambiente (FERREIRA CASTRO et al., 2010).  

 

3.4.3  Isótopos de Carbono 

 

Os isótopos estáveis do C são ferramentas que fornecem informações climáticas 

sobre ciclos e mudanças nos diferentes ambientes, desde pantanais até o oceano. Os primeiros 

a trabalhar com os isótopos estáveis do C foram Emery et al. (1967), eles usaram a razão 
13C/12C para distinguir entre sedimentos marinhos e terrestres.   

A composição isotópica do C varia segundo uma ampla variedade de fontes 

(MEGENS et al., 2002) e segundo vários autores (THORNTON; McMANUS, 1994; 

MIDDELBURG; NIEUWENHUIZE, 1998; CLOERN et al., 2002; LAMB et al., 2006) os 

valores de δ13C permanecem relativamente constantes no sedimento logo da sedimentação.  

O ciclo do C envolve intercâmbios de CO2 entre a atmosfera, os ecossistemas 

terrestres e a superfície do oceano (FRY, 2006), e os valores de δ13C variam segundo os 
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compartimentos em que acontecem tais intercâmbios devido ao fracionamento. Assim, plantas 

de ciclo fotossintético C3 apresentam valores entre −32.0‰ a −20.0‰ e plantas C4 com 

valores entre −17.0‰ a −9.0‰ (O'LEARY, 1988; LAJTHA; MARSHALL, 1994). No 

entanto, valores semelhantes, que se sobrepõem a estes, entre −25.0‰ a −20.0‰, 

correspondem a MO em reservatórios marinhos (FRY; SHERR, 1984; MIDDELBURG; 

NIEUWENHUIZE, 1998; WILSON et al., 2005) derivada do fitoplâncton. Porém, quando 

existir mistura de fontes, o sinal pode diferir dos padrões de identificação geral para fontes 

terrestres (plantas) ou aquáticas (fitoplâncton), especialmente em ambientes costeiros (LAMB 

et al., 2006). 

 

3.4.4  Isótopos de Nitrogênio 

 

O nitrogênio é um elemento que se encontra em todos os compartimentos da Terra 

em diferentes estados, em forma elementar na atmosfera como N2, nos oceanos e outros 

sistemas aquáticos como nutrientes dissolvidos nas formas NH4
+, NO2 e NO3 (AHAD, et al., 

2006). 

 As formas biodisponíveis de N2 são escassas, geralmente é considerado um nutriente 

limitante em águas doces e em ecossistemas marinhos (HECKY; KILHAM, 1988; 

VITOUSEK; HOWARTH, 1991). Devido a isto o efeito de ciclagem interna pode conduzir a 

processos de remineralização na coluna d’água e no sedimento. 

Em presença de microrganismos o N é fixado e pode se tornar disponível, por 

processos de nitrificação e amonificação, em zonas subóxicas da coluna d’água e no 

sedimento, podendo retornar ao estado gasoso por processos de denitrificação (GRUBER; 

SARMIENTO, 1997; GRUBER; GALLOWAY, 2008). As taxas relativas da fixação de N2 e 

denitrificação são os controles primários sobre a media do δ15N (DEUTSCH et al., 2004) e 

alteram a distribuição do δ15N pela impressão de sua assinatura isotópica onde são mais 

intensos. Assim, processos biogeoquímicos mediados por microrganismos afetam os valores 

de δ15N (ALTABET; FRANCOIS, 1994; HODELL; SCHELSKE, 1998; VRECA; MURI, 

2006), onde dois fatores são responsáveis pela abundância de 15N nos sedimentos; a) a 

composição do N da fonte do material analisado e b) o fracionamento isotópico associado 

com esse nitrogênio (OWEN; LAW, 1989).  
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Através dos valores do δ15N e o fracionamento isotópico, pode se obter informações 

sobre a dinâmica biogeoquímica, a transformação e o uso do nitrogênio inorgânico dissolvido. 

Quando existem processos de denitrificação o NO3
- residual torna se enriquecido em 15N, 

devido a que, preferencialmente os organismos utilizam os elementos nas formas mais leves 

(CLINE; KAPLAN, 1975; MARIOTTI et al., 1981), enquanto que, o processo contrário 

(nitrificação) produz NO3
- relativamente empobrecido em 15N (MIYAKE; WADA, 1971; 

MARIOTTI et al., 1981).  

 A maioria das plantas possui uma composição isotópica cerca de 0%, que pode 

variar entre -10‰ a 10‰, no entanto, os valores de δ15N podem variar entre 5‰ e 10‰ como 

produto de uma rápida acumulação de 15N durante a decomposição do N (FRY, 2006). Em 

ambientes com abundância de NO3 a assimilação pelo fitoplâncton pode conduzir a um 

pequeno efeito de fracionamento (∆= 4 a 8‰), enquanto, processos de nitrificação e 

denitrificação no oceano podem ter efeitos maiores de fracionamento isotópico (∆= 10 a 

40‰) (FRY, 2006). Devido aos valores de δ15N da vegetação terrestre e os do fitoplâncton 

exibirem diferenças, os isótopos estáveis do N podem ser traçadores das possíveis fontes da 

MO.  
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4  METODOLOGIA  

 

4.1  ÁREA DE ESTUDO 

 

4.1.1 Características gerais 

 

A área de estudo se localiza no litoral norte do Estado do Rio de Janeiro, próxima à 

cidade Cabo de São Tomé, entre os municípios de Campos dos Goytacazes e São João da 

Barra (Figura 4).  

 

Figura 4 - Mapa de localização da área de estudo e o local de amostragem do testemunho S15 na lagoa Salgada. 
 

 

 

 



 

 

Nessa região do litoral norte do Estado do Rio de Janeiro existe uma grande 

variabilidade sazonal das condições climáticas influenciada pela ressurgência

ocorre devido à mudança abrupta na linha de costa, que junto com o re

predominantes na região, empurram águas superfi

do Atlântico Sul (ACAS), mais fria, conferindo 

com precipitação media anual de 800 mm aproximadamente (CPTEC) (Figura 5).

 

Figura 5 - Precipitação acumulada (mm) no período de 
Janeiro. Fonte: CPTEC.  
 

 

 

 

 

 

Nessa região do litoral norte do Estado do Rio de Janeiro existe uma grande 

variabilidade sazonal das condições climáticas influenciada pela ressurgência

ocorre devido à mudança abrupta na linha de costa, que junto com o re

predominantes na região, empurram águas superficiais e permitem a subida da 

do Atlântico Sul (ACAS), mais fria, conferindo à área características de um clima semiárido 

com precipitação media anual de 800 mm aproximadamente (CPTEC) (Figura 5).

acumulada (mm) no período de Janeiro-2013 a Janeiro-2014 no Estado 
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Nessa região do litoral norte do Estado do Rio de Janeiro existe uma grande 

variabilidade sazonal das condições climáticas influenciada pela ressurgência. Este fenômeno 

ocorre devido à mudança abrupta na linha de costa, que junto com o regime dos ventos (NE) 

ciais e permitem a subida da Água Central 

rísticas de um clima semiárido 

com precipitação media anual de 800 mm aproximadamente (CPTEC) (Figura 5).   

 

2014 no Estado do Rio de 
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4.1.2 A lagoa Salgada 

 

A lagoa Salgada é um corpo aquático natural hipersalino que ocupa uma área 

aproximada de 16 km2, alcança 1 metro de profundidade com temperaturas da água que 

variam entre 27° e 32°C. Possui pH básico com valores entre 8,0 e 9,1 em direção à porção 

central da lagoa . Uma das características principais desse ecossistema é a presença de tapetes 

microbiais biomineralizados conhecidos como estromatólitos (LEMOS, 1995)..  

Datações realizadas em conchas coletadas das camadas marinhas nos estromatólitos 

(LEMOS, 1995), indicam idades para o inicio da deposição destas estruturas sedimentares a 

partir do Holoceno tardio entre 3060-2930 anos A.P, enquanto MARTIN et al. (1993), 

indicaram uma idade em torno de 3800 ± 200 anos AP para a origem deste ecossistema.  

A lagoa Salgada faz parte do complexo deltáico do rio Paraíba do Sul, que se 

caracteriza por apresentar uma evolução geológica relacionada com as oscilações do nível do 

mar durante o Neógeno (SILVA E SILVA et al., 2007). A formação da lagoa é produto da 

descida do nível do mar no Holoceno em torno de 5.100 anos AP., e está inserida entre 

cordões arenosos formados por cristas de praias e depósitos flúvio-marinhos na planície 

costeira do delta do rio Paraíba do Sul (MARTIN et al., 1993) (Figura 6). A lagoa foi formada 

após os deslocamentos da barreira arenosa rumo ao continente, em condições hidrodinâmicas 

geradas pelas ondas da área ao sul do Cabo de São Tomé entre 3.900 e 3.600 anos AP. 

(MARTIN et al., 1993). Entre os municípios de Campos e São Tomé existem cicatrizes de 

paleocanais no meio desses sedimentos fluviais que apresentam características de um antigo 

delta construído pelo rio Paraíba do Sul dentro de antigas lagunas (MARTIN et al., 1993). 
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Figura 6 - Mapa geológico do Estado do Rio de Janeiro. Detalhe dos depósitos holocênicos na área de estudo. 

Fonte: Modificado do CPRM, 2000. 

 
 

Os eventos de transgressão e regressão marinha modificaram as planícies costeiras 

através da erosão, afogamento e deriva litorânea formando ilhas barreiras e pontais arenosos 

que possibilitaram o aparecimento de sistemas laguna-ilha barreira com formação 

subsequente das lagoas costeiras: Salgada, das Ostras, das Flechas e Mololô, próximas ao 

Cabo de São Tomé (DOMINGUEZ et al., 1983) (Figura 7). 
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Figura 7 - Mapa geológico da planície costeira associada à desembocadura do rio Paraíba do Sul. Em detalhe o 
sentido da deriva litorânea e a localização das lagoas Salgada, das Flechas, das Ostras e Mololô.  
Fonte: Modificado de DOMINGUEZ et al., 1983.   
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4.2 AMOSTRAGEM 

 

Os sedimentos coletados neste estudo foram obtidos a partir de um testemunho 

retirado da lagoa Salgada em 2011 nas coordenadas 21°55'36.40"S e 40°59'52.80"W, o qual 

faz parte de uma serie de amostragens feitas pelo projeto: “Caracterização Estratigráfica, 

Sedimentológica e Geoquímica das Lagoas Salgada, Vermelha e Brejo do Espinho” (Figura 

8). O testemunho S15 de 212 cm de comprimento foi amostrado com a utilização de um 

vibracore com tubo de alumínio de 70mm de diâmetro e foi escolhido por representar o 

depocentro da lagoa. Em laboratório foram cortadas sessões de 1 metro (para facilitar o 

deslocamento e manuseio) e foram abertos para descrição e amostragem com resolução de 2 

cm para posteriores análises (Figura 9).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 – Estações de testemunhagem na lagoa Salgada incluindo o testemunho S-15 em 2011 
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Figura 9 - Fluxograma do pré-tratamento e análises realizados nas amostras do testemunho S15.  

 

4.3  PRÉ-TRATAMENTO DE AMOSTRAS 

 

Foram pesados tubos falcon em igual número que amostras e o peso anotado, 

posteriormente em cada um deles. Foram pesados 4g de sedimento seco em uma balança 

DENVER APX-200 de quatro casas. Cada amostra foi submetida à digestão ácida com HCl 1 

Molar. Depois de adicionar o ácido as amostras foram colocadas em agitação por 24 horas.  

Após a descarbonatação, as amostras foram lavadas adicionando água destilada nos 

tubos até a marca de 50 ml e centrifugadas por cinco minutos a 3500 rpm numa centrífuga NT 

812 NOVATÉCNICA. O sobrenadante foi descartado e o processo repetido quatro vezes. 
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4.4  DETERMINAÇÃO DE ISÓTOPOS ESTÁVEIS  

 

Uma vez efetuada a pesagem para obter o conteúdo de carbonato total, as amostras 

foram maceradas num gral de ágata, e pesadas obtendo-se uma massa de aproximadamente 

0,025 g numa balança de cinco casas SHIMADZU AUW220D e encapsuladas em cápsulas de 

estanho para análises de CT e NT e isótopos estáveis de 13C e 15N. Foram posteriormente 

enviadas ao Laboratório de Isótopos Estáveis da Universidade da Califórnia em Davis, 

Estados Unidos. 

As análises foram feitas em um analisador elementar PDZ Europa ANCA-GSL 

acoplado a um espectrômetro de massa PDZ Europa 20-20 (Sercon Ltd., Cheshire, UK) e 

foram intercaladas com varias repetições, de pelo menos, dois padrões do laboratório.  

As razões isotópicas preliminares da amostra foram medidas em relação a gases de 

referência para cada uma das amostras analisadas. Estes valores preliminares foram corrigidos  

para o lote inteiro com base nos padrões do laboratório, com um desvio padrão geral de 0,2 ‰ 

para 13C e 0,3 ‰ para 15N.  

 

4.5 ANÁLISE GRANULOMETRICA 

 

Entre 1,5 e 2 g de amostra seca e descarbonatada foram pesadas em tubos falcon de 

50 ml. Posteriormente foram adicionados 2,5 ml de peróxido de Hidrogênio a cada amostra 

com o objetivo de eliminar a MO. 

Após a adição do peróxido de Hidrogênio nas amostras, os tubos foram colocados no 

banho-maria numa placa aquecedora, com temperatura controlada, para catalisar a reação de 

digestão. Esperou-se a evaporação da água para colocar mais reagente até não haver mais 

reação. 

Posteriormente as amostras foram lavadas com água destilada (completando-se o 

volume do tubo até 50 ml), posteriormente foram centrifugadas por cinco minutos a 3500rpm 

numa centrífuga NT 812 NOVATÉCNICA. O sobrenadante foi descartado e o processo 

repetido três vezes. 
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Finalmente foram adicionados 30 ml de solução de Hexametafosfato de Sódio (4%) 

como defloculante a cada amostra e colocadas em agitação por 24 horas para posterior leitura 

no analisador automático de partículas a laser MASTER SIZER 2000. 

 

4.6  DATAÇÃO 14C  

 

Para realizar a cronologia do testemunho S-15, foram selecionadas 16 amostras de 

sedimento seco em diferentes profundidades para datação por radiocarbono. 

As amostras para datação foram enviadas para o laboratório Arizona Accelerator 

Mass Spectrometry Facility. Este laboratório mede o radiocarbono pela técnica de 

espectrometria de massa. As idades foram determinadas pela medição da razão (14C/13C) em 

cada amostra e comparadas com um padrão standard conhecido (LINICK et al., 1986).  

A medição das razões do padrão das amostras foi corrigida aos valores 

correspondentes a δ13C =-25‰, usando as razões 13C/12C medidas em um espectrômetro de 

massa de isótopos estáveis, a “fração moderna” F das amostras S, foi deduzida pela equação  

 

Nesta equação o δ13C a que a proporção foi normalizada, esta determinado pelo 

número de colchetes quadrados e 1950 para os padrões recuperados nesse ano. 

  A idade da amostra S foi calculada a partir da equação;  

 

Onde τ é a vida 8033 anos. 

A razão 14C/13C é medida com um desvio padrão de cerca de 0,5%. Esta precisão 

fornece uma incerteza na idade radiocarbono de aproximadamente ± 40 anos. 
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5 RESULTADOS  

 

5.1 CRONOLOGIA 

 

As idades foram calibradas com uso do software CALIB 7.0 (STUIVER et al., 2005) 

e empregados os intervalos de confiança 2σ para a seleção das idades mais prováveis. Foi 

aplicada uma correção nos períodos de submersão da lagoa (>5.000 e 3.800 a 3.600 anos AP), 

referente a o efeito reservatório regional de ∆R= 8 ± 17 anos (ANGULO et al., 2005) (Tabela 

1). Para o restante das amostras foi empregada a curva de calibração atmosférica SH.14C. 

Foram empregadas nove das idades calibradas, devido a inversão em algumas das idades, 

possivelmente pela intrusão no sistema de MO de fontes alóctones.  As idades foram 

interpoladas com uso de regressão linear para a construção do modelo cronológico (Figura 

10).  

 
Tabela 1 - Datações realizadas ao longo do testemunho S15, intervalos de confiança e idades         
                  calibradas nas diferentes profundidades usadas para a construção do modelo cronológico 

Código do 
Laboratório 

ID 
Amostra 

14C Idade 
AP 

Erro 
14C 

Idade 
Mínima 
Anos AP 

Idade 
Máxima 
Anos AP 

Idade 
calibrada 
Anos AP 

BETA363844 S15-12 2750 30 2753 2869 2790 

BETA363846 S15-16 3140 30 3211 3387 3280 

AA101944 S15-22 3582 44 3693 3932 3840 

AA101945 S15-30 3161 43 3213 3446 3360 

AA101946 S15-38 3576 43 3691 3929 3885 

AA101947 S15-56 3601 44 3368 3606 3470 

AA101948 S15-72 3832 44 3632 3905 3800 

AA101949 S15-82 3464 43 3571 3782 3645 

AA101950 S15-92 3440 43 3555 3733 3640 

AA101951 S15-110 3824 44 3625 3896 3770 

AA101952 S15-128 3634 44 3393 3647 3540 

AA101953 S15-138 3817 44 3616 3885 3760 

AA101954 S15-150 4341 45 4813 4979 4850 

AA101955 S15-166 3952 44 4225 4443 4360 

AA101956 S15-196 4034 44 4292 4581 4490 

AA101957 S15-210 5940 110 6119 6620 6320 
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Figura 10 - Modelo cronológico da sucessão sedimentar do testemunho S-15. Análise linear, construída a partir 
das equações y = 122,5x + 1320, y= 5,2704x + 3195,1, y = 8,6477x + 2846,1 e y = 130,71x – 21130 com nove 
idades indicadas pelo   .  
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5.2 GRANULOMETRIA 

 

Para a interpretação dos resultados da análise granulométrica do testemunho S15 foi 

usado o método estatístico de Folk e Ward (1975) com o software de análise estatística 

GRADISTAT. A composição geral dos sedimentos no testemunho teve uma distribuição 

bimodal (Figura 11) com 50,53% de areia, 45,47% de silte e 4% de argila, sendo 

principalmente material siliciclástico pobre a muito pobremente selecionado (σG= 2 – 5) 

(Figura 12).  

 

 

     Figura 11 - Distribuição bimodal do tamanho de grão dos sedimentos do testemunho S15. 
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Figura 12 - Porcentagens de Areia, Silte e Argila e coeficiente de classificação dos sedimentos do testemunho S-
15.   

 

A classificação por tamanho de grão mostrou que os sedimentos arenosos são 

dominantes principalmente na fração fina, enquanto os sedimentos sílticos tiveram uma 

distribuição mais homogênea nos diferentes tamanhos, apresentando maiores porcentagens na 

fração grossa (Figura 13) por sua vez, os sedimentos argilosos foram pouco abundantes 

(Tabela 2).    
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Tabela 2 - Porcentagens de tamanho de grão dos sedimentos do testemunho S-15.  
 

 Areia Silte Argila 

Muito Grossa 0,87% 

(1 – 2mm) 

12,21% 

(31 - 62µm) 

 

Grossa 1,40% 

(500µm – 1mm) 

12,46% 

(16 - 30µm) 

 

Media 3,23% 

(250 - 449µm) 

9,75% 

(8 - 15µm) 

 

Fina 20,60% 

(125 - 249µm) 

6,64% 

(4 - 7µm) 

 

Muito Fina 24,43% 

(63 – 124µm) 

4,41% 

(2 - 3µm) 

3,81% 

(<2µm) 
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Figura 13 - Abundância de sedimentos arenosos e sílticos nas classes de tamanhos de grão do testemunho S-15. 
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A partir da descrição física do testemunho S15, foi construída uma coluna litológica 

com vista a estabelecer variações na sedimentação e identificação de fácies sedimentares da 

lagoa. A seção sedimentar foi dividida de acordo com o tamanho do grão, textura, cor e 

estruturas sedimentares em três unidades maiores (I, II, e III) e nove sub-unidades (A, B, C, 

D, E, F, G, H e I) (Figura 14).  

 

 

                  Figura 14 - Identificação e descrição de litofácies na sucessão sedimentar do testemunho S-15.    
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5.3  GEOQUÍMICA DA MATÉRIA ORGÂNICA  

 

Os valores isotópicos da MO apresentaram variação independente da variabilidade 

do ambiente sedimentar. Os valores nos isótopos de carbono e nitrogênio variaram entre -

41,63 e -12,89‰ (média= -24,4, n=105, DP=3,51) e -4,5 e 14,22‰ (média= 5,5, n=105, 

DP=2,31), respectivamente.  

Para o total de amostras analisadas no testemunho S-15, foram obtidos os valores de 

Carbono Orgânico Total (%COT) entre 0,0981 e 6,9078% (média= 1,1 n= 105, DP=0,94), e 

de Nitrogênio Total (%NT) entre 0,008 e 0,4392% (média= 0,082, n=105, DP=0,062). A 

razão C:N apresentou valores entre 7,63 e 24,37 (média= 13,302, n=105, DP=2,75) (Figura 

15). 

Com vista a estabelecer possíveis correlações entre os indicadores utilizados, foi 

realizada uma matriz de correlação linear, no entanto os dados obtidos não mostram 

correlações altamente significativas, exceto no caso do COT% - NT% (0,91) (Tabela 3). 

 

Tabela 3 - Correlação linear dos valores isotópicos COT, NT e C:N do testemunho S-15 

  δ
13C COT (%) δ

15N NT (%) C:N 

δ
13C 0 0,58187 7,92E-16 0,0069365 1,95E-06 

COT (%) 0,054349 0 0,13461 1,77E-43 0,00048159 

δ
15N 0,6848 0,14698 0 0,01085 0,018181 

NT (%) 0,262 0,91918 0,24769 0 0,52546 

C:N -0,44521 0,33479 -0,23015 0,062654 0 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Figura 15 - Valores de δ13C e δ15N, teores de COT%, NT% e C:N vs profundidade do testemunho S15.  
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6 DISCUSSÃO 

 

6.1 SEDIMENTOLOGIA 

 

As condições hidrodinâmicas e a disponibilidade de sedimentos nas lagoas costeiras, são 

fatores que determinam as fácies sedimentares nesses ambientes. Geralmente são representados 

por lamas ricas em MO, areias finas e conchas fragmentadas (SUGUIO, 2006), como é o caso da 

lagoa Salgada. 

Embora os diversos ambientes de sedimentação sejam determinados pelas características 

sedimentares marcadas no registro estratigráfico, a combinação de diferentes fatores que 

interferem nos processos deltáicos e na progradação ativa dificulta a interpretação 

sedimetológica. O testemunho S15 registra três unidades de sedimentação (I, II, II) (Figura 12), 

que evidenciam mudanças de processos físicos, possivelmente devido a diferenças de energia, 

evolução da área deltaica, fatores climáticos e oceanográficos.  

 

6.1.1 Unidade I 

 

Partindo da base do testemunho a unidade I, foi divida em três litofácies devido 

principalmente a variação nas porcentagens nas classes de sedimentos. Na sub-unidade I-A, das 

profundidades de 210 até 200 cm e idades entre 6.300 e 5.000 anos cal. AP, os sedimentos 

dominantes são areias finas que diminuem de 90% a 60%. Nesse período de tempo, o mar estava 

acima do nível atual ± 5m (MARTIN et al., 1984) e a área da atual lagoa Salgada, possivelmente 

estava submersa em condições hidrodinâmicas de maior energia em consequência dos processos 

costeiros de formação das ilhas barreiras, onde o aporte de sedimentos fluviais oriundos do rio 

Paraíba do Sul foram depositados numa baixa taxa de sedimentação (0,007cm/ano).   

Na sub-unidade I-B que compreende as profundidades de 200 até 148 cm e idades em 

torno de 5.000 a 4.100 anos cal. AP, o silte aumenta até 38% e varia em proporções constantes 

assim como as argilas 2%, enquanto, as areias oscilam em torno a 70% e tenderam a diminuir 

gradualmente da profundidade 164 até 148 cm até em torno de 60% numa taxa crescente de 

sedimentação de 0,11 cm/ano. Isto sugere uma alta energia gerada pela construção das ilhas 
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barreiras e pelo batimento das ondas durante a última regressão marinha após 5.100 anos 

aproximadamente.  

Após a formação dos cordões arenosos, na sub-unidade I-C, que compreende 

profundidades entre 148 e 82 cm e idades de 4.100 até 3.600 anos cal. AP, os sedimentos sílticos 

e argilosos aumentaram  até 70% e 8% respectivamente, sugerindo uma mudança de energia no 

sistema. É plausível que a diminuição da energia que possibilitou a deposição desses sedimentos, 

fosse devido à descarga fluvial do rio Paraíba do Sul na amortecida devido à configuração de 

uma paleolaguna como mencionado por Martin et al. (1984) e Martin et al. (1993).  A fração de 

areia grossa e muito grossa nessa litofácies, possivelmente chegou no sistema por transferência 

da plataforma continental interna (BRUUN, 1962) no abaixamento do nível relativo do mar e 

formação dos terraços holocênicos.  

No contexto de condições de baixa energia do meio receptor, a sedimentação deltáica 

por progradação e a migração dos canais fluviais modificaram a deposição dos sedimentos na 

paleolaguna, isto é evidenciado nas mudanças de energia e na litologia da unidade I.   

   

 

6.1.2 Unidade II 

 

A unidade II abrange as profundidades entre 80 e 36 cm e foi dividida em duas 

litofácies, representada por sedimentação plano-laminar no limite inferior e uma fina camada de 

nódulos carbonáticos no limite superior.  

Na sub-unidade II-D, que compreende as profundidades entre 80 e 66 cm e idades entre 

3.600 a 3.500 anos cal. AP. aproximadamente, a porcentagem de areias aumenta na fração fina ao 

redor de 55% acompanhada pelo silte na fração grossa 43% e argila 2%. De forma geral, essa 

sub-unidade é similar com a sub-unidade I-B, no entanto, a deposição laminar de detritos vegetais 

nos sedimentos pode sugerir a entrada de um maior aporte de material terrígeno proveniente do 

rio Paraíba do Sul ainda em condições de baixa energia, isto é concordante com os sedimentos 

lagunares arenosos ricos em MO encontrados ao redor da região de São Tomé (MARTIN et al., 

1993).  
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A sub-unidade II-E compreende as profundidades entre 68 a 38 cm e idades entre 3.500 

e 3.300 anos cal. AP. Nesta litofácies, a proporção de sedimentos é similar a sub-unidade I-C, 

refletindo condições persistentes de deposição fluvial em um sistema de baixa energia com taxa 

de sedimentação de 0,19 cm/ano.  

As características sedimentares da unidade II sugerem uma sedimentação relacionada a 

última fase lagunar entre 3.600 e 3000 anos A.P., segundo Martin et al. (1993) com presença de 

conchas de bivalves em sedimentos areno-argilosos e detritos vegetais depositados na 

paleolaguna.     

 

6.1.3 Unidade III 

 

A unidade três corresponde ao topo da sucessão sedimentar e foi subdividida em quatro 

litofácies e abrange as profundidades de 36 a 0 cm e idades em torno de 3.300 a 1.320 anos cal. 

AP.  

De forma geral, as sub-unidades compreendem curtos períodos de tempo mas com 

características litológicas distintas. Assim a sub-unidade III-F da profundidade de 36 a 34 cm é a 

mais curta e diferenciada pela presença de nódulos carbonáticos no meio dos sedimentos 

siliciclásticos. Este tipo de sedimentação sugere relação com as condições ambientais devido à 

hipersalinidade da lagoa junto com as características semiáridas do local, devido à ressurgência, 

levando à precipitação de sais e carbonatos em torno de 3.300 anos cal. AP.  

A sub-unidade III-G compreende as profundidades entre 32 e 24 cm com características 

sedimentares similares à sub-unidade I-B embora num ambiente de baixa energia, pois nesse 

período de tempo a lagoa Salgada estaria isolada complemente do mar na planície costeira.  A 

sub-unidade III-H compreende as profundidades entre 22 e 14 cm, e é caracterizada também por 

sedimentos arenosos, no entanto, a cor marrom e o aparecimento de gastrópodes sugerem 

condições ambientais com tapetes microbiais atuando no processo de sedimentação. Para o final 

dessa litofácies a taxa de sedimentação cai consideravelmente para (0,008 cm/ano).  

Finalmente a sub-unidade III-I compreendida entre as profundidades de 12 a 0 cm, os 

sedimentos arenosos de cor cinza escuro possuem abundantes gastrópodes e uma constante taxa 
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de sedimentação de 0,008 cm/ano. Embora a lagoa apresente características da sedimentação 

fluvial e lagunar, no período de tempo de deposição desta litofácies entre 2.800 e 1.320 anos cal. 

AP. o isolamento da lagoa e as condições semiáridas regionais influenciaram a deposição dos 

sedimentos arenosos possivelmente através de transporte eólico no topo da sucessão. 

 

6.2 MATÉRIA ORGÂNICA SEDIMENTAR  

 

Embora a litologia do testemunho S15 tenha apresentado varias mudanças ao longo do 

perfil sedimentar, os proxies avaliados na MO não acompanham estritamente o comportamento 

dos sedimentos. Isto sugere um ambiente sedimentar submetido a influencia de processos físicos, 

geológicos e climáticos com fontes de MO pouco variáveis. Quando houver alguma relação, a 

geoquímica da MO será analisada junto com os sedimentos.  

Os valores do δ15N são uma ferramenta para conhecer a dinâmica de fluxos 

biogeoquímicos do N nos estudos paleoceanográficos (ALTABET, 2007) e na identificação de 

fontes de MO dos sedimentos marinhos (KUMAR et al., 2004). No entanto, o uso dos valores do 

δ
15N na MO representa dificuldades especialmente em sistemas deltáicos, onde processos de 

fracionamento podem alterar seu sinal durante a sedimentação (ROBINSON et al., 2012).  CRUZ 

et al., (2009) afirmam que a decomposição da MO na coluna d’água diminui os valores de δ13C, 

refletindo diferentes valores de MO lábil e refratária. Por outro lado, a degradação de MO no 

sedimento pode enriquecer ou empobrecer os valores do δ15N, devido aos processos de 

nitrificação e denitrificação, e assim dificultar a interpretação do δ15N. Em condições de 

submersão a coluna d’água na lagoa Salgada teria sido maior, porém, os processos de degradação 

da MO podem ter se desenvolvido, levando ao empobrecimento nos valores do  δ13C e do δ15N 

(THORNTON; McMANUS, 1994) na sub-unidade litológica I-A.  

Os valores da razão C:N obtidos para o paleoambiente da lagoa Salgada, oscilaram em 

uma faixa larga ao longo do perfil. Isto reflete uma mistura de fontes de MO alóctone e autóctone 

(plantas terrestres C3, bactérias, e fitoplâncton) (Figura 16). As C:N mais baixas foram 

registradas no topo da sucessão, possivelmente devido à presença dos tapetes microbiais. Os 

valores mais altos da razão C:N encontrados na base e no meio do testemunho, indicam o aporte 

de MO de fonte terrígena.   
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Figura 16 - Fontes de matéria orgânica para os valores de δ13C e C:N do Testemunho S15.  
Fonte: Baseado em MEYERS, 1994. 

 

Nos sedimentos presentes na base da sub-unidade I-A os valores mais empobrecidos do 

δ
13C (-41,63‰) e os valores da razão C:N >12, sugerem uma MO basicamente de origem 

terrígena (derivada de plantas C3) (MÜLLER; VOSS, 1999; MÜLLER; MATHESIUS, 1999). 

Isto pode ser devido ao aporte de sedimentos do rio Paraíba do Sul, os quais ficavam retidos a 

norte do Cabo de São Tomé no sistema de ilhas barreiras formados desde há aproximadamente 

7.000 anos, antes da ultima transgressão marinha em 5.100 anos (MARTIN et al., 1993), que 

atuava como uma armadilha. No entanto, teores tão baixos de COT (0,11%) quanto NT (0,01%) 

em sedimentos predominantemente arenosos, podem sugerir que o aporte de MO sedimentar era 
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baixo, possivelmente devido às condições hidrodinâmicas e ondas geradas no sentido SE, que 

levaram a maior parte dos sedimentos provenientes do rio Paraíba do Sul para norte.  

O fracionamento isotópico depende das condições locais além de diversos processos 

biogeoquímicos que o influenciam. Processos de remineralização da MO são bastante lentos e 

podem durar milênios, em consequência, os valores podem mudar e a interpretação se tornar mais 

complexa, principalmente nos processos que envolvem o nitrogênio orgânico. Os valores mais 

empobrecidos de δ15N (-4,50) na sub-unidade I-A, podem sugerir possíveis processos de 

transformação do N devido à correlação positiva com o %NT (r2= 0,84) (Figura 17). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17 - Correlação entre o δ15N e o NT% para os valores da base do testemunho S15 (profundidades 210 a 196 

cm).  

 

Os valores isotópicos geralmente permanecem pouco variáveis entre as sub-unidades I-B 

e III-H (5.000 - 3.300 anos cal. AP). O aumento na taxa de sedimentação com entrada de 

sedimentos argilosos e sílticos pobremente selecionados, é acompanhado pela tendência crescente 

dos teores médios de COT (1,12%) e NT (0,081%) nesse período. No entanto, os valores médios 

do δ13C e do δ15N permanecem ao redor de -24,52‰ e de 5,58‰ respectivamente sugerindo 

persistência nas fontes de MO e o desenvolvimento de um sistema deltáico em progradação.  
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Segundo Müller e Voss (1999) valores de δ15N (-1 e +5‰) tem sido registrados para as 

plantas terrestres. Nesse trabalho, a análise conjunta do δ13C com a razão C:N mostrou que a 

mistura de fontes de MO no sistema pode ter ocorrido, uma vez que a evolução do delta do rio 

Paraíba do Sul e a configuração do sistema paleolagunar atuavam conjuntamente sob a influencia 

das oscilações do nível relativo do mar. Embora seja difícil distinguir entre os efeitos da 

decomposição e as fontes de C em ambientes costeiros como lagoas, marismas ou estuários 

(LAMB et al., 2006), a mistura de fontes de MO pode ser atribuída a evolução marinha e fluvial 

do corpo lagunar.  

No período de alta sedimentação (0,1 cm/ano) compreendido entre as sub-unidades I-B e 

III-H, na sub-unidade II-D houve um incremento abrupto nos valores máximos de COT (6,9%), 

NT (0,3%) e C:N (23,25). Esses valores possivelmente estão relacionados com a grande 

quantidade de MO oriunda dos detritos vegetais. A presença de detritos vegetais pode resultar da 

deposição de material fluvial no sistema paleolagunar de baixa energia, assim como foi 

encontrado na planície costeira do rio Doce com evolução deltáica paleolagunar similar a do rio 

Paraíba do Sul (MARTIN et al., 1993). O aumento na porcentagem de areias finas e a fração de 

silte grosso (pobremente selecionados) presentes na sub-unidade II-D, sugere que houve um 

maior aporte de sedimentos e MO continental devido possivelmente ao regime de rio tropical 

representado pelo rio Paraíba do Sul (MARTIN et al., 1993).  

Após o evento sedimentar da sub-unidade II-D, os valores médios do COT (1,64%), NT 

(0,11%) e C:N (14,34) da sub-unidade II-E estão numa matriz de sedimentos síltico-argilosos 

similar a sub-unidade I-B, no entanto, a tendência geral do COT e do NT, é decrescente até a sub-

unidade III-H. É provável que a diminuição nos valores corresponda à menor entrada de material 

fluvial, uma vez que a lagoa pode ter sido isolada na planície costeira em torno de 3.900 anos cal. 

AP. Os valores dos isótopos continuam pouco variáveis ao redor da média. 

Na sub-unidade III-I, a taxa de sedimentação diminui e a mudança abrupta geral nos 

valores dos proxies, sugere que o isolamento da lagoa e as características do clima local 

modificaram a geoquímica na MO e a sedimentação.  

Embora a C:N tenda a decrescer com o tempo no processo de degradação da MO de 

plantas terrestres com valores se aproximando de 10 (MEYERS, 1994), o enriquecimento do δ13C 
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(-12,89‰) e da razão C:N (9,56) na sub-unidade III-I, confirmam mudança rápida no sistema de 

um aporte de C alóctone, para um com produção de C autóctone (ZHU et al., 2013).  No caso da 

lagoa Salgada, as mudanças na dinâmica do ambiente e o desenvolvimento das comunidades 

microbiais após isolamento da influencia marinha, podem estar relacionadas com os valores 

médios de COT (1,52%), NT (0,14%) e a razão C:N (11,88) e o aparecimento dos estromatólitos 

ao redor de 2.800 anos cal. AP.  

A presença de cianobactérias e algas pode interferir na habilidade de distinguir as fontes 

de carbono orgânico e afetar as reconstruções paleoambientais (LAMB et al., 2006). Segundo 

Coffin et al. (1994), as bactérias presentes em “marismas” possuem valores relativamente baixos 

de δ13C, no entanto, bactérias encontradas em outros ecossistemas costeiros podem ter valores de 

δ13C na faixa de -12‰ a -27‰. Isto é possível na lagoa Salgada devido às cianobactérias que 

formam os tapetes microbiais.  

Sob condições limitantes de nitrogênio, os processos de fixação e a discriminação pelo 
15N pode diminuir, isto vai ser refletido num enriquecimento do δ15N na MO (ZHU et al., 2013). 

O aumento nos valores do δ15N na sub-unidade III-I pode ser relacionado à baixa disponibilidade 

de NO3 (HODELL; SCHELSKE, 1998; JONES et al., 2010). Nessas condições, o enriquecimento 

no δ15N sugere processos de nitrificação e fixação das cianobactérias presentes no sistema 

(MÜLLER; VOSS., 1999; MAYR et al., 2009). 

 Como resultado da análise geoquímica realizada, a base da sucessão sedimentar e o topo 

apresentam valores extremos registrados para o δ13C quanto para o δ15N (Figura 18), e 

determinam três fases de sedimentação orgânica. Assim, na base entre 6.300 e 4.500 anos AP 

aprox. a influencia fluvial é evidenciada pelo empobrecimento dos isótopos estáveis de C e N, no 

meio entre 4.500 e 2.800 anos AP aprox. a mistura de fontes de C sugere um sistema com 

características físico-químicas de estuário, finalizando numa mudança para um sistema lagunar 

de produção de C autóctone e atividade microbiana no topo entre 2.800 e 1.300 anos AP.  
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Figura 18 - Valores do δ13C e δ15N do testemunho S-15. 
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6.1  INTERPRETAÇÕES PALEOAMBIENTAIS 

 

Nos trabalhos de reconstrução paleoambiental são empregadas informações 

complementares como dados climatológicos, que vão dar suporte as interpretações dos proxies 

utilizados. 

O período de tempo que abrange o registro do testemunho S15 da lagoa Salgada é de 

aproximadamente 5.000 anos, com uma idade máxima calibrada em 6.319 anos AP. 

Aproximadamente na metade do Holoceno o nível relativo do mar estava ±5 m acima do atual, 

desta forma, a plataforma brasileira e a área onde se localiza atualmente a lagoa Salgada estavam 

submersas (MARTIN et al., 1984) (Figura 19).  

 

 

                       Figura 19 - Áreas em emersão e submersão do território brasileiro no Holoceno.  
                       Fonte: MARTIN et al., 1984. 
 
 

O Holoceno tem sido considerado como um período de clima estável, no entanto, as 

variações climáticas de curta duração e baixa intensidade, apresentam crescente importância nos 

estudos paleoambientais. A sedimentação na lagoa Salgada também esteve sujeita as tais 

variações no clima.  

Entre as sub-unidades I-B e III-H os valores de COT, NT e razão C:N mostraram 

variação concomitante com o percentual de silte e argilas totais entre 4.500 3.200 anos cal. AP 

(Figura 20). O que reflete a influencia constante do rio Paraíba do Sul e a configuração da área 

como zona de deposição Fúlvio-lagunar. As variações nas frações de areias, silte e argila que 
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sugerem épocas de maior o menor energia, possivelmente estão relacionadas com a migração dos 

canais fluviais na progradação do delta.  

 

Figura 20 – Tamanho de grão (Areia, silte e argila) e valores de C:N, COT, NT, no período compreendido pelo 
testemunho S15. 
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A diminuição de energia e o estabelecimento do delta paleolagunar como resultado da 

construção das ilhas barreiras e o abaixamento do nível relativo do mar, teriam formado as 

diferentes lagoas costeiras no Cabo de São Tomé no período compreendido na sub-unidade I-C, 

em torno de 3.900 A.P. Estas áreas paleolagunares possivelmente estiveram sob influencia da 

migração dos canais fluviais, sob um regime de micromarés devido a presença de conchas de 

bivalves e sob bioturbação como consequência da instalação de biota em condições de baixa 

energia. O período entre as sub-unidades I-C e II-E, possui características similares as planícies 

de maré siliciclásticas que, podem precipitar sais em consequência da elevada taxa de evaporação 

devido ao clima semiárido.  O sistema de ilhas barreiras e a conformação das paleolagunas 

deltáicas, possibilitaram que o ambiente capturasse os sedimentos. 

A quantidade de material terrígeno e sedimentos no sistema deltáico pode ser aumentado 

por influencia climática (precipitações), potencializando assim a fase construtiva no processo de 

progradação. Segundo Marengo e Alves (2005), as máximas precipitações na bacia do rio Paraíba 

do Sul (2.250 mm/ano), acontecem nas cabeceiras mineiras nas serras do Mar e Mantiqueira entre 

os meses de dezembro e janeiro (200 e 250 mm/mês aproximadamente). Sob um clima local 

semiárido, tais precipitações influenciam a vazão do rio que deposita maior quantidade de 

sedimentos na desembocadura.  O posto fluviométrico localizado no município de Campos 

(Figura 21) mostrou vazões/cotas de até 1.200 cm/ano no período entre Janeiro de 1922 e Janeiro 

de 2002 (MARENGO; ALVES, 2005).   
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Figura 21 - Vazões/cotas de precipitação da estação fluviométrica de Campos para o período de Janeiro de 1922 a 
Janeiro de 2002. Fonte: MARENGO; ALVES, 2005. 

 

A sedimentação laminar dos detritos na sub-unidade II-D pode ser produto de alta 

descarga de material vegetal depositado no ambiente de baixa energia da lagoa Salgada, 

possivelmente resultado de altas vazões causadas por precipitações intensificadas.  

Strikis et al. (2011) mostrou através da análise do δ18O em estalagmites da caverna Lapa 

Grande no Estado de Minas Gerais, flutuações de eventos frios com aumento nas precipitações 

entre 4.500 e 3.800 anos AP. Estas precipitações são causadas por instabilidade da Zona de 

Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) (GARREAUD et al., 2009) devido ao deslocamento da 

Zona de Convergência Intertropical (ITZC) para o sul no verão austral (Figura 22). O resultado 

deste trabalho mostra que na progradação e formação da planície deltáica do rio Paraíba do Sul, o 

aumento nas vazões do rio podem ser evidenciadas nas anomalias registradas na deposição de 

marcadores organo- sedimentares nas sub-unidades I-C a III-H e a sedimentação de detritos 

vegetais no carbonizados na sub-unidade I-D (Figura 23). 
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Figura 23- Área de influencia da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) nos meses Dezembro e Janeiro. 
Fonte: STRIKIS et al., 2011. 
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Figura 24 - Coeficiente de seleção do tamanho do grão mostrando as anomalias nos sedimentos do testemunho S15 
em 3.800 anos cal AP. Baseado em SUN et al., 2012. 

 

Após o isolamento completo da lagoa Salgada na planície costeira, as características 

físico-químicas do corpo lagunar e do clima, possibilitaram os processos de precipitação 

carbonática mediada por microrganismos. As condições secas geradas pela influencia da 

ressurgência e o ambiente de baixa energia colonizado pela flora microbial e por gastrópodes 

produziram as condições para a deposição dos nódulos carbonáticos na sub-unidade III-F e 

posterior aparecimento dos estromatólitos. 

A análise combinada dos bioclastos com estromatólitos e esteiras microbiais pode 

auxiliar no entendimento dos eventos de sedimentação (CARVALHAL, 2003). O 

desenvolvimento das comunidades microbianas que deram origem aos estromatólitos (em torno a 

2.800 anos cal. AP), provavelmente estão relacionadas à mudança nas condições geoquímicas 

prévias à sub-unidade III-I.  
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Considera-se que as cianobactérias, diatomáceas e bactérias sejam as principais 

componentes dos tapetes microbiais que formam as estruturas estromatolíticas (KÜHL et al., 

2003). Silva e Silva et al. (2008) identificaram 21 espécies de cianobactérias nos estromatólitos 

da lagoa Salgada, sendo as mais representativas Microcoleus chthonoplastes e Lyngbya aestuarii, 

espécies também presentes nos estromatólitos estratiformes de Highborne Cay nas Bahamas 

(DECHO et al., 2005) e Shark Bay na Australia (BURNS et al., 2005).  Essas cianobactérias 

possuem a capacidade de viver nos lodos de ambientes hipersalinos, são halófilas, alcalófilas 

(GERASIMENKO et al., 2003; DUPRAZ et al., 2009) e precipitam carbonatos (XU et al., 2006). 

As condições semiáridas promovidas pela ressurgência na região e o isolamento na 

planície costeira provavelmente favoreceram a precipitação carbonática, desde antes do inicio da 

litificação dos tapetes microbiais, na sub-unidade III-F. Tais condições secas foram registradas 

em fendas de dessecação intercaladas com fendas cinza de MO nos estromatólitos por Silva e 

Silva e Senra (2000).   

Em lagos hipersalinos os tapetes microbiais, precipitam CaCO3 como subproduto da 

captura de CO2 através da fotossínteses feita pelas cianobactérias (JONKERS et al., 2003; 

LUDWIG et al., 2005). A precipitação do CaCO3 que gerou a litificação dos tapetes microbiais 

pode ter acontecido por dois processos diferentes: 1) as cianobactérias causaram o aumento do 

pH através da fotossínteses num sistema supersaturado em CaCO3 causando sua precipitação; 2) 

no processo de decomposição da MO, as cianobactérias retiraram o CO2 e liberaram íons Ca+ 

(DECHO; KAWAGUCHI, 2003) provocando a precipitação do CaCO3 (PAERL et al., 2001).  

Os estromatólitos da lagoa Salgada são compostos por grãos de areia fina, silte, argila, 

(como o encontrado pela análise granulométrica), dolomita, quartzo, carbonato siliciclástico, 

calcita, entre outros carbonatos (MARIAN; OSBORNE, 1992; MACINTYRE et al., 1996; 

SILVA E SILVA et al., 2008).  

Estudos de datação com 14C feitos por Coimbra et al. (2000) nos cabeços 

estromatolíticos domais da lagoa Salgada, revelaram que o crescimento destes começou em torno 

de 2.260 ± 80 AP anos aproximadamente e parou há 290± 80 anos AP. com taxas de 

sedimentação de 0.05 mm/ano da base para o topo, sendo mais altas nos primeiros centímetros 

(0.08 - 0.104 cm/ano). Isto é concordante com a taxa de sedimentação calculada para o 
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testemunho S15. A abundância de gastrópodes na sub-unidade III-I pode ter sido um fator 

inibidor do crescimento dos estromatólitos, uma vez que estes organismos se alimentam dos 

tapetes microbiais.  

A sedimentação atual na lagoa Salgada é baixa (0,008cm/ano) e seu corpo lagunar tende 

a desaparecer por processos de colmatação. As pressões biológicas (abundantes gastrópodes 

detritívoros dos tapetes microbiais) e antrópica (agricultura com lançamentos de agrotóxicos no 

entorno e retirada dos cabeços para confecção de cercas) potencializam o desaparecimento dos 

estromatólitos (potenciais capturadores de CO2) e deste corpo lagunar, por natureza, efêmero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 

 

 

 

7  CONCLUSÕES 

 

Os sedimentos presentes no testemunho S15 pertencem a uma mistura de fontes, 

principalmente de origem siliciclástica pobremente selecionados, comum em áreas de 

progradação onde sedimentos arenosos de fontes fluviais juntamente com aqueles oriundos da 

plataforma continental interna são depositados. 

As variações no nível do mar e a influencia marinha e fluvial ao longo da costa do 

Estado do Rio de Janeiro no Holoceno tardio, são evidenciadas na composição da MO nos 

sedimentos da lagoa Salgada. 

A influência da evolução do delta do rio Paraíba do Sul e os processos de sedimentação 

são registrados no testemunho S15 estudado nesse trabalho.  

A mudança de energia na sub-unidade I-C ao redor de 4.100 anos cal. AP. sugere a 

formação da lagoa Salgada como parte de uma paleolaguna deltáica maior.  

Os valores da razão C:N obtidos para o paleoambiente da lagoa Salgada, refletem uma 

mistura de fontes de MO alóctone e autóctone (plantas terrestres C3, bactérias e fitoplâncton) e o 

enriquecimento nos valores de δ13C na sub-unidade III-I confirmando uma mudança rápida na 

produção de C do sistema. 

 O δ13C mostrou pouca variação ao longo do perfil, inclusive após a formação da lagoa 

Salgada, devido aos valores do δ13C que podem permanecer invariáveis durante a colonização e 

decomposição bacteriana.  

Os valores empobrecidos de δ15N, o aumento nos valores do %COT e os valores 

relativamente baixos de C:N indicam uma produção primaria de MO por cianobactérias na sub-

unidade III-I.  

O registro das anomalias nos sedimentos e no aumento dos teores de COT e NT na sub-

unidade II-D, é concordante com condições de altas precipitações na parte sudeste do Brasil.   
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9 APENDICE 

 

1. Tabela com os valores dos proxies analisados. 

Profundidade 

Idade cal 

AP. δ
13C C  (ug) COT (%) δ

15N N (ug) NT (%) C:N 

Tipo de 

Material 

Amostra 

(mg) 

0 1295 -12,9 1209,9 4,788 4,8 110,98 0,4392 10,90 MO Sedimento 25,3 

2 1542 -14,0 549,2 2,077 2,1 56,66 0,2143 9,69 MO Sedimento 26,4 

4 1790 -13,0 259,3 1,000 1,0 25,28 0,0975 10,26 MO Sedimento 25,9 

6 2038 -14,0 266,0 0,966 1,0 25,00 0,0908 10,64 MO Sedimento 27,5 

8 2285 -16,9 387,1 1,513 1,5 40,51 0,1583 9,56 MO Sedimento 25,6 

10 2532 -17,1 395,5 1,571 1,6 40,94 0,1626 9,66 MO Sedimento 25,2 

12 2780 -21,3 48,4 0,193 0,2 3,57 0,0142 13,57 MO Sedimento 25,1 

14 3028 -24,2 134,6 0,534 0,5 9,30 0,0369 14,48 MO Sedimento 25,2 

16 3275 -26,0 266,0 0,996 1,0 14,61 0,0547 18,20 MO Sedimento 26,7 

18 3325 -77,2 1,2 0,005 0,0 0,00 0,0000   MO Sedimento 26,3 

20 3376 -24,2 87,8 0,326 0,3 4,93 0,0183 17,82 MO Sedimento 26,9 

22 3426 -23,8 125,6 0,487 0,5 8,82 0,0342 14,24 MO Sedimento 25,8 

24 3477 -24,3 234,3 0,927 0,9 16,83 0,0666 13,92 MO Sedimento 25,3 

26 3527 -23,2 111,1 0,443 0,4 9,28 0,0370 11,97 MO Sedimento 25,1 

28 3578 -24,7 115,8 0,452 0,5 8,02 0,0313 14,43 MO Sedimento 25,6 

30 3628 -25,5 560,5 2,182 2,2 36,88 0,1436 15,20 MO Sedimento 25,7 

74 
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32 3679 -25,1 557,1 2,214 2,2 37,87 0,1505 14,71 MO Sedimento 25,2 

34 3729 -25,8 263,1 1,017 1,0 14,84 0,0574 17,73 MO Sedimento 25,9 

36 3780 -22,1 84,8 0,326 0,3 8,25 0,0317 10,27 MO Sedimento 26,0 

38 3830 -24,0 378,3 1,511 1,5 32,20 0,1286 11,75 MO Sedimento 25,0 

40 3831 -24,7 319,0 1,272 1,3 23,95 0,0955 13,32 MO Sedimento 25,1 

42 3832 -24,5 440,9 1,759 1,8 34,17 0,1363 12,90 MO Sedimento 25,1 

44 3833 -24,8 258,0 0,997 1,0 19,40 0,0750 13,30 MO Sedimento 25,9 

46 3834 -24,4 478,7 1,911 1,9 37,73 0,1506 12,69 MO Sedimento 25,1 

48 3836 -26,9 471,9 1,859 1,9 20,68 0,0815 22,82 MO Sedimento 25,4 

50 3837 -24,7 376,6 1,501 1,5 29,07 0,1158 12,96 MO Sedimento 25,1 

52 3838 -24,4 415,7 1,628 1,6 32,48 0,1272 12,80 MO Sedimento 25,5 

54 3839 -24,5 234,3 0,944 0,9 19,25 0,0776 12,17 MO Sedimento 24,8 

56 3840 -24,9 352,9 1,436 1,4 25,94 0,1056 13,60 MO Sedimento 24,6 

58 3841 -24,9 375,0 1,470 1,5 27,51 0,1078 13,63 MO Sedimento 25,5 

60 3842 -24,8 505,9 2,157 2,2 37,31 0,1591 13,56 MO Sedimento 23,5 

62 3844 -24,5 347,8 1,491 1,5 28,36 0,1216 12,26 MO Sedimento 23,3 

64 3845 -25,8 332,5 1,388 1,4 22,81 0,0952 14,58 MO Sedimento 24,0 

66 3846 -26,7 521,3 2,043 2,0 29,92 0,1173 17,42 MO Sedimento 25,5 

68 3848 -27,9 700,7 2,861 2,9 35,46 0,1448 19,76 MO Sedimento 24,5 

70 3849 -26,6 254,6 1,013 1,0 15,41 0,0613 16,52 MO Sedimento 25,1 

72 3850 -25,9 192,0 0,755 0,8 12,17 0,0478 15,77 MO Sedimento 25,5 
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74 3851 -25,6 339,3 1,382 1,4 24,66 0,1005 13,76 MO Sedimento 24,6 

76 3852 -26,4 285,1 1,045 1,0 16,55 0,0607 17,23 MO Sedimento 27,3 

78 3854 -26,9 414,0 1,570 1,6 25,94 0,0984 15,96 MO Sedimento 26,4 

80 3855 -28,3 1680,0 6,908 6,9 72,24 0,2971 23,25 MO Sedimento 24,3 

82 3856 -25,6 473,6 1,830 1,8 33,62 0,1299 14,09 MO Sedimento 25,9 

84 3858 -26,3 531,5 2,084 2,1 33,90 0,1329 15,68 MO Sedimento 25,5 

86 3859 -25,6 358,0 1,377 1,4 25,80 0,0992 13,87 MO Sedimento 26,0 

88 3860 -26,6 364,8 1,404 1,4 21,96 0,0845 16,61 MO Sedimento 26,0 

90 3861 -26,0 405,5 1,665 1,7 28,22 0,1159 14,37 MO Sedimento 24,4 

92 3862 -25,4 461,7 1,892 1,9 32,91 0,1349 14,03 MO Sedimento 24,4 

94 3864 -25,3 419,1 1,613 1,6 31,77 0,1222 13,19 MO Sedimento 26,0 

96 3865 -25,2 466,8 1,825 1,8 35,18 0,1376 13,27 MO Sedimento 25,6 

98 3866 -26,7 582,7 2,345 2,3 36,17 0,1456 16,11 MO Sedimento 24,9 

100 3868 -25,6 560,5 2,215 2,2 39,86 0,1576 14,06 MO Sedimento 25,3 

102 3869 -25,1 337,6 1,347 1,3 29,92 0,1194 11,28 MO Sedimento 25,1 

104 3870 -24,8 381,7 1,465 1,5 29,92 0,1148 12,76 MO Sedimento 26,1 

106 3871 -24,6 315,6 1,216 1,2 26,08 0,1005 12,10 MO Sedimento 26,0 

108 3872 -25,0 210,6 0,834 0,8 15,27 0,0604 13,80 MO Sedimento 25,3 

110 3874 -24,7 319,0 1,309 1,3 26,65 0,1094 11,97 MO Sedimento 24,4 

112 3875 -24,8 327,4 1,293 1,3 26,08 0,1030 12,55 MO Sedimento 25,3 

114 3876 -24,8 334,2 1,356 1,4 26,08 0,1058 12,81 MO Sedimento 24,7 
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116 3878 -24,6 376,6 1,500 1,5 30,21 0,1203 12,47 MO Sedimento 25,1 

118 3879 -25,2 450,0 1,947 1,9 34,17 0,1479 13,17 MO Sedimento 23,1 

120 3880 -24,7 339,3 1,370 1,4 26,94 0,1088 12,60 MO Sedimento 24,8 

122 3881 -24,9 344,4 1,397 1,4 26,94 0,1092 12,79 MO Sedimento 24,7 

124 3882 -24,6 271,5 1,105 1,1 21,82 0,0888 12,45 MO Sedimento 24,6 

126 3884 -24,4 298,6 1,179 1,2 25,23 0,0996 11,84 MO Sedimento 25,3 

128 3885 -22,8 53,5 0,209 0,2 4,26 0,0166 12,56 MO Sedimento 25,6 

130 3927 -24,2 203,9 0,797 0,8 17,55 0,0686 11,62 MO Sedimento 25,6 

132 3969 -24,4 229,2 0,899 0,9 19,82 0,0778 11,56 MO Sedimento 25,5 

134 4011 -24,3 264,8 1,070 1,1 22,53 0,0910 11,75 MO Sedimento 24,8 

136 4053 -24,4 332,5 1,339 1,3 27,65 0,1113 12,03 MO Sedimento 24,8 

138 4095 -24,0 247,8 0,964 1,0 21,53 0,0838 11,51 MO Sedimento 25,7 

140 4111 -23,8 207,2 0,813 0,8 18,83 0,0739 11,01 MO Sedimento 25,5 

142 4126 -23,6 159,5 0,635 0,6 14,84 0,0590 10,75 MO Sedimento 25,1 

144 4142 -20,8 24,4 0,098 0,1 2,46 0,0099 9,92 MO Sedimento 24,8 

146 4158 -20,7 29,4 0,115 0,1 3,86 0,0150 7,63 MO Sedimento 25,7 

148 4174 -23,7 139,4 0,551 0,6 11,55 0,0456 12,07 MO Sedimento 25,3 

150 4189 -23,6 146,6 0,593 0,6 13,11 0,0530 11,18 MO Sedimento 24,7 

152 4205 -20,1 27,1 0,111 0,1 2,66 0,0109 10,18 MO Sedimento 24,5 

154 4221 -23,5 137,5 0,537 0,5 12,80 0,0500 10,74 MO Sedimento 25,6 

156 4236 -22,2 51,8 0,210 0,2 4,68 0,0190 11,05 MO Sedimento 24,6 
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158 4252 -22,7 116,8 0,465 0,5 10,88 0,0433 10,74 MO Sedimento 25,1 

160 4268 -22,8 84,3 0,332 0,3 7,71 0,0304 10,93 MO Sedimento 25,4 

162 4284 -22,3 55,8 0,222 0,2 5,54 0,0220 10,07 MO Sedimento 25,2 

164 4299 -23,6 276,6 1,132 1,1 23,81 0,0975 11,62 MO Sedimento 24,4 

166 4315 -22,4 80,4 0,318 0,3 8,01 0,0317 10,04 MO Sedimento 25,3 

168 4322 -23,6 244,4 0,969 1,0 21,39 0,0848 11,43 MO Sedimento 25,2 

170 4330 -21,9 83,3 0,326 0,3 8,52 0,0334 9,77 MO Sedimento 25,5 

172 4337 -23,6 106,2 0,420 0,4 8,56 0,0338 12,41 MO Sedimento 25,3 

174 4344 -24,1 32,9 0,129 0,1 2,25 0,0088 14,62 MO Sedimento 25,5 

176 4352 -24,5 39,2 0,154 0,2 2,54 0,0100 15,43 MO Sedimento 25,4 

178 4359 -24,4 64,2 0,254 0,3 4,56 0,0180 14,08 MO Sedimento 25,3 

180 4366 -25,5 50,4 0,196 0,2 2,07 0,0080 24,37 MO Sedimento 25,7 

182 4374 -24,8 51,2 0,204 0,2 3,80 0,0151 13,48 MO Sedimento 25,1 

184 4381 -23,6 46,0 0,183 0,2 3,42 0,0136 13,45 MO Sedimento 25,2 

186 4388 -24,2 99,8 0,394 0,4 8,06 0,0318 12,38 MO Sedimento 25,3 

188 4396 -24,2 44,4 0,175 0,2 2,92 0,0115 15,21 MO Sedimento 25,4 

190 4403 -24,0 102,3 0,403 0,4 8,27 0,0326 12,37 MO Sedimento 25,4 

192 4410 -23,8 173,2 0,683 0,7 13,39 0,0528 12,93 MO Sedimento 25,4 

194 4418 -24,0 130,6 0,514 0,5 10,38 0,0408 12,59 MO Sedimento 25,4 

196 4425 -31,1 66,5 0,261 0,3 4,45 0,0175 14,95 MO Sedimento 25,5 

198 4747 -27,5 111,6 0,437 0,4 8,45 0,0331 13,21 MO Sedimento 25,6 
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200 5069 -26,2 120,3 0,477 0,5 10,48 0,0416 11,47 MO Sedimento 25,2 

202 5391 -26,2 124,8 0,492 0,5 10,52 0,0415 11,86 MO Sedimento 25,4 

204 5714 -30,6 71,7 0,283 0,3 4,52 0,0178 15,87 MO Sedimento 25,3 

206 6036 -34,4 44,9 0,177 0,2 3,42 0,0135 13,11 MO Sedimento 25,4 

208 6358 -27,2 106,0 0,418 0,4 7,43 0,0293 14,27 MO Sedimento 25,4 

210 6680 -41,6 28,0 0,110 0,1 2,46 0,0097 11,36 MO Sedimento 25,3 

 

 


