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RESUMO 

Este trabalho consiste na reconstrução paleoambiental de dois lagos amazônicos através de 
dados sedimentares e geoquímicos com especial ênfase a geoquímica orgânica e isotópica. Os 
lagos estudados apresentam-se em duas área climáticas distintas da Amazônia, sendo o Lago 
do Saci localizado ao sul do estado do Pará, em área de clima tropical com estação seca 
definida; e a Lagoa da Pata, localizada no extremo norte do Amazonas em regime de clima 
sempre úmido. O registro do Lago Saci abrange o intervalo entre 35.000 cal AP até o último 
milênio e o registro da Lagoa da Pata abrange os últimos 7500 cal AP. Na lagoa da Pata 
observou-se a existência de condições secas durante o Holoceno Inferior (7.500 – 6.500 anos 
cal AP) e o Holoceno Médio (6.500 – 3.600 anos cal AP) com baixos valores de COT 
(Carbono orgânico Total) e altos valores de δ13C, sugerindo baixo nível do lago e aumento na 
contribuição de plantas C4. Durante o Holoceno Superior (3.600 anos cal AP até o presente) a 
estabilização de um clima mais úmido é observado na Lagoa da Pata, suportado pelo aumento 
significativo nos valores de COT e redução nos valores de δ13C, sugerindo um aumento no 
nível do lago e contribuição de plantas C3. O registro molecular da Lagoa da Pata sugere a 
existência de uma vegetação adaptada a condições de alto estresse hídrico em função do tipo 
de solo presente na região do Morro dos Seis Lagos. A composição isotópica de carbono do 
n-alcano apresentou um range de valores característicos de vegetação C3 (-33,6‰ e -36,9‰) 
durante os últimos 7.500 anos cal AP. No Pleistoceno Superior, o Lago do Saci é 
caracterizado pelos menores valores de COT e valores mais enriquecidos de δ13C sedimentar, 
sugerindo um baixo nível lacustre e grandes contribuições de plantas C4. O ápice do clima 
seco acontece entre 22.000 – 21.000 anos cal AP, com ocorrências significativas de incêndios, 
indicado pelos valores de BC (Carbono Grafítico). A transição para o Holoceno é marcado 
pela ausência de sedimentação entre 18.200-9.200 anos cal AP, sugerindo a ocorrência de 
uma fase seca severa ou evento erosivo atuante no fim do período glacial. O Holoceno no 
Lago do Saci marca um aumento no nível do lago, refletido pelo aumento na produtividade e 
acumulação da matéria orgânica. Esse período tem como característica a ocorrência de 
eventos de transporte de material da bacia de drenagem, representado pelos pulsos de areia.Os 
dados de biomarcadores moleculares sugerem condições de estresse hídrico durante o 
Pleistoceno e o Holoceno Médio na Lago do Saci, em função dos altos valores de ACL 
(Comprimento médio da Cadeia), sendo esses períodos os com maiores contribuições de 
plantas C4 como  indicado pela razão C33:(C27+C29). Os valores de δ13C dos n-alcanos (-
33.2‰ e -35.7‰) sugerem que a região foi coberta por vegetação C3 durante todo o período e 
mostram uma variação significativa entre o Pleistoceno Superior e o Holoceno, associada a 
alterações fisiológicas da vegetação. O registro de δD sugere um período de precipitação 
reduzida no Pleistoceno e um período de chuvas mais abundantes no Holoceno. Ambos os 
registros (Lago do Saci e na Lagoa da Pata) sugerem condições ligeiramente mais úmidas 
durante o Holoceno, com a existência de uma fase seca no Holoceno Médio, caracterizados 
por uma redução significativa no nível lacustre e maior contribuição de plantas C4. As chuvas 
se tornam mais abundantes na Lagoa da Pata e o Lago do Saci a partir de 4.000 anos cal AP 
onde ocorre a expansão da floresta. Em Ambos os sítios, o sinal isotópico de biomarcadores, 
apesar de indicar alterações na precipitação, apresentou um enriquecimento do sinal isotópico 
em função da evapotranspiração ou alteração na vegetação fonte (C3 ou C4), alterando o 
processo de fracionamento do deutério. 

 

Palavras-chave: Amazônia.Paleoclimatologia.N-alcano.Composição isotópica de 

biomarcadores. 



  

ABSTRACT 

In this work we present the paleoenvironmental reconstruction of two Amazonian lakes based 
in sedimentary and geochemical data with focus on organic and isotopic geochemistry.The 
lakes are presented in two distinct climatic area of the Amazon, the Saci Lake are located in 
south of Para state, in tropical area with dry season; and Pata Lake, located on the northern of 
the Amazon in a humid climate regime. The Saci lake core covers the range between 35,000 
cal BP until the last millennium and Pata Lake covers the last 7,500 cal BP. Pata lake record 
dry conditions during the Early Holocene (7,500-6,500 cal years BP) and the Middle 
Holocene (6,500-3,600 cal years BP) with low TOC values (Total Organic Carbon) and high 
δ

13C values, suggesting low lake level and an increase of C4 plants contribution. During the 
Late Holocene (3,600 years cal BP to the present) is observed a stabilization of humid 
conditions, supported by the increase in TOC values and reduction in δ13C values, suggesting 
an increase in lake level and C3 plants. The molecular record of Pata Lake suggests the 
existence of a vegetation adapted to high water stress conditions due the soil characteristic in 
the Six Lakes Morro region. The isotopic composition of n-alkane carbon presented a range of 
C3 vegetation (-33.6 ‰ and -36.9 ‰) over the last 7,500 years AP. In the Late Pleistocene, 
Saci lake is characterized by lower TOC values and more enriched δ13C values, suggesting a 
low lake level and more C4 plants contributions. The dry climate occurs between 22,000 to 
21,000 cal years BP, with significant occurrences of fires, indicated by the BC (Black Carbon) 
values. The transition to the Holocene is marked by the absence of sedimentation between 
18,200-9,200 cal years BP, suggesting the occurrence of a severe drought phase or active 
erosive event at the end of the glacial period. The Holocene in Saci Lake is marked by an 
increase in lake level, reflected by the increase of productivity and organic matter 
accumulation. This period is characterized by the occurrence of runoff events, represented by 
sand pulses. The molecular biomarker data suggest water stress during the Pleistocene and the 
Middle Holocene in Lake Saci, with high ACL values (Average Chain Length), and more C4 
plants contributions as indicated by the reason C33: (C27 + C29). The δ13C values of n-
alkanes (-33.2 and -35.7 ‰ ‰) suggest that the area was covered by C3 vegetation during the 
whole period and show a significant variation between the Pleistocene and Holoceno 
associated with physiological changes in the C3 vegetation. The δD record suggests a reduced 
precipitation in the Pleistocene and a period of more abundant rainfall in the Holocene. Both 
records (Saci lake and Pata Lake) suggest wetter conditions during the Holocene, with the 
existence of a dry phase in the Middle Holocene, characterized by a significant reduction in 
lake levels and greater contribution of C4 plants. The rains become more abundant in Pata 
Lake and Saci Lake after 4,000 cal years BP, where the forest expansion occurs. In both sites, 
the isotopic biomarkers indicate changes in precipitation, however the δD enrichment could 
be explained by the evapotranspiration processes or change in vegetation source (C3 or C4), 
which interfers the deuterium fractionation process. 

 

 

Keywords: Amazon. Paleoclimatology.N-alkane.Isotopic composition of biomarkers. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Nas décadas recentes, os estudos paleoclimáticos contribuíram significativamente para 

elucidar o histórico climático e ambiental ao longo do globo. No entanto, nos trópicos e 

subtrópicos, os processospaleoambientais e paleoclimáticos são pobremente compreendidos. 

As florestas tropicais são mundialmente conhecidas pela sua alta biodiversidade, porém 

condições climáticas ocorridas no passado que permitiram a evolução e a preservação desse 

grau de diversidade, ainda geram debates na comunidade científica (HOOGHIEMSTRA; 

VAN DER HAMMEN, 1998). As florestas tropicais têm presenciado um histórico dinâmico 

relacionado a mudanças na precipitação, temperatura e dinâmicas fluvias (GATES, 1976; 

PRANCE, 1982; SALO, 1987; BUSH ET AL., 1990; CHENG et al., 2013).  

Durante o Quaternário, oscilações na temperatura relacionadas a mudanças latitudinais 

da forçante radiativa solar foram responsáveis por fenômenos como o avanço e recuo das 

geleiras, variações da intensidade da monsão e deslocamentos latitudinais da ITCZ (do inglês 

Zona de Convergência Inter Tropical) (HOOGHIEMSTRA;VAN DER HAMMEN, 

1998;SILVA-DIAS et al., 2009, VUILLE et al., 2012). O último período glacial foi marcado 

por mudanças nos padrões de circulação oceânica e atmosférico (CRUZ et al., 2005; 

MOLBESCH et al., 2012). O fortalecimento e enfraquecimento da AMOC (Atlantic 

Meridional Overturning Circulation) estão relacionados, respectivamente, com o resfriamento 

ou aquecimento das altas latitudes do hemisfério norte (CRUZ et al., 2005; FRITZ et al., 

2010). Nos trópicos, esses eventos de escalas milenares estão associados com mudanças nos 

padrões de precipitação, porém os efeitos e a expansão espacial dessas flutuações hidrológicas 

são pobremente conhecidos na Bacia Amazônica. Acumular informações relacionadas às 

variações climáticas em ambientes continentais e produzir dados em escala regional, 

principalmente em áreas tropicais, tem como objetivo compreender os mecanismos 

climatológicos que atuaram nestas regiões. 

Os sedimentos lacustres são arquivos capazes de registrar mudanças ambientais, bem 

como eventos ocorridos em sua bacia de drenagem (MEYERS, 2003), armazenando 

informações no meio continental a nível regional ou local. A matéria orgânica preservada em 

materiais geológicos, como sedimentos e rochas, trazem uma indicação direta das condições 

ambientais que prevaleceram no momento da sua deposição/formação, atuando como uma 

ferramenta importante para estudos paleoclimáticos. Embora apenas uma pequena quantidade 

de matéria orgânica produzida é de fato preservada no ambiente geológico, as propriedades 
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geoquímicas remanescentes podem fornecer importantes informações ambientais. As 

propriedades geoquímicas da matéria orgânica sedimentar, tais como o teor de carbono 

organic total (COT), razão carbono e nitrogênio (C:N) e isótopos de carbono (δ13C) e 

nitrogênio (δ15N), são analisadas e aplicadas de forma usual nos estudos paleoambientais 

(MEYERS, 2003, 1993). A análise a nível molecular da matéria orgânicarevelacontribuições 

dostrês domínios da vida: archaea, eukaryae bactérias fornecendo informações mais 

específicassobre as condiçõesambientais do passadoemcomparação à análises geoquímicas do 

material sedimentar (bulk), que refletem uma mistura de componentes moleculares.  

Os compostos individuais, ou classes específicas de compostos, preservados em 

materiais geológicos são chamados de “biomarcadores”, uma vez que atuam como 

rastreadores de uma fonte particular de organismo, grupo de organismos ou para um 

determinado processo (como, por exemplo, a fotossíntese)(PETERS et al., 2005). O interesse 

da paleolimnologia nos biomarcadores consiste na capacidade da analise a nível molecular o 

que permiti a separação de componentes terrestres, aquáticos e sedimentares e investigar as 

condições ambientais, tanto na coluna d’água como da bacia de drenagem, simultaneamente. 

Plantas terrestres sintetizam n-alcanos de cadeias longas, C21–C37, como parte das 

ceras epicuticulares das folhas e produzem, predominantemente, n-alcanos de cadeia 

carbônica ímpar (EGLINTON; HAMILTON, 1967).Em função de sua estrutura química, com 

a ausência de grupos funcionais, os n-alcanos são estáveis e resistem no ambiente por escala 

milenar (EGLINTON; LOGAN, 1991). Estudos geoquímicos de n-alcanos presentes nos 

sedimentos aplicam certas razões entre cadeias de comprimentos particulares com o intuito de 

reconstruir ecossistemas passados.  A razão entre cadeias carbônicas longas e curtas (C29 ou 

C31 e C17) são comumente utilizadas para informar sobre a influência de plantas terrestres 

versus algas em sedimentos lacustres (CRANWELL et al., 1987; MEYERS; ISHIWATARI, 

1993). A literatura reporta que os n-alcanos podem inferir sobre a fonte da matéria orgânica. 

N-alcanos de cadeia carbônica intermediaria (C23 a C25) têm sido utilizados como 

indicadores de plantas aquáticas (FICKEN et al., 2000; MÜGLER et al., 2008) e cadeias 

longas tem sido utilizadas como identificadores para diferentes grupos de plantas vasculares, 

sendo C31 ou C33 geralmente associados à maior contribuição de gramíneas e o C29 

associado à influência de árvores e arbustos (MEYERS; ISHIWATARI, 1993; MEYERS, 

2003). 

As baixas temperaturas e a redução na precipitação nos trópicos durante o período 

glacial permitiram uma substituição da floresta tropical por savanas em algumas regiões da 

Bacia Amazônica (VAN DER HAMMEN; ABSY, 1994). Ao final de cada período glacial a 
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floresta retorna com alta diversidade e endemismo (VAN DER HAMMEN; ABSY, 

1994;HAFFER; PRANCE, 2001). Algumas evidências paleocológicas mostram um aumento 

das savanas na Bacia Amazônica durante o último período glacial (MAYLE et al., 2004, 

2009). Por outro lado, alguns registros polínicos não mostraram redução da floresta durante 

esse período (COLINVAUX et al., 1996; BUSH et al., 2002). Este cenário controverso, sobre 

alterações na Floresta Amazônica durante o último ciclo glacial-interglacial, ainda persiste 

(HOORN et al., 2010). Para compreender melhor a biodiversidade da floresta tropical e para 

um esclarecimento sobre o paleoclima na Amazônia é necessário entender o comportamento 

dos limites floresta-savana da Bacia Amazônica em escala milenar (SMITH et al., 1997; 

SCHEFUß et al., 2003A; CASTAÑEDA et al., 2007). 

Para entender as variações na composição florestal, o presente tabalho visa aclopar 

aosproxies clássicos de geoquímica orgânica, o uso de biomarcadores moleculares e 

composição isotópica (δ13C e δD) de n-alcanos. Os n-alcanos podem fornecer informações 

adicionais sobre as alterações hidrológicas, em função da influencia da aridez na 

distribuiçãode plantas C3 vs. C4 (SCHEFUß et al., 2003; CASTAÑEDA et al., 2007). Outro 

fator de extrema importância consiste em elucidar os mecanismos que afetam a composição 

isotópica dos n-alcanos nas regiões tropicais e como esses parâmetros respondem como 

ferramenta paleohidrologica e paleoclimática. 
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2 BASE TEÓRICA 
 

2.1 REGISTROS SEDIMENTARES DAS MUDANÇAS AMBIENTAIS 

 

A matéria orgânica presente em sedimentos lacustres constituem uma gama de 

compostos como lipídeos, carboidratos e proteínas dentre outros componentes que são 

produzidos, seja por organismos presentes no lago como em áreas adjacentes. Essa complexa 

mistura pode fornecer informações sobre mudanças ambientais ocorridas naturalmente ou 

pela ação antropogênica em escalas regionais e/ou locais, servindo como ferramentas na 

reconstrução paleoambiental de lagos e suas respectivas bacias de drenagem(MEYERS; 

TERANES, 2001).  

 

2.1.1 Composição elementar da matéria orgânica 
 

A concentração de carbono orgânico total sedimentar (COT) no ambiente lacustre é 

consequência da produção e degradação da biomassa, os processos deposicionais e grau de 

preservação desse material. Este parâmetro funciona como um excelente indicador para 

estimar a quantidade de matéria orgânica sedimentar (MEYERS, 2003, 1994; MEYERS; 

LALLIER-VERGÈS, 1999). 

No entanto, a concentração de COT pode sofrer um processo de diluição decorrente da 

entrada de material mineral para o interior de um lago (TURCQ et al., 2002; MEYERS; 

LALLIER-VERGÈS, 1999), tornando falha a correlação entre concentrações de carbono e 

produtividade lacustre. A matéria orgânica apresenta uma afinidade com relação as partículas 

argilosas, mantendo-se aderidas a sua superfície. Essa característica é refletida em uma 

correlação direta entre o COT e material sedimentar de granulometria mais fina (MEYERS, 

2003). Uma correlação inversa é observada com o aumento das partículas mais grossas, 

devido a um processo de diluição da matéria orgânica em função da forte energia 

hidrodinâmica necessária para transportar partículas de maiores dimensões (MEYERS; 

TERANES, 2001). 

O nitrogênio compõe a estrutura de proteínas, constituindo-se em um dos elementos 

mais importantes no metabolismo dos ambientes aquáticos. As fontes deste elemento no 

ambiente englobam a precipitação, a fixação de nitrogênio atmosférico na água e sedimento e 

entrada através da bacia de drenagem. O nitrogênio está presente no ambiente aquático, 
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principalmente, nas formas orgânicas tais como aminas, aminoácidos, bactérias, fitoplâncton, 

zooplâncton e inorgânicas através principalmente dos compostos amônia (NH4
+), nitrato 

(NO3
-) e nitrito (NO2

-) (WETZEL, 2001). 

As análises dos teores de carbono orgânico total e nitrogênio total são capazes de 

informar sobre a origem da matéria orgânica sedimentar, através da razão entre os dois 

parâmetros (C/N). Desta forma é possível distinguir duas principais fontes da matéria 

orgânica presente nos sedimentos, permitindo a reconstrução paleoambiental de sua origem. 

A origem dominante da matéria orgânica são os vegetais. Segundo Meyers (2003), 

estes podem ser divididos em plantas avasculares que possuem como característica baixos 

teores de celulose ou lignina e grandes proporções de matéria protéico rico em nitrogênio, 

como é o caso de algas e fitoplâncton. O segundo grupo compreende as plantas vasculares 

ricas em celulose e lignina como árvores terrestres, macrófitas emergentes do lago, grama e 

arbustos (MEYERS; TERANES, 2001; MEYERS; ISHIWATARY, 1993; MEYERS; 

LALLIERVERGÈS, 1999). 

O primeiro grupo, apresenta uma razão C/N com valores baixos, variando entre 4 e 10, 

devido a sua natureza rica em nitrogênio. O segundo grupo por apresentar uma estrutura com 

grandes quantidades de carbono (celulose e lignina) tem razão típica de C/N acima de 20 

(MEYERS, 1994, 1997, 2003).  

Geralmente, os sedimentos apresentam concentrações muito baixas de nitrogênio 

inorgânico muito inferior a de carbono orgânico. No entanto, em lagos com baixos teores de 

carbono a proporção de nitrogênio inorgânico podem-se apresentar em níveis mais elevados, 

resultando em uma baixa razão C:N (MEYERS; TERANES, 2001; MEYERS, 1997). Tal 

característica pode representar um artefato no uso razão C:N, que pode ser resolvida através 

da remoção do nitrogênio inorgânico do material sedimentar. No entanto, a dificuldade 

metodológica para remover espécies inorgânicas de nitrogênio torna essa pratica inviável para 

estudos paleoambientais (MEYERS, 1997). 

Outro fator que pode modificar os valores estimados pela razão C:N é a degradação 

seletiva da matéria orgânica durante o processo de diagênese. A atividade microbiana presente 

nos solos pode provocar a remoção de compostos nitrogenados acompanhado pela 

remineralização do carbono orgânico (MEYERS, 1994). Como forma de amenizar esses 

efeitos, é possível utilizar de forma integrada a composição isotópica da matéria orgânica. 

Uma vez que mesmo após a degradação de matéria orgânica, os valores isotópicos podem 

preservar informações sobre a origem da matéria orgânica sedimentar (MEYERS, 1994). 
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2.1.2 Composição isotópica da matéria orgânica 

 

A razão de carbono isotópico pode ser utilizada para identificar matéria orgânica de 

diferentes tipos de plantas terrestres, bem como distinguir a fonte da matéria orgânica 

sedimentar entre plantas marinhas e continentais (MEYERS; TERANES, 2001; MEYERS, 

1994, 1997, 2003; MEYERS; ISHIWATARY, 1993; MEYERS; LALLIER-VERGÈS, 

1999).O processo de assimilação do carbono nas plantas ocorre durante o processo de 

fotossíntese responsável pela fixação de CO2. Os diferentes ciclos fotossintéticos existentes 

(C3, C4 e CAM) são responsáveis pela composição isotópica da matéria orgânica em função 

da capacidade em que cada um deles apresenta diferenças na asimilação de CO2 e 

conseqüentemente de 13C(MEDINA et al., 2005; PESSENDA et al., 2002). 

A utilização do δ13C em estudos paleoambientais auxilia na identificação de vegetação 

do tipo C3 e C4, o que também fornece informações sobre variações climáticas. As vias de 

fixação do carbono nosvegetais ocorrem principalmente de duas maneiras: O ciclo de Calvin, 

onde o primeiro produto originado pela fixação de CO2 é um composto de três carbonos, 

sendo conhecido como ciclo C3, e o mecanismo aonde o CO2 é fixado ao fosfoenolpiruvato 

produzindo um composto de quatro carbonos é chamado de ciclo C4 (RAVEN et al., 2001). 

As plantas C4, devido a sua maior eficiência na utilização do CO2, necessitam de 

menores aberturas estomáticas para atingir as mesmas taxas fotossintéticas que plantas C3, 

evitando assim a perda de água. Tal habilidade permite que as plantas C4 sofram um processo 

de expansão em ambientes secos e com baixas taxas de precipitação devido a sua melhor 

adaptação em ambientes de altas temperaturas e ao estresse hídrico, fazendo com que esse 

tipo de vegetação seja um provável indicio da ocorrência de uma regressão da floresta, 

associada a um clima mais seco (STREET-PERROT et al., 2004, 1997; HUANG et al., 2001). 

Entre as espécies que representam este tipo de vegetação estão as gramíneas tropicais, 

enquanto as plantas C3 são tipicamente árvores (MEDINA et al., 2005; PESSENDA et al., 

2002). 

Os valores de carbono isotópico são menos negativos (-8 a -13‰) em plantas de 

metabolismo C4no que nas plantas C3(-23‰ a -36‰), uma vez que as primeiras apresentam 

uma amior eficiência na assimilação de CO2 em função do seu ciclo metabólico. Os 

parâmetros δ13C das plantas C3 e C4 e da razão C/N das plantas vasculares e algas podem 

auxilia de maneira sinérgica a identificar as principais origens da matéria orgânica 

sedimentarcomo se pode observar no diagrama abaixo (figura 1) (MEYERS, 1994). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O nitrogênio tem dois isótopos estáveis no ambiente: o 

(99.3%).Com relação aos isótopos de nitrogênio na matéria orgânica, esse parâmetro pode ser 

usado para distinguir entre fontes 

utilização do nitrato, da denitrificação e fixação de N

avaliar modificações na produtividade de ambientes marinhos e lacustres. 

 As algas (lacustres e marinhas

terrestres, visto que as primeiras utilizam o nitrogênio dissolvido na forma de NO

as plantas captam o N2 através de organismosfixadores de nitrogênio no solo.Uma mudança 

no valor de nitrogênio isotópico é uma mudança na proporção da contribuição de algas e 

plantas terrestres na matéria orgânica. Essa diferença isotópica entre essas duas fontesde 

nitrogênio é observada nos valores de 

C3 (+ 0,5‰) em ecossistema estuarino (MEYERS, 2003).

 

 

Figura 1 - Diagrama C/N vs. δ13C com as regi
Fonte: MEYERS et al., 2003. 

O nitrogênio tem dois isótopos estáveis no ambiente: o 14

(99.3%).Com relação aos isótopos de nitrogênio na matéria orgânica, esse parâmetro pode ser 

usado para distinguir entre fontes de algas e plantas terrestres(MEYERS, 2003), alterações na 

utilização do nitrato, da denitrificação e fixação de N2 (LEHMANN et al., 2002), permitindo 

avaliar modificações na produtividade de ambientes marinhos e lacustres. 

As algas (lacustres e marinhas) apresentam valores de 15N maiores do que as plantas 

terrestres, visto que as primeiras utilizam o nitrogênio dissolvido na forma de NO

através de organismosfixadores de nitrogênio no solo.Uma mudança 

io isotópico é uma mudança na proporção da contribuição de algas e 

plantas terrestres na matéria orgânica. Essa diferença isotópica entre essas duas fontesde 

nitrogênio é observada nos valores de δ15N da matéria orgânica algal (+ 8,5‰) e de plantas 

,5‰) em ecossistema estuarino (MEYERS, 2003). 

δ13C com as regiões representativas das principais fontes 
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14N (0,6%) e o 15N 

(99.3%).Com relação aos isótopos de nitrogênio na matéria orgânica, esse parâmetro pode ser 

de algas e plantas terrestres(MEYERS, 2003), alterações na 

(LEHMANN et al., 2002), permitindo 

avaliar modificações na produtividade de ambientes marinhos e lacustres.  

N maiores do que as plantas 

terrestres, visto que as primeiras utilizam o nitrogênio dissolvido na forma de NO3-,enquanto 

através de organismosfixadores de nitrogênio no solo.Uma mudança 

io isotópico é uma mudança na proporção da contribuição de algas e 

plantas terrestres na matéria orgânica. Essa diferença isotópica entre essas duas fontesde 

N da matéria orgânica algal (+ 8,5‰) e de plantas 

ões representativas das principais fontes de matéria orgânica.  
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2.2CARBONO GRAFÍTICO 

 

A combustão incompleta de combustíveis fósseis e biomassa gera uma mistura de 

materiais com diferentes propriedades físicas (Figura 2). A esse resíduo é aplicado o termo de 

Carbono grafítico (BC) (DICKENS et al., 2004; GÉLINAS et al., 2001). Na sua composição 

incluem em ordem crescente de resistência à biodegradação, a biomassa levemente 

carbonizada, carvões produzidos pela queima da vegetação e a fuligem produzida pelo 

consumo de combustíveis fósseis (RIBEIRO et al., 2008). A origem do BC é puramente 

terrestre, sendo encontrado em solos e sedimentos, e transportado para os oceanos através da 

via fluvial e mecanismos atmosféricos (BRODOWSKI et al., 2005; KOELMANS et al., 2005; 

GÉLINAS et al., 2001). 

 

 

 

Figura 2 - Continuum de combustão englobado pelo termo Black Carbon.  
Fonte: MASSIELLO, 2004. 
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 Estudos geoquímicos e biológicos sobre as diferentes formas de BC (biomassa 

carbonizada, carvões e fuligem) mostram suas implicações ambientais como: ser um 

significante sumidouro no ciclo global do carbono; afetar o balanço térmico da Terra; um 

eficiente indicador de incêndios (devido a sua relativa resistência bioquímica); corresponde 

uma fração significante de carbono estocado em solos e sedimentos; atua como um importante 

transportador de poluentes ou metais pesados (BRODOWSKI et al., 2005; KOELMANS et al. 

2005; HSIEH, 2008; HAMMES et al., 2007). 

 Partículas de BC apresentam dois caminhos distintos de formação: o primeiro consiste 

na recondensação dos compostos voláteis, dando origem a uma fuligem-BC altamente 

grafitizada; e o segundo gera o carvão-BC através do o resíduo sólido (GÉLINAS et al., 

2001). A fuligem se forma através de pequenas moléculas que são liberadas por pirólise e 

suas subseqüentes recombinações por reações via radicais livres. O carvão-BC é formado 

durante a fase da combustão onde o oxigênio reage com o carbono que se acumula na 

superfície do combustível (SCHMIDT; NOACK, 2000). 

O carvão-BC, consiste em um resíduo que mantém algumas características químicas e 

morfológicas da planta de origem. A fuligem, que é produzida pela condensação dos 

intermediários da fase gasosa, reflete em sua geoquímica as condições de combustão e não da 

planta ou do combustível utilizado. Durante a combustão, ambos os resíduos podem se formar 

simultaneamente, coexistindo em amostras ambientais (HAMMES et al., 2007). 

A formação em ambientes naturais ocorre através de reações exotérmicas, em faixas 

de temperatura entre 280°C e 500°C. Na natureza, essas partículas são produzidas por 

incêndios naturais. A maior temperatura durante esses incêndios ocorrem a 30-40 mm do solo 

e suas temperaturas variam de acordo com o tipo de vegetação (SCHMIDT, 2001; 

GOLDBERG, 1985). 

 Segundo Schmidt (2001), fatores como tipo de material e condição de combustão, 

condições climáticas, heterogeneidade do substrato, intensidade e duração do incêndio; 

podem influenciar na quantidade e no tipo de BC produzido como ilustra a figura abaixo 

(Figura 3). A figura ilustra que em menores eficiências de queima, nem toda biomassa é 

exposta a degradação térmica, resultando em uma pequena quantidade de BC. Com o aumento 

da eficiência de queima, a formação de BC aumenta para o máximo de conversão (1,8 0,2%) 

do carbono inicial em 90% de eficiência de queima, o que é comum nas queimadas de savana. 

A formação de BC em caducifólias é maior, provavelmente devido a fisiologia como estrutura 

densa, reduzindo o acesso ao oxigênio.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 BIOMARCADORES MOLECULARES

 

 O uso de biomarcadores tem se 

diz respeito a reconstruções do clima e condições ambientais passadas. Relações precisas 

entre o organismo precursor e essas biomoléculas têm sido estabelecidas para muitos 

compostos orgânicos (PHILP, 1985)

esqueleto orgânico pode ser reconhecido mesmo após os fortes processos de 

diagênese(LAUCELLARD; SALIOT, 1993; CARREIRA et al., 2001). Dessa forma a 

distribuição de biomarcadores atua como um indicador 

fornecendo base para as interpretações paleoambientais.

Essas moléculas biosintetizadas se dispersam no ambiente quando são liberadas 

diretamente pelo organismo precursor ou após sua morte. A dispersão dos biomarcadores 

pode ser influenciada pelo aprisionamento dessas moléculas em matrizes minerais, 

encapsulamento em matrizes de biopolímeros resistentes, tais como as paredes celulares, 

folhas e grãos de pólen, ou em materiais coloidais (como por exemplo, ácidos húmicos). 

Algumas dessas moléculas possuem grupos funcionais polares e reativos (como hidroxilas, 

grupos amino, carboxilas), que propiciam a esses compostos a capacidade de se adsorverem 

ou se incorporarem covalentemente em matrizes minerais tais como partículas de argi

Figura 3 - Dependência da formação de Carbono grafítico de queima de biomassa com a eficiência de queima. 
Fonte: SCHMIDT, 2001. 

.3 BIOMARCADORES MOLECULARES 

O uso de biomarcadores tem se tornado uma ferramenta cada vez mais comum no que 

diz respeito a reconstruções do clima e condições ambientais passadas. Relações precisas 

entre o organismo precursor e essas biomoléculas têm sido estabelecidas para muitos 

compostos orgânicos (PHILP, 1985). O uso de biomarcadores baseia-se na idéia de que seu 

esqueleto orgânico pode ser reconhecido mesmo após os fortes processos de 

diagênese(LAUCELLARD; SALIOT, 1993; CARREIRA et al., 2001). Dessa forma a 

distribuição de biomarcadores atua como um indicador da matéria orgânica sedimentar, 

fornecendo base para as interpretações paleoambientais. 

Essas moléculas biosintetizadas se dispersam no ambiente quando são liberadas 

diretamente pelo organismo precursor ou após sua morte. A dispersão dos biomarcadores 

ser influenciada pelo aprisionamento dessas moléculas em matrizes minerais, 

encapsulamento em matrizes de biopolímeros resistentes, tais como as paredes celulares, 

folhas e grãos de pólen, ou em materiais coloidais (como por exemplo, ácidos húmicos). 

mas dessas moléculas possuem grupos funcionais polares e reativos (como hidroxilas, 

grupos amino, carboxilas), que propiciam a esses compostos a capacidade de se adsorverem 

ou se incorporarem covalentemente em matrizes minerais tais como partículas de argi

Dependência da formação de Carbono grafítico de queima de biomassa com a eficiência de queima. 
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Dependência da formação de Carbono grafítico de queima de biomassa com a eficiência de queima.  
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acelerando sua dispersão no ambiente (HEDGES et al., 1997; ONSTAD et al., 2000; COSTA 

et al., 2010). 

Os biomarcadores moleculares são estudados a partir de uma investigação a nível 

molecular da fração da matéria orgânica sedimentar solúvel em solventes orgânicos. Essa 

fração compreende uma pequena porção da MO contida nos sedimentos sendo  dependente da 

qualidade da MO sedimentada (MELLO, 1988).  

Asmetodologias utilizadaspara a geraçãodeproxiesmolecularesconsistem em uma 

extração inicial dos compostos presentes no sedimento com solvente orgânico, seguido de 

fracionamento, purificaçãoeposterior quantificação realizada porcromatografia líquidaoude 

gás(GC eLC, respectivamente) e/ouespectrometria de massa(MS). Nos últimosanos, 

acapacidade demanipularmoléculaspolares, tais como os ácidos, álcoois e 

componentespolifuncionais, bem como os componentesde alto peso molecular tem 

contribuído para melhorar a gama demoléculas usadas como biomarcadores (HOPMANS et 

al., 2000;. TALBOT et al., 2001). Outro fator que ajudou no desenvolvimento dos 

biomarcadores foi o aumento na sensibilidade e especificidade das técnicas de espectrometria 

de massa, tais como MS/MS e os métodos cromatográficos acoplados a espectrometria como 

GC/MS e HPLC/MS. Tais características tornaram possível manipular pequenas quantidades 

de amostras de sedimentos (ordem dos miligramas), viabilizando uma amostragem em alta-

resolução (SACHES, 2004; GARCIN et al.,2012). 

Outro procedimento analítico que continua avançando tecnológica e 

medotologicamente é a análise isotópica de um composto específico (CSIA – do inglês 

compound-specificisotopeanalysis), que consiste em utilizar a metodologia de espectrometria 

de massa de razão isotópica em fluxo contínuo (SESSIONS, 2006). Tal metodologia que já 

proporcionava a medição de δ13C em compostos orgânicos, agora possibilita as medições de 

δD (BURGOYNE; HAYES 1998; HILKERT et al., 1999, SCRIMGEOUR et al., 1999; 

TOBIAS; BRENNA, 1997). 

Dessa forma, estudos de proxies moleculares vêm se tornando mais rotineiros, em 

função das pequenas frações de amostras utilizadas atualmente para a analise e a possibilidade 

de se utilizar novas moléculas como biomarcadores (GARCIN et al.,2012). O proxy TEX86 é 

um exemplo desse avanço,construído com base nos lipidios tetraéteres polares de alto peso 

molecular, tem sido recentemente usado para reconstrução da temperatura superficial do mar 

(TSM) em amostras de idades geológicas consideráveis (SCHOUTEN et al., 2002, 2003).  

Biomarcadoresde ceras epicuticulares sintetizados por plantas terrestres, fornecem 

informações sobre a vegetação continental. Esses proxies são completamente independente 
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dos convencionais baseados nas variações inorgânicas ou isotópicas ou em abundâncias de 

organismos fósseis (HUANG et al., 1995; BROOKS et al., 1997). Porém, como todos os 

proxies, eles apresentam limitações devido a múltiplos fatores baseados na sua abundância e 

composição (BUSH; MCINERNEY, 2013). Os biomarcadores de ceras epicuticulares devem 

ser considerados em termos das zonas de erosão que atuam como fornecedoras, bem como as 

taxas de transferência e deposição pelos processos de transporte (EGLINTON; EGLINTON, 

2008).Além disso, é possível que ocorra uma alteração e a atenuação dos sinais decorrentes 

do processo de decomposição das moléculas (ZECH et al., 2013). Por isso, é altamente 

aconselhável realizar medidas de diferentes proxies na mesma camada sedimentar em função 

das diferentes vantagens e limitações. 

 

2.3.1 Os lipídios 
 

Os lipídios representam uma classe bioquímica de extrema importância nos 

organismos vivos, apesar de serem menos abundantes quando comparados aos aminoácidos e 

os carboidratos. Dentre as funções dos lipídios destacam-se seu papel na mobilização e 

estoque de energia, estrutura de membranas e controle hormonal de processos metabólicos 

(WAKEHAM et al., 1997a). Várias classes de compostos entre os lipídios apresentam ampla 

utilizam como marcadores moleculares por fornecerem valiosas informações sobre a origem, 

o transporte, a alteração e a transformação da matéria orgânica. Em função de seu alto grau de 

preservação em ambientes marinhos quando comparados aos carboidratos e protéinas 

(HEDGES et al., 1997), bem como uma alta diversidade de estruturas moleculares, os lipídios 

podem ser facilmente atribuídos a organismos específicos (WAKEHAM et al., 1997b; 

VOLKMAN et al., 2006). 

 

2.3.1.1 n- alcanos 
 

Os componentes lipídicos das ceras protetoras que cobrem as superfícies das folhas da 

maioria das plantas terrestres são relativamente persistentes a degradação (EGLINTON; 

HAMILTON, 1963), tornando-os úteis como biomarcadores de vegetais superiores 

(CRANWELL, 1981). Os maiores componentes das ceras epicuticulares das folhas de plantas 

vasculares consiste em n- alquil de cadeias longas (EGLINTON et al., 1962; EGLINTON; 

HAMILTON, 1967). Tipicamente, os lipídeos provenientes de vegetais superiores e algas 
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diferem principalmente no tamanho da cadeia carbônica de seus hidrocarbonetos, que 

compreendem uma mistura de n-alcanos, alcanóis e ácidos alcanóicos. 

Esses compostos foram identificados em sedimentos marinhos e terrestres recentes 

(RIELEY et al., 1991), antigos (BIRD et al., 1995; STREET-PERROTT et al., 1997; 

FREEMAN; COLARUSSO, 2001) e inclusive em tecidos fósseis de vegetais (LOGAN et al., 

1995). Os hidrocarbonetos de cadeia aberta são nomeados n-alcanos, caracterizados por uma 

sucessão de átomos de carbono unidos por ligações simples sem ramificações. Os n-alcanos 

são comumente usados para registrar origem de matéria orgânica de sedimentos lacustres em 

função da sua baixa susceptibilidade a degradação microbial quando comparado a outros tipos 

de compostos presentes na matéria orgânica (MEYERS, 2003). 

N-alcanos ocorrem em extratos de folhas, apresentando tipicamente uma cadeia 

carbônica com comprimentos entre C25 e C35(KOLATTUKUDY, 1976; EGLINTON et al., 

1962; EGLINTON; HAMILTON, 1967) e uma forte predominância de homólogos de cadeias 

ímpares sobre os de cadeia pares, sendo os mais comuns os C27, C29, C31 e C33 (VOLKMAN 

et al., 1998; MEYERS 2003). Os n-alcanóis e ácidos alcanóicos apresentam uma forte 

predominância dos homólogos de cadeias com números pares de carbono. Esta característica 

distribucional de números de carbono ímpar/par é uma conseqüência da via Biosintética de 

policetídeos(acetato e malonato) (SACHES et al., 2012). 

Os n-alcanos de cadeia carbônica ímpar são formados pela perda de um carbono do 

seu ácido n-alcanóico precursor.As ceras cuticulares são formadas porn-ácidos e n-álcoois de 

cadeias de carbono de números pares (SACHES et al., 2012). Após um leve processo de 

degradação (perda de CO2) e descarboxilação (perda de CO), esses compostosdão origema n-

alcanos preferencialmente de cadeias ímpares.  

A quantidade dessas ceras epicuticulares presente no sedimento lacustre indica a 

quantidade de matéria orgânica (MO) de origem alóctone que foi trazida para o lago 

(MEYERS, 2003).Esses compostos se deslocam no ambiente como fragmentos de folhas e 

aerossóis formados através da ação de incêndios florestais e do vento. Eles podem ser 

transportados a longas distâncias pelo vento e água até se depositarem e atuarem como 

indicadores da vegetação continental que os biossintetizaram (figura 4) (EGLINTON; 

EGLINTON, 2008). 



 

 

Figura 4 - Lipídios de ceras epicuticulares em sedimentos marinhos. A figura ilustra um típico cromatograma da 
fração n-alcano de plantas C4, mostrando que o sinal se preserva mesmo após a sedimentação. 
Fonte: EGLINTON; EGLINTON, 2008
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(C27+C29)/C31 proposta por Meyers (2003) e os valores individuais da abundância isotópica 

dos homólogos ou a média deles. 

Mudanças na distribuição do comprimento da cadeia de n-alcanos de ceras de  plantas  

em  amostras  de  sedimento  vêm  sendo  relacionadas  a fatores como  o  aumento da aridez 

(SCHEFUß et al., 2003; LIU;HUANG, 2005). Estes trabalhos associam n-alcanos com baixa 

cadeia carbônica a condições ambientais de baixo estresse hídrico, enquanto condições de alto 

estresse hídrico resultariam na síntese de cadeias carbônicas maiores. Assim,para avaliar a 

predominância de um compostosobre o outro foi estabelecido o índice ACL (Comprimento 

Médio da Cadeia – do inglês Average Chain Lenght) representado na equação: 

��� =  
∑(�� 	 [��]

∑[��]
 

 

Onde Ci representa o número de carbonos e [Ci] a concentração do n-alcanos com 

número de carbono Ci. Segundo Rommerskirchen et al. (2003), altos valores de ACL 

resultariam em um aumento no ponto de fusão das ceras epicuticulares e assim plantas que se 

desenvolveram em ambientes de elevado estresse hídrico sintetizariam n-alcanos de longas 

cadeias carbônicas com o intuito de reduzir a perda de água. 

O índice de preferência de carbono (IPC) foi proposto por Bray e Evans (1961), e vem 

sendo amplamente utilizado para ambientes lacustres, marinhos e estuários (HOSTETTLER 

et al., 1999; SILVA et al., 2007). O índice é calculado através das abundâncias relativas de n-

alcanos pares e ímpares. A expressão global (equação 1) considera os n-alcanos biogênicos de 

algas e plantas vasculares como sendo aqueles na faixa entre C15 até C35. Quando o IPC é 

calculado somente com a metade mais baixa da série, o resultado é fortemente influenciado 

por n-alcano biogênicos característicos de algas, bactérias e produtos mais leves de petróleo 

(óleo combustível). Se o IPC for calculado com os homólogos de cadeia mais longa da 

distribuição o resultado é influenciado por fontes naturais de plantas terrestres e produtos 

pesados do petróleo (óleo cru e lubrificantes) (BOURBONNIERE et al., 1997; SILVA 2007). 

Neste trabalhonão foi possível calcular o IPC, uma vez que não fopi possível quantificar os n-

alcanos de cadeias curtas (<C25) e os homólogos de números pares. 

 

IPC = ½ C25+C27+C29+C31+C33 + C25+C27+C29+C31+C33            Equação 1 

                             C26+C28+C30+C32+C34 C24+C26+C28+C30+C32 
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Valores de IPC entre 3e 10 indicam a matéria orgânica terrestrerelativamente novo, 

(HOLLERBACH, 1985), valores entre 4 e 7 refletem a presença de hidrocarbonetos 

biogênicos, enquanto valores próximos a 1 podem indicar contaminação por petróleo ou a 

presença de um material degradado. 

A Razão entre o Material Terrígeno e Aquático (RTA) é calculada pela fórmula: 

 

RTA = [(C27 + C29 +C31)/(C15 + C17 + C19)] Equação 2 

 

Esta equação parte do princípio as ceras de plantas terrestres apresentam uma 

abundância nos compostos C27, C29, C31e as algas apresentam uma maior concentração nos n-

alcanos de cadeia curta (C15, C17 e C19) (BOURBONNIERE; MEYERS, 1996; CRANWELL 

et al., 1987; MEYERS, 2003). Quando o material de fonte terrestre é predominante no 

sediemnto lacustre, a razão apresenta valores maiores que 1, conseqüentemente quando o 

RTA é menor que a unidade o material predominante seria atribuído a fonte aquática 

(BOURBONNIEREet al.,1997; MEYERS; ISHIWATARI, 1993). 

Para avaliar a razão entre a distribuição dos n-alcanos característicos de macrófitas 

submersas em relação asmacrófitas emersas e o material terrestre, utiliza-se a razão 

Paq(FICKEN et al., 2000). Os compostos C23 e C25 são geralmente atribuídos a macrófitas 

submersas enquanto macrófitas emergentes e vegetais terrestres apresentam uma abundância 

nos compostos C29 e C31. Nesse trabalho, não foi calculada tal razão, pois não foi possível a 

determinação de compostos com cadeias menores que C25. 

 

Paq = (C23+C25) / (C23+C25+C29+C31) 

 

A razão (C27+C29)/C31 proposta por Meyers, 2003 apresenta certas variações 

atualmente como (C27+C29)/C33, em função de certos estudos observarem que o composto 

C33 é mais característicos de gramíneas do que o C31 (BUSH; MCINERNEY, 2013).  Essa 

razão determina a abundância relativa entre o material de origem arbustiva e de gramíneas. 

Esta razão utiliza a concentração do C31 ou C33 encontrados, geralmente, em maior 

concentração em gramíneas e os n-alcanos n-C27 e n-C29 mais frequentemente encontrados no 

material de origem arbustiva. 
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2.3.2 Fracionamento isotópico de carbono em plantas C3 vs C4 
 

Nas moléculas de n-alcanos, os átomos são ligados através de fortes interações 

covalentes, C-C e C-H, sendo difíceis de romper sem a aplicação de uma energia como 

aquecimento ou altas temperaturas, ataques de radicais, ou através de atividades específicas 

de enzimas ou outros catalisadores (KILLOPS; KILLOPS, 2004). Assim,o conteúdoisotópico 

incorporado nabiossíntesesão relativamenteconstante durante o percurso da molécula através 

do ambiente e em sedimentos, sendo essa plausível de permanecer intacta ao longo do 

tempogeológico (CRANWELL, 1981) 

A quantidadede carbono de quase todos os materiais orgânicos de ocorrência natural 

contém cerca de 1,1% 13C e 98,9% 12C, sendo a composição isotópica de carbono expressa 

como um valor δ13C, em unidades por mil(‰), em relação ao padrão Viena 

PeeDeeBelemnite(V–PDB) (FARQULAR, 1989). As plantas acabam discriminando o isótopo 

mais pesado (13C) durante o processo de fotossíntese, e a magnitude deste efeito isotópico 

refletem o metabolismo da planta e ao mbiente do crescimento (PANCOST; BOOT, 2004). 

Normalmente, estudos de paleovegetação exploram essa diferença isotópica entre as plantas 

que utilizam os mecanismos de assimilação de carbono C3 (Calvin-Benson) vs. C4 (Hatch-

Slack) (Fig.5) (O'LEARY, 1981;MEYERS, 1993, 2003).  

 

 

Figura 5 - Diferença no sinal isotopico entre plantas C3 e C4 em função da discriminção do isotópo mais 
pesado.  
Fonte: O’LEARY, 1981. 
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Os valoresde δ13C nas moléculas que compõem as ceras epicuticulares dependem de 

outros fatores além da via fotossíntetica empregada pela planta, como a concentração do 

CO2atmosférico e de fatores ambientais como a aridez, que afetam a condutância estomática 

da planta (FARQULAR, 1989). Plantas do tipo C3 compreendem espécies que incluem 

alguns tipos de gramíneas, árvores e arbustos. Enquanto plantas do tipo C4 são tipicamente 

gramíneas e ciperáceas. As distribuições médias globais e composições isotópicas dos n-

alcanos diferem claramente entre estes dois tipos de plantas. Assim sendo, as gramíneas C4 

apresentam uma maior concentração do n-alcano C31 com valores médios de δ13C entre -22‰, 

enquanto as plantas C3 apresentam como constituinte majoritário o C29 com valores de δ13C 

entre -34‰ (ROMMERSKIRCHEN et al., 2006). 

Estudos têm demonstrado quea fixação fotossintética do CO2 atmosférico pelas plantas 

é acompanhado por uma discriminaçãodo isótopo mais pesado (O'LEARY, 1981). Para as 

plantas do tipo C3, a principal causa do fracionamento isotópico fotossintético ocorre através 

da discriminação do 13C pela ribulose 1,5 –bifosfatocarboxilase/oxigenase(Rubisco), a enzima 

responsável pela carboxilação de um açucar C5duranteassimilação de carbono (SCHUBERT; 

JAHREN, 2012). 

A composição isotópica de carbono nas plantas C3 está relacionada com o CO2 

atmosférico pela seguinte expressão (FARQUHARet al., 1982): 

 

δ
13Cplanta= δ13Car – a – (b – a) Ci/Ca 

 

ondeδ13Car corresponde ao valor isotópico do CO2 no ambiente; Ci/Ca é a razão entre as 

concentrações de CO2 no espaço intercelular de folhas (Ci) e a na atmosfera (Ca); a é o 

fracionamento associado com a difusão do CO2da atmosfera para o espaço intercelular das 

folhas (4,4‰) e b representa o fracionamento do CO2 durante a carboxilação mediada pelo 

Rubisco (aproximadamente 30‰). 

A relação estabelecida por Farquhar et al. (1982) indica que, se o valor de δ13Car  

aumenta ou a razão Ci/Ca diminui, o valor de δ13C do tecido vegetal aumenta. Portanto os 

parametros importantes que controlam os valores de δ13C nas plantas vasculares são a 

composição isotópica da atmosfera (ARENS et al., 2000; BEERLING; ROYER, 2002) e as 

variáveis ambientais e fisiológicas que influenciam o índice Ci/Ca. Apesar do δ13Car  não ter 

mudado muito durante o Pleistoceno, certamente passou por variações de concentrações 

significativas em escalas de tempo mais longos e foi registrado na composição isotópica de 

fósseis vegetais (FAURE et al., 1995; GROCKE et al., 2003).Além disso, a composição 



33 
 

 

isotópica do ar no ambiente imediato de crescimento de uma planta pode ser diferente dos 

valores de δ13C dióxido de carbono atmosférico. Um exemplo disso é o efeito provocado pelo 

dossel das árvores (BROADMEADOW; GRIFFITHS, 1993), em que o ar empobrecido em 
13C gerado pela respiração do solo se acumula e é assimilado pelas plantas que crescem 

abaixo do dossel da floresta. Ao examinar uma série de dados publicados anteriormente, 

Arens et al. (2000) concluíram que, depois daos ciclos fotossintéticos, as variações nos 

valores de δ13C do CO2 atmosférico apresentam uma contribuição na na composição isotópica 

de carbono das plantas superiores. Estas variações ambientais causam influência na razão 

Ci/Ca. 

Em escalas de tempo geológicas, talvez o mais importante fator que controle a razão 

Ci/Ca seria o nível de pCO2 atmosférica (POPP et al., 1989); níveis mais baixos de pCO2 

pode resultar em valores baixos da razão Ci/Ca e altos valores de δ13C nas plantas. No 

entanto, os valores de δ13C em plantas superiores não são úteis como indicadores de  palaeo-

pCO2 como aqueles derivados de matéria orgânica de origem algal, uma vez que estes últimos 

organismos apresentam uma maior limitação em carbono (LAWS et al., 1995; BIDIGARE et 

al., 1997, 1999). Além disso, as plantas utilizam uma variedade de estratégias para manter a 

razão Ci/Ca constante (BEERLING; WOODWARD, 1995), diminuindo a sua aparente 

sensibilidade isotópica para mudanças na pCO2.  A razão Ci/Ca também diminui se a 

condutância estomática na folha da planta é reduzida, o que pode ocorrer em ambientes de 

baixa umidade com o intuito de minimizar a perda de água através de evapotranspiração 

(FARQUHAR et al., 1982;. MADHAVAN et al., 1991). De fato, estudos mostram que uma 

redução na disponibilidade de água, em função da baixa precipitação ou características do 

solo, correlacionam-se com valores mais elevados de δ13C em diferentes populações havainas 

de uma espécie de C3 (MEINZER et al.,1992). Lipp et al. (1996) relataram uma mudança -

0,12‰nos valores de δ13C da celulose de abetos da Floresta negra (Abies alba) para cada 

aumento de 1% de umidade relativa.  

A taxa de assimilação de carbono também irá afetar a razão Ci/Ca e consequentemente 

valores de δ13C da planta (WHITE et al., 1994; SAUER et al., 1995). Altas taxas de 

assimilação provocarão um decréscimo na razão Ci/Ca ocasionando um aumento nos valores 

de δ13C. Controles sobre as taxas de assimilação de carbono refletem tanto o estado dos 

nutrientes como intensidade de luz; considerando-se este último, é possível que os valores de 

folha δ13C possam variar numa única planta, dependendo da orientação da folha em relação ao 

sol (BUSH; MCINERNEY 2013).Lockheart et al. (1997) observaram variações sazonais 

significativas na composição isotópica de lipídios de folhas em plantas C3 (aumento de até 3 
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vezes), atribuída a variações nas taxas de crescimento em função de uma combinação de 

mudança na disponibilidade de umidade e luz solar. 

Estudos in vitro (CHRISTELLERet al., 1976) e investigações em campos (FARMER, 

1979; LEAVITT; LONG, 1983; SMITH et al., 1973, 1976; TROUGHTON; GARD, 

1975)mostraram que a temperatura exerce um controle reduzido sobre o fracionamento 

isotópico pela enzima Rubisco (LIBBY, 1972; LIBBY et al., 1976), enquanto outros não 

conseguiram encontrar qualquer efeito (O'LEARY, 1981). No entanto, a relação entre a 

temperatura e fracionamento varia amplamente em magnitude e sinal, provavelmente devido à 

dificuldade na resolução de múltiplas variáveis. Lipp et al. (1996) relataram um aumento de 

0,36‰/K nos valores de δ13C em A. alba com o aumento da temperatura de crescimento. 

Berner et al. (2000) mostrou que altas  razões O2/CO2 também resultam em um 

aumento no fracionamento isotópico, devido a atividade de oxigenação (fotorespiração) da 

enzima Rubisco e menores taxas de assimilação de carbono (GERHART; WARD, 2010). As 

concentrações atmosféricas de O2 não apresentaram grandes variações em um passado 

recente, mas em escalas de tempo fanerozóicos poderia ter sido um controle primário nos 

valores de δ13C de vegetais superiores (BEERLING et al.;2002). 

Plantas C4 pode lidar melhor com menor pCO2, temperaturas mais 

elevadasecondições mais áridas (FARQULAR 1989). As gramíneas C4 são constituintes 

majoritários dos tipos de plantas C4 e dominam as grandes áreas de pastagens e savanas em 

latitudes subtropicais da África, América do Sul, partes da Austrália, da Índia e do Paquistão 

(STILL et al., 2003). Ao contrário das plantas C3, as plantas C4 inicialmente fixam carbono 

como bicarbonato através da carboxilação do fosfoenolpiruvato (O'LEARY, 1981), formando 

o oxaloacetato. Isto ocorre na camada externa de células fotossintéticas (mesófilo), e o 

carbono fixado, na forma de malato ou aspartato, é transportado para as células, onde ocorre a 

descarboxilação, regenerando o fosfoenolpiruvato e liberando CO2. 

Acredita-se que todo CO2 liberado é então fixado pelo Rubisco. Uma vez que o 

fracionamento gerado pela fosfoenolpiruvato carboxilase é baixa (2,2‰) e a completa 

utilização do CO2 resulta na ausência de expressão do efeito isotópico associada com 

carboxilação mediada pelo Rubisco, o fracionamento líquido durante afotossíntese pela via 

C4 é muito pequena (-1,3‰; MARINO; MCELROY, 1991).Collister et al.(1994), 

confirmaram que a biomassa de plantas C4 (-10‰ a -16‰) é significativamente enriquecida 

em relação à de plantas C3 (-25‰ a -30‰). Além disso, a relação Ci/Ca tem uma menor 

influência nos valores de δ13C paraplantas C4 sugerindo que o fracionamento isotópico é 

menos dependente das variáveis ambientais, que as plantas C3 (MARINO; 
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MCELROY,1991), de tal modo que os valores de δ13C de fósseis vegetais  de plantas 

C4δ13Cregistrammelhor as mudanças isotópicas na composição do CO2 atmosférico 

(MARINO; MCELROY, 1991). 

O fato de que plantas C3 e C4 podem ser distinguidas através dos seus valores de δ13C 

é de grande utilidade em estudos de paleovegetação. Plantas do tipo C3 e C4 apresentam 

diferentes condições ótimas para o crescimento, geralmente altas temperaturas e baixa pCO2 

favorecem ecossistemas dominadas por plantas do tipo C4 (EHLERINGER et al., 1997). 

Plantas C4 pode se concentrar CO2 internamente antes da fixação do carbono, essa 

característica acaba conferindo asplantas C4 uma vantagem competitiva sobreas plantas C3 

quando a proporção entre CO2 e O2 atmosférico é baixa (EHLERINGER et al., 1997).As 

plantas C4 têm uma vantagem quando as temperaturas de crescimento são elevadas e a 

funcionalidade de oxigenizaçãoda enzima Rubisco podem superara funcionalidade de 

carboxilação na ausência de um mecanismo de concentraçãode CO2. A capacidade de 

aumentar as concentrações internas de CO2 também permite que as plantas C4 diminuam sua 

condutância estomática, aumentando a sua eficiência do uso da água. Isso fornece as plantas 

C4 uma vantagem em condições áridas, de escassez de água quente e alta irradiância 

(MEYERS, 1993). 

Cerling et al. (1997) considerou os fatores fisiológicos na atribuição de uma expansão 

global de plantas C4 no Mioceno em função de uma redução da pCO2. No entanto, 

estimativas da concentração de CO2 atmosférico baseadas em alquenonas para o final do 

Mioceno indicaram que pCO2 sofreu um aumento há 14-9 milhões de anos atrás e, em 

seguida, estabilizou em valores pré-industriais (PAGANI et al., 1999). Esta característica 

sugere que a expansão de plantas C4 teria sido impulsionada por outros fatores, como maior 

aridez nas baixas latitudes ou mudanças sazonais nos padrões de precipitação em uma escala 

global. Huang et al. (2001) examinaram sedimentos de dois lagos na América central, com 

diferentes características: em um dos registros observou-se o aumento na umidade durante a 

transição do último máximo glacial ao início do Holoceno, e outro uma redução na umidade 

no mesmo período. Pancost e Boot (2004), baseado na oposição das tendências isotópicas 

entre os dois registros, sugeremque efeitos nas variações regionais de precipitação exercem 

um forte controle na abundância de plantas C3 e C4 e que na ausência de condições 

favoráveis de umidade e temperatura, baixas concentrações de CO2 são insuficientes para 

proporcionar uma expansão de plantas C4. 

É importante ressaltar que tecidos vegetais apresentam um empobrecimento nos 

valores isotópicos em relação ao CO2 atmosférico, em função do fracionamentoque ocorre 
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durante a fixação de carbono (BRADER et al., 2010). No entanto, diferentes classes de 

compostos (e compostos individuais) dentro de uma única planta apresentam diferentes 

valores δ13C decorrente de outros efeitos isotópicos que ocorrem durante a biossíntese 

(COLLISTER et al., 1994). Durante a biossíntese de lípidos, um fracionamento adicional, 

contra o isótopo mais pesado, ocorre durante a descarboxilação enzimática do piruvato para a 

síntese de acetato (NIRO; EPSTEIN, 1977). Os lípidos são então biossintetizados a partir 

destes precursores de acetato empobrecidos em 13C, e reações subsequentes mediadas por 

enzimas, podem conduzir alterações adicionais nos valores δ13C lipídicos. Consequentemente, 

lipídios são empobrecidos em13Cem relação ao tecido vegetal, sendo que diferentes classes de 

lipídios têm composições isotópicas variáveis. 

Por razões analíticas, os n-alcanos constituem os biomarcadores terrestres mais bem 

caracterizados isotopicamente. Collister et al. (1994) observaram que, em espécies C4, valores 

de δ13C do tecido vegetal variaram de -10‰ a -16‰, enquanto os n-alcanos apresentaram 

valores mais empobrecidos por volta de 9,9‰.  Os tecidos vegetais de plantas C3 tiveram 

valores de δ13C que variam de -25‰ a -30‰, enquanto os n-alcanos apresentaram uma 

depleção de cerca de 5,9‰ n-aldeídos tinham composições isotópicas  semelhantes a os n-

alcanos, e geralmente outros compostos biossinteticamente  relacionados aos n-aquil (por 

exemplo, n-ácidos e n-alcanóis) apresentem valores isotópicos semelhantes. 

 

2.3.3. Fracionamento isotópico de deutério em biomarcadores 
 

Razões isotópicas de hidrogênio e oxigênio (D/H e 18O/16O) de precipitação estão 

entre os indicadores mais eficazes e quantitativos para a variabilidade climática continental 

ocorrida no passado. Testemunhos de gelos (GROOTES et al., 1993; PETIT et al., 1999) e 

espeleotemas (WANG et al., 2001; YUAN et al., 2004) são os registros mais utilizados para a 

reconstrução da razão isotópica da precipitação, porém enquanto existe uma grande fidelidade 

no sinal fornecido por esses registros, a distribuição global de testemunhos de gelo e 

espeleotemas são muito limitadas. Como o clima continental é caracterizado por grande 

variabilidade regional, são necessários registros de bases amplamente distribuídos para avaliar 

os mecanismos de variação. A ampla distribuição geográfica dos lagos oferece excelentes 

oportunidades para reconstruir as razões isotópicas de paleoprecipitação a partir de registros 

sedimentares. 
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Análises de isótopos estáveis de carbonatos lacustres podem fornecer registros de alta 

resolução e estimativas quantitativas do clima e variáveis ambientais (KELTS; 

TALBOT,1990; ANDERSON et al., 1997; VON GRAFENSTEIN et al.,1998; YU; EICHER, 

1998; KIRBY et al., 2001, 2002). No entanto, as aplicações de análises de isótopos estáveis 

em sedimentos lacustres são frequentemente prejudicadas pela disponibilidade de materiais 

adequados para esse tipo de análise (SAUER et al., 2001; HUANG et al.,2002). Por exemplo, 

muito lagos possui águas ácidas e não contêm carbonatos biogênicos / autigênicos em 

sedimentos. 

Frações orgânicas, como δ18O (EDWARDS; MCANDREWS,1989) da celulose 

presente no sedimento e os valores de δD em querogênio (KRISHNAMURTHY et al., 1995) 

tem sido utilizados para fornecer informações sobre o clima passado, porém a utilização 

desses materiais se torna complicada, uma vez que podem possuir diversas fontes (HASSAN; 

SPALDING, 2001; SAUER; MILLER; OVERPECK, 2001). 

Organismos fotossintéticos presentes em lagos obtém hidrogênio a partir de água para 

produzir seus compostos orgânicos, tais como: celulose e lipídios. As razões isotópicas de 

hidrogênio e oxigênio orgânicos exibem, em relação à fonte de água, um fracionamento, que é 

mostrado para ser independente da temperatura (ESTEP; HOERING, 1980; DENIRO; 

EPSTEIN, 1981). Portanto, as razões isotópicas de lipídios e celulose a partir de organismos 

aquáticos transportam um sinal em função das condições climáticas e ambientais 

(GONFIANTINI, 1986). 

 Estudos realizados em uma variedade de lipídios em biomarcadores terrestres e 

aquáticos mostraram uma boa correlação entre a fonte de água e esses compostos 

(CHIKARAISHI; NARAOKA, 2003; ENGLEBRECHT; SACHS, 2005; HUANG,et al., 

2002, 2004; SACHSE et al., 2004; SAUER et al., 2001; SESSIONS et al., 1999). Tal fato 

sugere que os valores de δD desses compostos poderiam ser utilizados para reconstrução 

paleohidrológica (PAGANI et al., 2006; SACHS et al., 2009; SCHEFUSS et al., 2005; 

TIERNEY et al., 2008). 

 Estudos subseqüentes sobre valores de δD em lipídios de organismos e/ou plantas 

revelaram que variáveis ambientais e fisiológicas podem influenciar no fracionamento 

isotópico do deutério entre a fonte de água no ambiente e os lipídios terrestres e aquáticos 

(KAHMEN et al., 2011,2013a, 2013b). Porém os efeitos relativos desses processos não são 

completamente compreendidos, tornando difícil de inferir seu peso na interpretação dos 

valores de δD de biomarcadores lipídicos dentro de um contexto paleohidrológico. 
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3.3.2.1. Composição isotópica da água 

 

As fontes primárias de hidrogênio para biossíntese em organismos fotoautotróficos 

consistem nas águas ambientais (precipitação, vapor atmosférico, lagos, rios etc.). Diferentes 

organismos utilizam fontes de água como fontes de hidrogênio. A composição isotópica de 

δD da precipitação e do vapor atmosférico pode variar ao longo do tempo e espaço como 

resultado dos processos de evaporação e condensação que seguem a lei de Rayleigh (CRAIG, 

1961; GAT, 1996). 

O processo de evaporação da água do mar (δD = 0‰) origina um vapor empobrecido 

no isótopo mais pesado, uma vez que o as moléculas leves (1H2
16O) apresentam uma pressão 

de vapor mais elevada que as moléculas contendo os isótopos mais pesados (1HD16O), 

mudando de estado físico (liquido - vapor) mais rápido. Quando o vapor d’água condensa e 

precipita, a chuva resultante é consideravelmente enriquecida em deutério em relação ao 

vapor de origem. 

 Como massas de ar originárias do oceano se movem ao longo do continente e da costa, 

diferentes parcelas de ar sofrem um processo de homogeinizaçao, resultando em uma 

precipitação isotopicamente alinhada ao longo da chamada linhas de água meteóricas (MWL 

do inglês Meteoric water lines) (Fig. 6). Estas linhas correlacionam os isotopos de Deutério e 

oxigênio em uma relação expressa pela seguinte equação:  

 

δD = 8 δ18O - d 

 

Onde d é conhecido como um parâmetro nomeado "excesso de deutério" (DANSGAARD; 

1964). A linha de águas meteóricas globais estipulada por Craig (1961) apresenta um valor de 

d igual a 10‰. Em geral, quanto mais distante a precipitação estiver da fonte de vapor, mais 

empobrecidos serão os valores isotópicos apresentados por essas linhas (GAT, 1996). 
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Figura 6 - Correlação entre os isótopos pesados de oxigênio e deutério das águas meteóricas.  
Fonte: CRAIG, 1961. 
 

 Quatro parâmetros que influenciam na redução dos valores isotópicos da precipitação 

foram reconhecidos por Dansgaard (1964). Entre eles estão o efeito de altitude, o efeito de 

continentalidade e um efeito de latitude. Todos essesefeitos estão associados com a perda de 

umidade da atmosfera em função do resfriamento da massa de ar e Yurtsever (1975) 

corroborou com o fato de esses efeitos estarem essencialmente correlacionados com a 

temperatura.  O quarto parâmetrodescrito por Dansgaard, conhecido como "amount effect" 

(efeito de quantidade), tem uma estrutura mais complicada (GAT, 1980). Esse efeito é muito 

comum em regiões tropicais onde a variação de temperatura é limitada, porém com forte 

sazonalidade nos regimes de chuva. A composição isotópica da precipitação estaria 

relacionada com a quantidade da mesma, portanto valores empobrecidos de δD estariam 

associados a altas taxas de precipitação. 

A combinação sinérgica desses fatores com outros (circulação atmosférica, taxas de 

evapotranspiração) podem influenciar na fonte e no transporte de umidade atmosférica, 

ocasionando variações isotópicas na precipitação ao longo do tempo e do espaço (BOWEN, 

2010, LIU et al., 2010). Em geral o efeito de temperatura é mais expressivo em regiões fora 

dos trópicos, enquanto o efeito de quantidade é mais significativo nas regiões tropicais 

(BOWEN, 2008). Assim, a razão isotópica da precipitação pode atuar como um indicador 

integrado para mudanças nos padrões de circulação atmosférica e variabilidade climática 

(BALDINI et al., 2008) 
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O parametro “excesso de deutério” da linha das águas meteóricas é característico da 

composição isotópica inicial das massas de ar, em função das interações entre oceano e 

atmosfera. Diferentes condições de interação entre esses dois compartimentos fonte resultam 

em uma série de linhas de águas meteóricas paralelas (com inclinação igual a 8), para cada 

parâmetro d, relacionado a fonte de umidade (GAT, 1981). 

 Um dos processos adicionais que podem afetar a composição isotópica da precipitação 

e da umidade atmosférica é a evaporação das gotas de chuva durante a queda ou evaporação 

das águas superficiais. No primeiro caso, ocorre o enriquecimento das espécies 

isotopicamente mais pesadas na gota remanescente ao longo da chamada linha de evaporação. 

Uma vez que essa apresentam uma inclinação menos que 8 no diagrama δD vs δ18O, a 

precipitação apresenta valores menores de d do que na base da nuvem. Por outro lado, a 

composição isotópica do vapor é caracterizada por altos valores de d, de modo que a 

precipitação derivada de uma mistura entre uma massa de ar e uma umidade re-evaporada 

também apresentará grandes valores de d (DANSGAARD, 1964). Um efeito similar ocorre 

com o fluxo de vapor evaporado das águas superficiais (GAT,1994). O parâmetrod apresenta-

se como uma importante ferramenta para mensurar a contribuição de uma umidade decorrente 

do processo de evaporação para a atmosfera (GAT et al., 1994). 

 A umidade proveniente da transpiração, ao contrário, usualmente não sofre processo 

de fracionamento em relação a umidade do solo, de modo que se esta é proveniente da 

precipitação, o fluxo de transpiração não perturba o valor de d na umidade atmosférica 

(SALATI et al.,1979). A Agência Internacional de Energia Atômica (IAEA do inglês 

International Atomic Energy Agency) disponibiliza dados isotópicos de precipitação, 

permitindo construir uma relação linear com os dados médios mensais de diversas estações 

espalhadas pelo globo. Essas linhas originadas a partir da relação linear entre os isótopos de 

uma estação particular são nomeadas de linha da água meteórica local (LMWL – do inglês 

local meteoric water lines) (Figura7). Esse procedimento nem sempre é significativo, uma vez 

que a precipitação pode ser originada por massas de ar de fontes distintas ou com padrões 

sinóticos diferentes especialmente durante diferentes estações. 
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Figura 7 - Análise dos dados climatológicos das estações pluviométricas de São Gabriel da Cachoeira e Cuiabá. 
a) Relação entre os valores isotópicos do oxigênio obtidos da precipitação e a taxa de precipitação mensal B) 
Relação entre os isótopos de oxigênio e deutério. Reta negra indica a Curva Global de Água Meteórica 
(GMWL). (dados obtidos do GNIP - IAEA). 
 

3.3.2.2. Fontes de água para síntese de biomarcadores 
 

 A maioria dos organismos aquáticos (cianobactérias, algas, plantas aquáticas) utiliza a 

água da precipitação acumulada em lagos, rios e outros corpos d’água. Esses reservatórios 

integram os processos discutidos acima em função da sua área de captação. Em regiões de 

aridez, onde a evaporação localmente excede a precipitação, águas superficiais se tornam 

enriquecidas em deutério. Portanto, valores de δD de lagos registram o grau de evaporação 

experimentado pelo sistema lacustre (SACHES et al., 2012). 

 Para as plantas terrestres, a principal fonte de água consiste na umidade presente no 

solo, porém em alguns ecossistemas, as plantas podem usar névoa, orvalho ou água 

subterrânea (DAWSON, 1998; DAWSON; EHLERINGER, 1993). Precipitação é a principal 

fonte de água para o solo e águas subterrâneas, assim a variabilidade da composição isotópica 

da água no solo, reflete em média os inputs de precipitação. Nos horizontes mais elevados do 

solo, este padrão pode sofrer alteração por evaporação superficial, promovendo um 

enriquecimento da água em deutério, associado a um pequeno efeito de troca com o vapor 

atmosférico (RILEY et al., 2002). Apesar do enriquecimento em deutério das águas do solo, 

por processos de evaporação, ser mais comuns em ambientes áridos, plantas adaptadas a estes 

ambientes muitas vezes apresentam raízes profundas, capazes de redistribuir água de 

horizontes mais profundos dos solos ou águas subterrâneas, tendo como fonte uma água não 

afetada pelo processo de evaporação superficial (DAWSON, 1993; DAWSON; PATE, 1996). 
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 Apesar de não haver um fracionamento isotópico durante a captação de água pela raiz 

(ELLSWORTH;WILLIAMS, 2007), a composição isotópica a água foliar pode variar em 

função da fonte de água da planta (BARBOUR et al.,2004; FARQUHAR et al., 2007). Tal 

variação ocorre em função do processo de transpiração, ou perda de água pela folha, onde o 

isótopo mais leve evapora e difunde no ar mais rápido que os isótopos pesados. O desvio 

isotópico entre a água presente no xilema e a água foliar é influenciada por vários fatores 

ambientais e parâmetros fisiológicos. Os principais motores para esse enriquecimento 

consistem na umidade relativa, temperatura e composição isotópica do vapor d’água ao redor 

da folha (KAHMEN et al., 2008). 

 

3.3.2.3. Influência dos processos biossintéticos no fracionamento isotópico 
 

Moléculas orgânicas são usualmente empobrecidas em deutério quando comparadas a 

água fonte. Por causa de reações biossintéticas envolvendo transferência de hidrogênio, 

grandes faixas de valores de δD são observados para diferentes compostos orgânicos em 

função do fracionamento isotópico, com valores variando entre -400‰ e +200‰ para lipídios 

utilizados como biomarcadores (CHIKARAISHI; NARAOKA, 2003; CHIKARAISHI et al., 

2005, 2009; SAUER et al., 2001; SESSIONS et al., 1999;ZHANG et al., 2009; ZHANG; 

SACHS, 2007). As diferenças na composição isotópica observadas entre estes compostos 

podem ser atribuída a diferenças na biossíntese explicadas basicamente por quatro fatores: (1) 

fracionamento isotópico associado a diferentes vias biossintéticas; (2) reações secundárias de 

troca de hidrogênio, hidrogenações e desidrogenações; (3) diferenças na composição isotópica 

do H-(NADPH) originário de diferentes vias; (4) influencias de fatores secundários 

extrínsecos no fracionamento isotópico, como salinidade, temperatura, estágio e taxa de 

crescimento, intensidade da luz (SACHS; SCHWAB, 2011; WOLHOWE et al., 2009; 

SCHOUTEN et al., 2006). 

A biossíntese de lipídios em organismos envolve uma série complexa de reações 

enzimáticas que podem gerar o fracionamento isotópico, especialmente as reações de adição, 

remoção ou troca de hidrogênio. Portanto, diferentes vias biossintéticas de lipídios resultam 

em produtos com diferentes valores de δD. Existem três vias principais para a síntese dos 

lipídios mais relevantes: a via acetanogênica, para a síntese de lipídios n-alquil; a via do ácido 

mevalônico originando esteróides e terpenóides; e a via para a síntese de isoprenóides (como 
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o fitol) e hopanóides (em cianobactéias) (CHIKARAISHI et al., 2004; LICHTENTHALER, 

1999; SCHMIDT et al., 2003; ZHANG; SACHS, 2007). 

Os n-alquis, produzidos pela via acetanogênica, consistem nos lipídios com os valores menos 

empobrecidos em deutério (CHIKARAISHI; NARAOKA, 2003, CHIKARAISHI et 

al.,2004a; SESSIONS et al., 1999). A via acetanogênica apresenta como intermediário o 

Butiril-ACP, contendo sete hidrogênios de fontes distintas: três deles provenientes do acetil- 

coenzima A (Acetil-CoA), dois do NADPH (mais empobrecidos em deutério) e dois 

diretamente da água fonte (mais enriquecidos em deutério). 

Os isoprenóides produzidos pela via do ácido melavônico apresentam um 

empobrecimento em deutério de aproximadamente 200 -250‰ em relação a água fonte 

(CHIKARAISHI et al.,2004a;LI et al., 2009; SAUER et al., 2001; SESSIONS et al., 1999; 

ZHANG; SACHS, 2007). Tal empobrecimento em relação aos n-alquis pode estar associado a 

transferência de hidrogênios provenientes do NADPH durante a síntese do ácido melavônico. 

O fitol consiste na classe de lipídios com valores mais empobrecidos em deutério (LI et al., 

2009). 

 

3.3.2.4. Valores de δD para lipídios derivados de Plantas terrestres 
 

 Os lipídios derivados de plantas terrestres constituem preferencialmente n-alcanos, n-

alcoóis e ácidos n-alcanóicos de cadeias longas (contendo mais de 25 átomos de carbono) 

(BUSH; MCINERNEY, 2013). Esses lipídios extraídos de sedimentos superficiais lacustres, 

ao longo de um gradiente climático, apresentaram uma forte correlação linear com os valores 

de δD da precipitação (GARCIN et al., 2012; HOU et al., 2008; HUANG et al., 2004; 

POLISSAR; FREEMAN, 2010; SACHSE et al., 2004). 

 Entretanto, as diferenças entre os valores de deutério da água fonte e das ceras 

epicuticulares, sugerem uma associação de inúmeros fatores atuando no fracionamento 

(SESSIONS; HAYES, 2005) como processos de evapotranspiração e bioquímicos. Estudos 

identificaram agentes climáticos e fisiológicos capazes de afetar os valores de δD das ceras 

epicuticulares (FEAKINS; SESSIONS, 2010; HOU et al., 2007; LIU; YANG, 2008; LIU et 

al., 2006; SACHSE et al., 2006, 2009; SESSIONS et al., 1999; SMITH; FREEMAN, 2006; 

YANG; HUANG, 2003). 

 De forma geral, os estudos supracitados mostraram uma correlação positiva entre os 

valores de δD do alcano C29 e dos valores médios anuais de precipitação, entretanto foram 
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observadas diferenças entre as correlações em função do tipo de vegetação (figura 8), 

sugerindo que fatores físicos e biológicos controlam o processo de fracionamento isotópico 

em diferentes formas de plantas (arbustos, árvores e gramineas). Esses processos físicos entre 

as espécies poderiam estar associado à profundidade de enraizamento, bem como diferenças 

microclimáticas dentro do dossel. Características fisiológicas dos diferentes tipos de plantas 

como arquitetura da folha, também pode provocar alteração no valor de deutério. Helliker e 

Ehleringer 2002 sugerem esse o fator de se observar um enriquecimento nos valores de δD de 

gramíneas monocotiledôneas em relação a dicotiledôneas. 

 

 

Figura 8 - Valores de δD do n-C29 contra os valores de δD da precipitação média anual agrupados por forma de 
crescimento.  
Fonte: SACHES et al., 2012. 
 

 

 

2.4 ESTUDOS PALEOCLIMÁTICOS 

2.4.1 Paleoclima da Amazônia 
 

Controvérsiasainda existemsobre o climana América do Sul durante oQuaternário. 

Estudos geomorfológicos e palinológicos mostrarama expansão dafloresta abertae contração 

daflorestadurante os ciclosglaciais(BROWN;AB'SABER, 1979; VAN DERHAMMEN, 

1982). Doisperíodos decontraçãoda florestaocorreriam no final doQuaternário.O 

primeiropoderia ocorrerno Pleistoceno, durante o período glacialno HemisférioNorte, o 

segundo seria um episódio curto e seco durante o Holoceno(AB'SABER, 1979). 
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As variações nos ciclos orbitais da Terra, conhecida como Teoria de Milankovich, são 

responsáveis por alterar a quantidade de energia solar recebida pela Terra em determinada 

estação e determinada latitude, ocasionando assim alterações climáticas no planeta. As 

variações na temperatura e circulação atmosférica ocasionariam a existência de períodos 

glaciais e interglacias que corroboraria com a distribuição da fauna e flora amazônica  

baseada na Teoria dos Refúgios (HAFFER, 1992). Esta teoria enfatiza os processos de 

multiplicação, extinção e migração de espécies animais em função das mudanças climáticas e 

vegetacionais. Os ciclos de Milankovitch ocasionariam alternâncias ciclicas entre a existência 

de habitats contínuos e descontinuos (HAFFER, 1997). Assim, esas variações orbitais 

levariam a “especiação geográfica” e a divergência populacional e períodos onde ocorreriam a 

fragmanetação de habitats (HAFFER; PRANCE, 2002). 

Registros paleoecológicos estudado por Colinvaux (1987) concluem distúrbios fisicos 

signifivantes nos ecossistemas Amazônicos em grande escala temporal e não apenas durante 

os períodos glaciais. Evidências geológicas e palinológicas registram a ocorrência de períodos 

climáticos secos durante o Quaternário, com o desaparecimento temporário de florestas 

densas em regiões tropicais da Amazônia como Carajás e Humaitá (VAN DER HAMMEN; 

ABSY, 1994; BEHLING et al.,1999). É provável que durante os períodos frios e secos do 

Pleistoceno a quantidade de biomassa tenha reduzido 50% (HAFFER, 1992). 

Sinergicamente e esses ciclos orbitais, a existência de outros fenômenos climáticos são 

responsáveis por mudanças no clima e registrados em sedimentos da Bacia Amazônia 

(HERMANOWSKI et al., 2012; BUSH et al., 2007). Entre esses fenômenos podemos citar a 

ocorrência de El Niño/La Niña, a migração da Zona de Convergência Intertropical, variações 

na temperatura superficial do mar e o transporte de umidade do Oceano Atlântico 

Dentre as oscilações climáticas do Quaternário, as que ocorreram no Ultimo Máximo 

Glacial tem sido o foco de muitos estudos paleoclimáticos na Bacia Amazônica (VAN DER 

HAMMEN; ABSY, 1994; COLINVAUX et al., 1996;  LEDRU et al., 1998;DE FREITAS et 

al., 2001;BUSH et al., 2002, 2004). É importante ressaltar que o Holoceno também 

apresentou variações climáticas, como a ocorrência de eventos de secas ao longo dos últimos 

10.000 anos, sendo estes responsáveis pela distribuição florística da Bacia Amazônica como 

nas áreas de contato floresta/savana (BUSH et al., 2007). 

 

 



46 
 

 

2.4.1.1 Pleistoceno Superior- Ultimo máximo Glacial (LGM) 
 

A ocorrência de hiatus sedimentar em lagos de diferentes regiões na Amazônia (por 

exemplo, Lagoa da Pata e Carajás) e outras áreas nas regiões centrais e sudeste do Brasil 

(Águas Emendadas, Cromínia, Salitre, Serra Negra, Itapeva) durante o LGM sugerem uma 

redução do nível lacustre associado e existência de um clima seco (SALGADO-

LABOURIAU, 1997; LEDRU et al., 1998). Esta mudança climática também é refletida em 

uma contração da floresta Amazônica com diminuição de  biomassa (TURCQ et al., 2002; 

BEHLING, 2002). Através de registros sedimentares e palinológicos, Cordeiro et al. (2011) e 

D’Apolito et al. (2013) observaram, respectivamente, baixos níveis lacustres na Lagoa da Pata 

sugerindo condições seca na região equatorial da Bacia Amazônica entre 26.000 – 15.000 

anos cal A.P. O registro polínico da Katira (Rondônia) mostra a predominância de floresta 

tropical a aproximadamente 50.000 anos cal AP e uma mudança na vegetação e observada a 

aproximadamente 21.500 anos cal AP, com a presença abundante de gramíneas (VAN DER 

HAMMEN; ABSY, 1994). Outro importante registro polínico de sedimento lacustre refere-se 

a Carajás (Amazônia oriental), onde observam-se três períodos de predominância de savana 

entre 65,000 anos cal AP, 40.000 anos cal AP e entre 25.000 – 10.000 anos cal AP (ABSY et 

al., 1991;HERMANOWSKI et al., 2012). 

 Apesar das evidências de condições secas na planície Amazônia durante o LGM, 

dados palinológicos mostram uma preservação da floresta amazônica nesse período na parte 

ocidental da Floresta Amazônia, excluindo a ocorrência de aridez sazonal (COLINVAUX, 

1987; COLINVAUXet al., 2000). Segundo estes autores, as planícies tropicais 

experimentaram oscilações de temperatura nos recentes ciclos glaciais-interglaciais, o que, 

associado a alteraçõesde CO2 atmosférico, poderiam ser responsáveis por alterações da 

vegetaçãona floresta amazônica durante o Quaternário. 

Estudos de espeleotemas realizado por Mosblechet al. (2012) na Amazônia ocidental, 

sugerem a existência de uma fase úmida restrita aos Andes durante o período de 30.000 

para18.000. Dados de espeleotemas trabalhados por Cheng et AL (2003) (MOSBLECH et al., 

2012; CHENG et al., 2013) sugerem que as condições eram mais úmidas durante o Último 

Máximo Glacial (UMG, cerca de 22.000 - 18.000 anos cal AP) na Amazônia ocidental,e 

Molbesch et al. (2012) sugere que este período, apesar de apresentar condiçõs ligeiramete 

amis secas que as atuais, não foi um período de extrema aridez. No entanto, durante o LGM, 

condições mais secas foram observada na mesma região em registros lacustres da Lagoa da 

Pata (CORDEIRO et al., 2011; D'APOLITO et al., 2013). Dados lacustres e de espeleotemas 
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da Amazônia oriental estão em concordância em relação à ocorrência de climas mais secos 

durante o LGM (ABSY et al., 1991; LEDRU et al., 1998; SIFEDDINE et al., 2001, 2004; 

CHENG et al., 2013). 

A transição entre o UMG e o Holoceno foi marcado por um aumento da temperatura 

da superfície do mar, o que causou um decréscimo na solubilidade de CO2 nos oceanos, 

resultando em uma desgaseificaçãodo CO2 para a atmosfera (SIGMAN; BOYLE, 2000). 

Ecossistemas terrestres tamponam esta mudançaatravés da captura de CO2 atmosférico, 

aumentando o estoque de carbono em florestas tropicais (MAYLE;BEERLING, 2004), o que 

e observado em vários registros amazônicos que apresentaram um aumento nos estoques de 

carbono e biomassa na vegetação (BEHLING et al., 2002; TURCQ et al., 2002;. MAYLE; 

BEERLING, 2004). O Holoceno também registra variações climáticas na Bacia Amazônica, 

embora essas variações sejam menos significativas do que aquelas durante períodos glaciais 

(TURCQ et al., 2008;. CORDEIRO et al., 2008). O Holoceno Superior foi o período mais 

chuvoso e os últimos 1.000 anos e pode representar o período de níveis mais altos dos lago na 

planície amazônica (BUSH et al., 2007). 

 

2.4.1.2. Holoceno Inferior- Holoceno Médio (10000 - 3000 anos AP) 
 

Em termos gerais, esse período é caracterizado como um clima mais seco do que o 

registrado atualmente. Há amplas evidências de que durante a transição entre o Holoceno 

Inferior e o Holoceno Médio, as condições climáticas foram significativamente mais secas do 

que as atuais na região da Monção Sul-Americana (SILVA DIAS et al., 2009), tais 

constatações são baseadas em  indicadores como: Diatomáceas, partículas de carvão, 

composição isotópica e registros polínicos. 

Inúmeros registros sugerem essa condição como dados de isótopos de carbono em 

perfis de solo dos estados de RO e AM, indicam a expansão de ilhas de savanas (PESSENDA 

et al., 1998; DE FREITAS et al., 2001). Tal processo pode ser explicado através da aridez no 

sul da Amazônia, permitindo o desenvolvimento de plantas C4. Mayleet al., 2000 observa no 

leste da Bolívia a presença de savanas e alta freqüência de incêndios. No Pará, foram 

encontradas altas concentrações de partículas de carvão sugerindo uma grande freqüência de 

incêndios entre 7000 e 3000 AP (TURCQ et al., 1998).  

No lago Titicaca (Altiplano Boliviano) foi registrado o menor nível hídrico nos 

últimos 25000 anos, sendo o período de maior aridez registrado entre 8500 anos AP e 4500 
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anos AP, bem marcada, inclusive, em outros sítios da Amazônia: Carajás (CORDEIRO, 

1995); Magdalena Cauca-San Jorge, Colômbia (VAN DERHAMMEN, 1991); Lago La 

Yeguada, Panamá (BUSH et al., 1992); Lago Ayauch, Equador (BUSH; COLINVAUX, 

1988), a partir de registros polínicos e dados de partículas de carvão. 

Behling e Hooghiemstra (1998), em estudos realizados nos Llanos Orientales 

(Colômbia), sugerem a existência de clima seco na região entre 6250 e 4150 anos AP, 

baseado em análisespolínicas de registros lacustres.  Na região do Alto Rio Negro da 

Colômbia e Venezuela, foi observada a presença contínua de carvão em perfis de solos nos 

últimos 6000 anos AP (SALDARRIAGA; WEST, 1986) e no estado de Roraima a ocorrência 

de eventos de seca foi determinada por Desjardinset al. (1996), através da composição 

isotópica de perfis de solo. No oeste da Amazônia, a existência de períodos secos, são 

reportados por Weng et al. (2002) no equador entre 8700 e 5800 anos AP e na Amazônia 

central entre 4450 e 3800 anos BP por Absy (1979).  

Registros sedimentares do lago Calado indicam longos períodos de altos níveis de 

água a partir de 4070 anos AP até o presente (BEHLING et al., 2001). Na parte leste da 

Amazônia, estudos realizados por Moreira et al. (2012) no Lago Santa Ninha, Behling e Costa 

(2000) no Rio Curuai, também sugerem altos níveis lacustres a partir de 5000 anos AP. 

Registros polínicos suportados pela presença de carvão evidenciam períodos secos na 

transição entre o Holoceno Inferior e o Holoceno Médio (IRION et al., 2006; CORDEIRO et 

al., 1997, 2008; TURCQ et al., 1998; SIFEDDINE et al., 1994, 1998, 2001; BUSH et al., 

2007). 

Os estudos acima sugerem uma redução nos índices pluviométricos na região 

Amazônica, ocasionando a substituição da floresta por savanas e aumentando a freqüência de 

incêndios. Tais características sugerem que a biomassa presente na Bacia amazônica nesse 

período foi menor, acarretando também em um menor estoque de carbono.Esses eventos de 

seca são decorrentes de uma menor insolação de verão, de acordo com a Teoria de 

Milankovitch, que provocou um enfraquecimento de la monsão sulamericana (TURCQ et al., 

2007; DIAS et al., 2009). 
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2.4.1.3 Holoceno Superior (3000 anos AP- presente) 
 

No Holoceno Superior, as evidências apontam para a estabilização de um clima 

úmido. A expansão da área de floresta em relação as savanas e um aumento na precipitação 

no Chaco boliviano foi registrado por Mayleet al., (2004). Em registros sedimentares lacustres 

em Carajás, no estado do Pará, foi observada uma redução no fluxo de partículas de carvão 

nesse período. (CORDEIRO, 1995; TURCQ et al., 2008; CORDEIRO et al., 2008).  

A expansão da floresta ocorreu em direção ao sul, no leste da Bolívia, segundo dados 

de pólen da Laguna Bella Vista e Laguna Chaplin referente aos últimos três milênios, 

alcançando seu limite geográfico em cerca de 1500 anos AP (MAYLE et al., 2000). Essa 

expansão também fica evidenciada em Humaitá (FREITAS et al., 2001)através de dados 

isotópicos, bem como em Carajás em cerca de 3000 anos AP (ABSY et al., 1991;TURCQ et 

al., 1998) por registros polínicos e partículas de carvão. Na Colômbia (Llanos Orientales e 

Laguna Loma Linda), existem evidências de que essa expansão da floresta ocorreu em 

aproximadamente 6000-7000 anos AP segundo estudos realizados por Behling e 

Hooghiemstra (1999, 2000, 2001). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 
 

 

3 OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GERAL 
 

Determinar mudanças paleoclimáticas e aplicar o uso de biomarcadore moleculares e 

composição isotópica (δ13C e δD) de n-alcanos em dois registros sedimentares de lagos 

Amazônicos em áreas climatologicamente distintas; e elucidar como esses proxies atuam em 

regiões tropicais e quais os mecanismos que influenciam em seu sinal. 

 

3.1.1 Objetivos específicos 
 

• Determinar as variações climáticas através da composição da matéria orgânica e 

biomarcadores em registros sedimentares lacustres ;  

• Estimar o regime hidrológico e variações paleoclimáticas através da mudanças no 

aporte terrestre e alterações do sinal isotópico da matéria orgânica sedimentar 

(δ13C)e de n-alcanos (δD); 

• Estabelecer os fatores que contribuem para o sinal isotópico (δ13C e δD) dos n-

alcanos em regiões tropicais; 

• Determinar as variações veget\acionais registradas nas varaiações dos 

biomaracdores moleculares 
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4 AREA DE ESTUDO 

4.1. LAGOA DA PATA 
 

 O Morro dos Seis Lagos está localizado a 100 km de distância do município de São 

Gabriel da Cachoeira, no estado do Amazonas, com coordenadas 0°17’11.21”N, 

66°40’37.70”W (datum WGS84) (Figura 9). O clima regional é classificado como Af pela 

classificação de Koppen e a precipitação anual total corresponde a 3.000 mm. Não apresenta 

uma fase seca marcada, porém a ocorrência de chuvas é menor entre junho-novembro (Fig. 

10). O mês mais seco corresponde no mês de setembro com precipitação média de 150 mm 

(IBGE, 1959). Três fatores influenciam a precipitação local: atividade convectiva, responsável 

pela maioria dos eventos de chuva; o deslocamento da Zona de Convergência Inter Tropical 

(ITCZ do inglês Inter Torpical Convergence Zone) e os ventos alísios de leste que trazem 

umidade do Atlântico (RADAM, 1976). A temperatura média mensal é de 25°C com a 

máxima atingindo 30°C e o mínimo de 21°C. 

 

Figura 9 - Mapa com a localização da Lagoa da Pata e do ponto de coleta do testemunho LPTV-09.  
Fonte: CORDEIRO et al., 2011. 
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Figura 10 -Medias mensais de temperatura e precipitação para a estação de São Gabriel da Cachoeira (Série 
histórica de 1961-1983).  
Fonte: IEAE 
 
 Os níveis hidrológicos dos Seis Lagos presentes no inselberg em proporção direta com 

os índices de precipitação. Apesar de sempre manterem um nível alto, não há 

transbordamento, sugerindo um sistema de infiltração no interior do solo laterítico através 

cavernas e fractura (BUSH et al., 2004). 

O Morro dos Seis Lagos é caracterizado como uma feição circular sustentada poruma 

espessa crosta laterítica sobre ferro-carbonatito. Estacrosta laterítica apresenta uma 

distribuição levemente homogênea e tem em sua composição, minerais de ferro, hematita e 

goethita (TAKEHARA et al., 2015).Com base no projeto radam (1976), o tipo de solo que 

compõem a região do Morro dos Seis Lagos se enquadra na unidade de solos litólicos 

distrófilos, que caracterizam solos minerais pouco desenvolvidos e rasos (Figura 11). 
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Figura 11 -Compartimento da Provìncia do Rio Negro. O círculo em vermelho marca a região do Morro dos Seis Lagos.  
Fonte: Modificado CPRM, 2006. 
 

5
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Com base no mapa fitogeográfico disponibilizado pelo projeto RADAM, a vegetação 

abaixo de 600 metros dessa região consiste em Floresta Tropical densa (Figura 12). A 

vitalidade da floresta é mantida pelas condições climáticas locais (quente e úmida) permitindo 

a reciclagem rápida de nutrientes nas camadas superiores do solo. Estas condições permitem o 

desenvolvimento de fisionomia florestal nas áreas planas. 

Bush et al. (2004) observou durante trabalho de campo uma transição de Floresta 

Tropical densa para uma floresta mais aberta, desde a base até o topo da colina. Esta floresta 

mais aberta contém baixo estrato arbóreo, líquenes, grande contribuição de plantas C4. As 

plantas crescem em um emaranhado de raízes superficiais sobre a crosta laterítico. No topo da 

colina, comunidades de plantas com árvores de até 20 m de altura estão presentes. 

As observações estão de acordo com a carta fitogeográfica do projeto RADAM (1976) 

(Fig. 12), que enquadra o Morro dos Seis Lagos na Sub-região das Baixas Cadeias de 

Montanhas do Complexo Guianense. Essa sub-região aparece como pequenas manchas 

encravadas no Complexo Guianense. Constituída por inselbergs que emergem da superfície 

aplainada e geralmente rodeadas por uma topografia mais ondulada. O Projeto RADAM 

descreve o relevo como residual e constituído por colinas e revestido por Floresta Densa. 

Oslagos encaixados sobre este relevo residual tem suas margens revestidas por uma 

fisionomia rupícola, que na maioria das vezes é composta de Gramineae e Cyperaceae que se 

alojam entre blocos de laterita. Alguns lagos são contornados por uma vegetação arbustiva 

constituída em sua maioria por Melastomataceae e Myrtaceae, formando uma compacta 

massa verde, que as vezes abre espaço para um refúgio ecológico herbáceo compreendido por 

cyperaceae, Gramineae e Bromeliaceae (Figura 13) (RADAM, 1976) 

A comunidade florestal nessa sub-região compreende basicamente a Floresta Tropical 

densa Submontana com emergentes, que em pequenos trechos apresentam núcleos de Floresta 

Tropical Aberta Submontana com Palmáceas. Este ecossistema é suportado por um solo 

geralmente areno-argiloso com afloramentos rochosos, rasos, com pouca matéria orgânica 

(RADAM, 1976). 
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Figura 12 - Mapa fitogeográfico da área de estudo com a localização do Morro dos Seis Lagos. 
Fonte: RADAM-Brasil. 
 

Morro dos Seis Lagos
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Figura 13 - Registro Fotográfico da cobertura vegetal presente na Lagoa da Pata. 
 

4.2  LAGO DO SACI 

 

O lago do Saci está localizado ao sul do estado do Pará em uma área plana do Platô 

Cristalino Central, com coordenadas 9°6’57.72’’ S e 56°16’ 3.18’’ O (datum WGS84). O lago 

está situado ao norte do Rio São Benedito e está a 100 km distante do município de Alta 

floresta (Figura 14). Embora o lago pareça estar instalado em um antigo curso do rio, não 

pode ser considerado um típico “oxbow” gerado por um meandro abandonado, uma vez que é 

separado do rio por arenitos pré-cambrianos. A hipótese é de que sua origem tenha sido 

provocada através de processos de avulsão do Rio São Benedito, que podem ter sido causadas 

por atividades tectônicas. 

A área apresenta um clima tipo Am Segundo a classificação de Köppen, úmido com 

uma estação seca bem intensa entre junho e agosto, com temperaturas entre 23°C e 37°C com 

uma precipitação média anual de 1800 mm (Figura 15). O Lago do Saci, segundo o projeto 

RADAM (1980), está situado em uma área de contato savana/floresta sazonal (arbórea densa). 
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O tipo de solo que compõem a região do lago do Saci (Figura 16), segundo o projeto 

RADAM (1978), é composto por areias quartzosas álicas e latossolo Vermelho-Amarelo 

Figura 14 - Localização geográfica do Lago do Saci. 

Figura 15 - Temperatura média compensada durante o período de seca na região que compreende o 
município de Alta Floresta e o Lago de Saci. 
Fonte: www.inmet.gov. 
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álico. Esta unidade compreende solos pouco desenvolvidos, com teores de argila inferiores a 

15%, fortemente drenados, com fertilidade natural baixa. De maneira geral, a fração areia fina 

predomina sobre a areia grossa. A distribuição das areias no perfil de solo é relativamente 

uniforme, havendo um leve decréscimo com a profundidade, enquanto a fração argila se 

comporta de modo inverso, com um pequeno acréscimo, porém nunca ultrapassando 15%. 

As areias quartzosas álicas se encontram distribuídas principalmente a noroeste da 

área, apresentando saturação de bases entre 3 a 20% e a saturação com alumínio elevada, 

variando entre 50 a 80%. Estes solos ocorrem em áreas de relevo plano e suavemente 

ondulado, com vegetação de Floresta Aberta, Floresta Densa e Savana. 

 
Figura 16 -Mapa geomorfológico da área de estudo com a localização do Lago do Saci destacado no sírculo 
vermelho. 
Fonte: CPRM, 2006. 
 

A vegetação do lago do Saci é localizada em uma área de tensão ecológica constituída 

por um contato savana/Floresta Estacional. Esse contato verifica-se na forma de encraves com 

diferentes sub-formações da Savana e da Floresta Estacional. Essas áreas de tensão ecológica 

estão intimamente ligadas aos fatores edáficos e a transição climática como indica o mapa 

representado na figura 17. 

Nas áreas de transição climática (muitas vezes coincidentes com o contato de duas 

formações geológicas diferentes), existe uma faixa de tensão, onde se constata uma mistura de 

espécies ou encraves das regiões ecológicas. Esses tipos de vegetação aparecem 
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concomitantes em áreas com solos tipo Areia Quartzosas álicas onde domina a Savana 

Arbórea Densa, com a existência de pequenos agrupamentos de Floresta decidual com dossel 

emergente (Figura 17). Fotos da cobertura vegetal da bacia do Lago do Saci pode ser 

observada na figura 18. 

 

.

 
Figura 17 -Mapa fitogeográfico da área de estudo com a localização do local de coleta do testemunho SACI-1. 
Fonte: RADAM-Brasil. 
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Figura 18 - Registro fotográfico da cobertura vegtal presente no Lago do Saci. 
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5 METODOLOGIA 
 

5.1 TÉCNICA DE AMOSTRAGEM 

 

Para o presente trabalho foram utilizados 2 testemunhos coletados em lagos 

amazônicos: LPTV-09 – Localizado no Morro dos Seis Lagos e SACI-1 – Localizado a 100 

Km do município de Alta Floresta. Ambos os lagos estão localizados regiões isoladas de 

influência antrópica. As coordenadas geográficas dos testemunhos encontram-se na tabela 1. 

Os testemunhos foram abertos com o auxilio de uma serra elétrica, realizando um 

corte longitudinal, dividindo-o em duas metades. Os testemunhos LPTV-09 foi aberto e 

seccionado em intervalos de 1 cm no Institut de recherche pour le développement (IRD). O 

testemunho SACI-1 foi aberto e fatiado,respeitando as divisões litológicas, no Departamento 

de Geoquímica da Universidade Federal Fluminense. A coleta foi realizada inserindo 

verticalmente um tubo alumínio sedimento. 

Tabela 1 - Coordenadas dos dois testemunhos coletados 

Localização dos testemunhos 

 
LATIDUDE 

(Sul) 

LONGITUDE 

(Oeste) 

LPTV-09 0°17’ 66°40’ 

Saci 1 9°7’ 56°16’ 

 
 

5.2 DENSIDADE APARENTE 
 

Uma sub-amostragem foi realizada, a cada 2 cm, utilizando-se cubos de acrílico de 8 

cm3 previamente pesados. Em seguida, os cubos foram pesados em balança analítica (precisão 

de 0,00001 g), secas em estufa e repesadas até atingir seu peso constante. Com posse desse 

valor (peso seco), foi possível calcular a densidade aparente de cada sub-amostra através da 

seguinte equação:  

 

 t

s
a

V

P
=ρ
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 Onde, ρa significa densidade aparente (g.cm-3), Ps corresponde ao peso seco da amostra 

(g) (somente os sólidos) e Vt ao volume total da amostra úmida (cm3). 

 

5.3 TEOR DE ÁGUA 

 Para a determinação do teor de água, utilizou-se o diferencial do peso obtido através 

dos pesos úmido e seco das sub-amostras. O cálculo do teor de água foi realizado através da 

seguinte equação: 

 

 

 

Onde, TH2O, representa o Teor em água (%),Pu significa o peso úmido (g) (sólidos + 

água) e Ps, o peso seco (g) (sólido). 

 

5.4 GRANULOMETRIA 

 

A análise granulométrica foi feita através de um analisador por difração a laser, 

modelo CILAS 1064, que permite a detecção e mensuração das partículas dos sedimentos 

situados na faixa de 0,04 / 500 micrômetros (µm). 

Previamente à análise, a amostra passa por um pré-tratamento, que consiste na 

eliminação da matéria orgânica. Nesse procedimento, adiciona-se gradualmente às amostras 

10 ml de peróxido de hidrogênio (H2O2). Após o ataque, as amostras são vertidas para tubos 

falcon e colocadas no ultra-som por aproximadamente 10 minutos.  

As amostras seguem então para um procedimento de lavagem com água destilada, 

onde os tubos são centrifugados por 10 minutos, a 4500 rpm, procedendo-se a eliminação do 

sobrenadante. 

Para proporcionar uma leitura mais precisa com relação à distribuição e a dimensão 

das frações granulométricas, as amostras são previamente desagregadas em um agitador 

orbital por cerca de 24 horas, adicionando-se cerca de 30 ml por amostra do dispersor - 

hexametafosfato de sódio (concentração 40 mg/L). Antes de ser injetada no aparelho, se 

separa as frações maiores das menores de 420 µm, utilizando uma peneira com diâmetro de 

malha de 420 µm (método manual). 

100.
2
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A classificação granulométrica foi realizada através das equações propostas por 

Folkand Ward (1957), do programa GRADISTAT, disponibilizado na internet 

(http://www.kpal.co.uk/gradistat.htm). 

 

5.5 CARBONO GRAFÍTICO (BC) 

 

Diversas técnicas são encontradas na literatura para a determinação de BC, cada uma 

quantificando diferentes frações de continuum de matérias que se formam ao longo do 

processo de combustão incompleta da biomassa. Os processos baseiam-se principalmente nos 

diferentes graus de resistividade a degradação de cada uma dessas frações. O perfil da 

concentração de carbono grafítico (BC), referente aos últimos 10000 anos AP, foi 

reconstruído através do método térmico (CTO-375). 

A determinação de carbon grafítico (BC) foi feita com o auxílio de um forno mufla em 

atmosfera oxidante com fluxo constante de O2. Para estimar o melhor tempo de combustão, 

foi realizada uma curva de decaimento da matéria orgânica do padrão Vertisol e amostras 

compostas de cada fase de sedimentação do testemunho SACI 1, no período de 24 horas. 

O processo de oxidação térmica foi realizado com 100 mg (para o testemunho SACI 1) 

e 500 mg (para os testemunhos de Alta Floresta) de amostras secas e previamente 

descarbonatadas, em barquinhas de porcelana. As amostras foram então aquecidas a 375°C 

por 24 horas com fluxo constante de oxigênio. Após o tratamento térmico, as mostras foram 

analisadas em analisador de Carbono (Shimadzu TOC analyzer) com um módulo para 

amostras sólidas (TOC-5000A and SSM-5000A). 

Com o intuito de verificar a eficiência do processo de oxidação no forno mufla, foi 

realizado uma curva de decaimento da matéria orgânica em função do tempo de oxidação. 

Assumindo que a constatação os valores constante indica a degradação da matéria orgânica 

mais lábil e permanência do material mais refratário (Carbono grafítico).  

Os testes foram realizados com um material certificado (Vertisol), fornecido pelo The 

Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO) Land andWater e 

amostras compostas das quatro fases de sedimentação do testemunho SACI 1. Os valores do 

material certificado foi comparado com os valores encontrados por Hammmes et al. (2007). 

As curvas de decaimento podem ser observadas nas figuras 19 e 20 para o material certificado 

e as amostras compostas respectivamente. 
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Figura 19 - Curva de decaimento da matéria orgânica para o material certificado Vertisol (solo australiano 
argiloso). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20 -Curva de decaimento da matéria orgânica para as amostras compostas referentes as fases de 
sedimentação do testemunho SACI 1. 
 
 

5.6 DETERMINAÇÃO DA COMPOSIÇÃO ELEMENTAR (CARBONO ORGÂNICO E 

NITROGÊNIO TOTAL) E ISOTÓPICA (δ13C e δ15N) DA MATÉRIA ORGÂNICA 

 

Para determinação desses parâmetros as amostras foram previamente descarbonatadas 

com solução de ácido clorídrico 0,5 mols/L. Os sedimentos, descarbonatados e macerados, 

são acondicionadas em cápsulas de estanho. As amostras do testemunho SACI-1 foram 

determinadas no analisador automático CHNS, PDZ Europa modelo ANCA, do “UC Davies 
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StableIsotopeFacility, DepartamentofAgronomy”, Estados Unidos. As amostras do 

testemunho LPTV-09 foram determinadas um analisador automático, Flash 2000 HT de fluxo 

continuo acoplado a um espectrômetro de massas de razão isotópica Delta V Advantage 

ConFlo IV com interface da Thermo Fischer Scientific, no Institut de 

RecherchepourDéveloppement (IRD), Bondy, França. 

O tratamento das sub-amostras destinadas a análise dos isótopos de carbono e 

nitrogênio foi o mesmo realizado para a análise da composição elementar. As determinações 

de δ13C e δ15N das amostras do testemunho SACI-1 foram obtidas em espectrômetro de 

massa, PDZ Europa modelo 20-20, acoplado ao analisador automático CHN do “UC Davies 

StableIsotopeFacility, DepartamentofAgronomy”, Estados Unidos. As amostras do 

testemunho LPTV-09 foram analisadas no mesmo analisador utilizado para composição 

elementar. Deve-se considerar que para ambos os testemunhos, as mesmas amostras utilizadas 

na caracterização elementar da matéria orgânica foram utilizadas para as determinações 

isotópicas. 

 

5.7 PIGMENTOS SEDIMENTARES 

 

Para a analise de pigmentos de clorofila no testemunho SACI 1, realizou-se 3 

extrações consecutivas com acetona (90%) em tubos de centrífuga protegidos da luz, de 

aproximadamente 1g de sedimento úmido. O processo de extração foi efetuado em mesa 

agitadora por 20 minutos e em ambiente semi-escuro. Após esse tempo, os tubos são 

centrifugados por 20 minutos e o sobrenadante é reservado para análise. Foram realizadas 

trêsextrações com 10 ml de acetona 90% totalizando 15ml de extrato para cada amostra e 

avolumando-se a 50 ml. Em todas as amostras foi certificado se o sobrenadante da última 

extração apresentava-se translúcido. 

A medida da absorbância do extrato foi realizada em espectrofotômetro de varredura, 

com intervalo de 350 a 800 nm. As concentrações de pigmentos são expressas em peso por 

unidade de peso do sedimento, mas em termos de unidades arbitrárias, como Unidade de 

Derivados de Pigmentos Sedimentares (UDPS) por grama de matéria orgânica 

(VALLENTYNE, 1955). Uma UDPS e igual a uma absorbância de 1,0 em uma célula de 10 

cm em 100 ml de solvente em 1,0 grama de matéria orgânica (CORDEIRO, 1995). 
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5.8 EXTRAÇÃO DE BIOMARCADORES LIPÍDICOS 

 

Para extração dos biomarcadores lipídicos foram utilizados aproximadamente 1,5 g de 

sedimento seco e maceradas de 50 amostras do testemunho SACI-1 e 60 amostras do 

testemunho LPTV-09. Para a extração lipídica, adicionou-se 5 ml de uma solução 

Diclorometano:metanol (3:1 v/v) em cada vial contendo a amostra e levadas ao ultra-som por 

10 minutos. As amostras foram centrifugadas a 3000 rpm e sobrenadante foi recolhido. O 

processo de extração foi então repetido, totalizando um total de três extrações para cada 

amostra. Após a finalização do processo de extração, o solvente do sobrenadante foi seco em 

atmosfera de N2 a 35°C. 

Após a total evaporação do solvente, o extrato total passou por um processo de 

saponificação, adicionando-se 4 ml de uma solução 6% de KOH em metanol. Após a adição 

da solução as amostras foram aquecidas a 80°C por 2 horas. Seguida da etapa de 

saponificação os extratos foram separados em duas frações: ácida e neutra. Para a separação 

da fase neutra foram realizadas três extrações com 3 ml de hexano, sempre recuperando a fase 

orgânica. Na fase aquosa, adiciona-se 1 ml de HCL 6M. Após a acidificação do meio, 

adiciona-se 2 ml de uma mistura hexano:acetato de etila (9:1) Repetiu-se o processo de 

extração com a mistura de solventes, sempre recuperando a fase orgânica. Ambos os extratos 

(neutro e ácido) foram secos em atmosfera de N2. 

A fase neutra foi separada, utilizando colunas cromatográficas de sílica, em quatro 

sub-frações. A fração 1 composta de Hidrocarbonetos alifáticos, eluída com 4 ml de hexano; 

fração 2 constituída de cetonas, eluídas com 2 ml de hexano:Acetato de etila (95:5) e 2 ml de 

hexano:acetato de etila (90:10); álcool e esteróis, correspondem a fração 3, eluídas com 

hexano:acetato de etila (70:30); e a fração 4, contendo compostos orgânicos de alta 

polaridade, foi eluída com diclometano:metanol (1:1). 

A fração ácida passou por um processo de metilação a 80°C por 1h, adicionando-se ao 

extrato da fração ácida 100µl de tolueno e 1 ml de BF3 (tetrafluoreto de boro). Após o tempo 

de reação adicionou-se 2ml de uma solução hipersalina (NaCl 400 mg/L) e 2 ml de uma 

mistura éter:hexano (1:1). A fase orgânica, contendo os ésteres metílicos de ácidos graxos 

(FAMEs do inglês fatty acid methyl esters), foi recuperada e o processo de extração repetido 

por 3 vezes adicionando-se somente o solvente orgânico. Efetuou-se então o processo de 

lavagem da fase orgânica com 3 ml de H2O milliQ por três vezes, sempre descartando a fase 

aquosa. Adicionou-se a fase orgânica remanescente Na2SO4 ou MgSO2 para garantir a 
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completa remoção de água. A fase ácida não foi analisada. Um fluxograma metodológico do 

processo de extração está ilustrado na Figura 21 abaixo. 

Os hidrocarbonetos saturados foram analisados por cromatografia gasosa com detector 

de ionização de chamaem equipamento Thermo Finningan Agilent GC-FID 6890-N. Os n-

alcanos foram separados em coluna HP 5MS VI (30 mx 0,32 milímetros id; espessura de 

filme 0.25µm). Como fase móvel utilizou-se hélio com um fluxo de 2,5 ml por minuto. A 

programação de temperatura do forno utilizada está disposta na tabela 2 abaixo: 

 

Tabela 2 - Programação par injeção das amostras no CG-FID para quantificação dos n-
alcanos 

GC-FID HP 6890N 

Coluna HP 5MS VI (30m x 0.32mm x 0.25µm) 

Gás carreador. Hélio (2.5 ml/min) 

Tempo de programa 

Taxa Valor Tempo Tempo Total 

 50 0 0 

30°C/min 120 0 2.3 

5°C/min 320 50 92.33 

 

 

As concentrações dos n-alcanos adicionou-se um padrão interno (5α-colestano 53.6 

ng/µL) no início do processo de extração.  As concentrações dos compostos foram então 

calculadas por comparação da área do pico em relação à do padrão interno 5α-colestano. A 

identificação dos compostos foi realizada a através de cromatografia gasosa acoplada a 

espectrometria de massas (GC-MS). 

 
 
5.9 ANÁLISE ISOTÓPICA DE COMPOSTOS ESPECÍFICOS 

 

As análises isotópicas de carbono e deutério dos n-alcanos são apresentadas em 

notação delta em relação ao padrão VSMOW (Vienna Standard Mean Ocean Water). As 

análises foram realizadas em cromatógrafo a gas Trace-GC-Ultra acoplado a um 

espectrômetro de massa de razão isotópica Delta V Plus, via uma interface de 

combustão/pirólise e Conflow IV da Thermo Fischer Scientific. A coluna utilizada foi uma 
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Agilent J&W (30m x 0.25mm x 0,25µm) com modo de injeção splitless e temperatura do 

injetor a 320°C. O gás carreador utilizado foi o Hélio com um fluxo de 2ml por minuto. A 

programação de temperatura do forno foi de 80°C durante 2 minutos; de 80°C – 120°C em 

10°C por minuto e 120°C – 320°C por 3°C por minuto e a temperatura mantida a 320°C por 5 

minutos.  
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Figura 21 -Fluxograma metodológico para o processo de extração dos biomarcadores moleculares. 

Sedimento
Solução 3:1

CH2Cl2 : 
CH3OH

Ultrasom
10 min

Repetido por 3X

Extrato 
Lipídico

Saponificação
Solução alcoolica de KOH 6%

80°C por 2 horas

Extração 
orgânica

Extração 
Hexano

Fase Neutra

Fase 
Aquosa

Acidifica 
com HCl 6M

Solução 9:1
Hexano : Acetato de Etila

Fração 
ácida

Ácidos 
Graxos

F2

F1

F3

F4

N-alcanos

Alquenonas

Álcoois e
Esteróis

Compostos 
orgânicos polares

F1 = Hexano

F2 = F2A: Hexano : Acetato de Etila (95:5)

F2B: Hexano :Acetato de Etila (90:10)

F3 = Hexano : Acetato de etila (70:30)

F4 = DCM : MeOH (50 :50)

CG-MS

CG-FID

CG-IRMMS

Identificação

Quantificação

Composição
isotópica

6
9 



70 
 

 

5.10 TRATAMENTO ESTATÍSTICO 

 

O tratamento estatístico foi realizado utilizando o software STATISTICA 8.0. Foram 

realizadas análises de cluster pelo método de Ward e matriz de correlação para ambos os 

testemunhos. 

 

5.11 DATAÇÕES COM 14C 

 Foram selecionadas algumas amostras de ambos os testemunhos para a determinação da 

geocronologia dos depostos sedimentares. As amostras foram secas em estufa à 60ºC por 48 

horas e posteriormente enviadas ao Laboratoire de Mesures Carbone 14, França, onde foram 

analisadas em pela técnica de Espectrômetro de Massa com Aceleradores (Accelerator Mass 

Spectrometry - AMS). Esta metodologia permite medir baixas concentrações de isótopo, em 

função de altas energias (acelerador de partículas) e analisadores de massa magnéticos e 

eletrostáticos, possibilitando contabilizar a presença de 14C residual nas amostras e assim, 

estimar a sua idade. 

As idades apresentadas neste trabalho foram calibradas, com o auxílio do pacote Clam 

(não-Bayesiano, modelo cronológico ‘clássico’, disponível em 

http://chrono.qub.ac.uk/blaauw/clam.html, Blaauw, 2010) para o Software R. O modelo 

cronológico foi construído utilizando uma função spline para o Testemnho SACI-1 e uma 

função linear para o testemunho LPTV-09. Para ambos os testemunhos a curva de calibração 

usada foi a IntCal09. 
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6 RESULTADOS 

 

6.1 LAGOA DA PATA 

 

6.1.1 Cronologia 
 

O modelo cronológico foi construído ataravés da datação de matéria orgânica 

sediemntar de 12 datas radiocarbônicas do testemunho LPTV-09 (Tabela 3),  e apresentou 

uma idade basal de 7.500 anos cal AP (Figura 22). 

 

Tabela 3 - Amostras do testemunho LPTV-09 selecionadas para datação radiocarbônica 

Profundidade (cm) Idade 14C AP 
Idades 

Calibradas AP 

10 110 ± 30 134 ± 240 

20 630 ± 30 605 ± 106 

30 805 ± 30 719 ± 96 

40 925 ± 30 846 ± 145 

47 1226 ± 30 1155 ± 187 

75 2335 ± 30 2351 ± 127 

83 3490 ± 30 3767 ± 183 

87 4420 ± 30 5017 ± 365 

94 5650 ± 30 6432 ± 151 

104 6010 ± 30 6848 ± 167 

114 6445 ± 30 7366 ± 126 
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Figura 22 - Modelo cronológico para o testemunho LPTV-09. O eixo da direita refere-se a taxa de acumulação 
(cm/ano) representada pela linha pela linha vermelha. 

 

 Em função da ausência de uma descrição litológica para o testemunho LPTV-09, as 

fases sedimetares foram determinadas através de uma analise estática de agrupamentos de 

dados. A análise de cluster dos dados da matéria orgânica sedimentar (figura23) permitiu 

identificar quatro unidades sedimentares no testemunho LPTV-09: unidade IV (118–95 cm; 

7.500– 6.500 anos cal AP), unidade III (95–82 cm; 6.500– 3.600 anos cal AP), unidade II 

(82–46 cm; 3.600–1.100 anos cal AP); unidade I (46–0 cm; 1.100 anos cal AP até o presente). 

A unidade IV representa o final do Holoceno Inferior; a unidade III, o Holoceno Médio e as 

unidades II e I abrangem o Holoceno Superior. A tabela 4 mostra os valores médios dos 

parâmetros analisados para as quatro unidades sedimentares. 
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Figura 23 -Análise de Cluster dos dados de matéria orgânica sedimentar (COT, δ13C, δ15N, C:N) para o 
testemunho LPTV-09. Observa-se a separação de dois grandes grupos. Em laranja o grupo referente ao Holoceno 
Médio e Inferior; de azul o grupo do HolocenoSuperior. 
 

 A taxa de sedimentação na unidade IV apresentou valor médio de 0,021 cm/ano. As 

menores taxas de sedimentação foram observadas na unidade III com valore médio de 0,0059 

cm/ano. Após essa unidade, a taxa de sedimentação retorna a valores próximos da unidade IV, 

com valores médios de 0,020 cm/ano (unidade II). Na unidade I ocorre o maior valor de taxa 

de sedimentação com uma média de 0.057 cm/ano (Figura 22). 
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Tabela 4 - Valores médios separados por unidade sedimentar dos parâmetros estudados para o testemunho LPTV-09 

Dados testemunho LPTV-09 

Unidades 
Idades 

(ano cal AP) 

Tx de sed. 

(cm/ano) 

COT 

(%) 

δ
13C 

(‰) 
δ

15N (‰) C:N ACL C33:(C27+C29) 
Soma C25–C35 

(µg/g) 
δ

13C – C29 (‰) δD -C29 (‰) 

IV 7.500-6.500 0.057 42±3 -34,3±0,7 2,0±0,4 17±1 30,6±0,07 0,64±0,07 122±40,7 -35,9±0,7 -162,9±6,0 

III 6.500-3.600 0.020 37±3 -33,5±0,4 2,7±0,5 20±1 30,7±0,2 0,67±0,2 119±46,6 -34,7±0,9 -164,3±3,9 

II 3.600-1.100 0.0059 23±3 -31,3±0,7 5,4±0,6 25±3 30,6±0,07 0,67±0,2 27±14,7 -34,1±0,4 -168,8±4,9 

I 1.100 - presente 0.021 27±1 -30,3±0,4 5,5±0,5 21±2 30,8±0,2 0,88±0,1 115±85,5 -33,9±0,3 -177,9±3,9 

 

 

7
4 
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6.1.2. Caracterização da fração orgânica 
 

 Nas unidades IV e III os valores de COT são inferiores a 30%, exibindo os menores 

valores do testemunho com média de 27% e 23%, respectivamente (Figura 24). Um aumento 

progressivo dos valores de COT foi observado nas unidades II e I, com valores médiosde 37% 

e 42%, respectivamente. 

 A razão molar C:N apresentou dentro de cada unidade sedimentar (Figura 24). Os 

maiores valores foram observados nas unidades IV e III, com valores médios de 21 e 25, 

respectivamente. As unidades II e I exibiram médias de 20 e 17 respectivamente. 

 No registro de δ13C da matéria orgânica sedimentar, os valores mais enriquecidos 

ocorreram nas unidades IV e III e os mais empobrecidos nas unidades II e I. A composição 

isotópica de carbono na unidade IV apresentou os valores menos negativos do registro com 

valor médio de-30,3‰. A unidade III mostrou uma média de 31,3‰. Os valores de δ13C nas 

unidades II e I foram em media de -33,5‰ e -34,3‰, respectivamente (Figura 24). 

 As unidades IV e III apresentaram os maiores valores de δ15N, com media de 5,5‰ e 

5,4‰, respectivamente (figura 24). As unidades II e I apresentaram valores médios de 2,7‰ e 

2,0‰, respectivamente. 
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Figura 24 -Dados geoquímicos da matéria orgânica sedimentar para o testemunho LPTV-09. Os resultados forma plotados contras as idades calibradas. Do lado esquerdo, as 
numerações em romano representam as unidades sedimentares. Do lado direito: H.I. refere-se ao final do Holoceno Inferior; H.M, ao Holoceno Médio e H.S. , Holoceno 
Superior. 
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6.1.3 Biomarcadores moleculares 
 

A concentração dos n-alcanos de cadeia longa (C25 – C37) variaram entre 10,8 e 267 

µg/g (Figura 25). Os compostos mais abundantes variam entre C29 e C31, sendo o C37 o 

homólogode cadeia mais longa detectável (Figura 26). O Comprimento Médio da Cadeia para 

os n-alcanos (ACL – do inglês average chain lenght) variou entre 30,1 e 31,0 (Figura 25). Os 

menores valores de ACL ocorrem nas unidades III e em curto período da unidade II (1.670 – 

1.100 anos cal AP). Altos valores de ACL ocorreram nas unidades IV e II.  A razão 

C33:(C27+C29) acompanha as variabilidades observadas no perfil de ACL, com máximos e 

mínimos coincidentes. 

A composição de isotópica de carbono para o n-alcano C29 (δ
13C – C29) variaram entre 

– 33,4‰ e -36,9‰ (Figura 25), com os valores mais empobrecidos ocorrendo nas unidades 

VI e V e os mais enriquecidos durante as unidades IV, III eno final da unidade II 

Os valores de δD para o n-alcano C29 (δD-C29) variaram entre -152,9‰ e -182,5‰ 

(Figura 25). Com os valores mais enriquecidos em deutério ocorrendo na unidade I e os mais 

empobrecidos nas unidades IV, III e no início de unidade II. 
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Figura 25 -Dados de biomarcadores para o testemunho LPTV-09. Os resultados foram plotados contras as idades calibradas. Do lado esquerdo, as numerações em romano 
representam as unidades sedimentares. Do lado direito: H.I. refere-se ao final do Holoceno Inferior; H.M, ao Holoceno Médio e H.S. , Holoceno Superior. As linhas tracejadas 
em vermelho representam os valores médios como referência. 
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Figura 26 - Histograma representando as concentrações das ceras epicuticulares do testemunho LPTV-09. Estão representadas as abundâncias relativas dos n-alcanos n-C25 a 
n-C37 (em % da classe de compostos, eixo esquerdo; barra cinza), sobreposto pela média dos dados isotópicos de carbono das referidas moléculas (δ13C representado pelos 
pontos pretos no eixo Y do lado esquerdo). As profundidades das amostras, idades calibradas e valores de ACL (Comprimento médio da cadeia C27 –C33) estão escritos do 
lado esquerdo de cada amostra. 
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6.2 LAGO DO SACI 

 

6.2.1 Cronologia e litologia 
 

 Vinte e três amostras do testemunho SACI-1 foram datadas (Tabela 5). Um modelo 

cronológico foi criado usando uma função exponencial através das idades 14C, revelando uma 

idade basal de 35.000 anos cal AP (Figura 27). 

 

Tabela 5 - Amostrasdo testemunho LPTV-09 selecionadas para datação radiocarbônica 

Prof. (cm) Idade 14C AP 
Idades Calibradas 

AP 

1 1405 ± 30 1305 ± 64 

5 1455 ± 30 1363 ± 63 

10 1585 ± 30 1468 ± 79 

15,5 1710 ± 30 1585 ± 118 

24 1700 ± 60 1665 ± 176 

39 2130 ± 30 2096 ± 168 

43 2245 ± 30 2272 ± 142 

60 3155 ± 30 3366 ± 176 

74 3990 ± 30 4488 ± 107 

82 4640 ± 60 5496 ± 193 

89,5 5835 ± 40 6650 ± 142 

96,5 6390 ± 45 7284 ± 223 

113 6580 ± 80 7706 ± 480 

120,5 7685 ± 40 8438 ± 232 

129 8200 ± 35 9173 ± 251 

136 15530 ± 70 18772 ± 317 

142 16550 ± 90 19623 ± 287 

156,5 17830 ± 100 21284 ± 499 

174,5 19120 ± 100 22977 ± 694 

196 22010 ± 130 26803 ±789 

203 24130 ± 180 28474 ± 757 

217 26300 ± 210 31033 ± 515 

242 30120 ± 310 34790 ± 965 

 

 A descrição litológica representada na figura 25 permite identificar a existência de seis 

unidades sedimentares: unidade VI (242–210 cm, 35.000–29.900 anos cal AP), unidade V 
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(210–132 cm, 29.900–18.200 anos cal AP); unidade IV (129–109 cm, 9.200–7.500 anos cal 

AP); unidade III (109–78 cm, 7.500–5.000 anos cal AP); unidade II (78–31 cm, 5.000–1.800 

anos cal AP) e unidade I (31 cm até o topo, 1.800–1.300 anos cal AP). Os valores médios de 

granulometria, geoquímica de matéria orgânica sedimentar e biomarcadores estão 

representados nas tabelas 6. 7 e 8 respectivamente. 

 

 
Figura 27 -Modelo cronológico para o testemunho SACI-1. A linha vermelha representa a taxa de acumulação 
(eixo Y – lado esquerdo). A descrição litológica está representa do lado esquerdo. 
 

A granulometria do testemunho SACI-1 mostrou a predominância de silte com um 

valor médio de 78% (Figura 28). Basicamente, as maiores concentrações de argila ocorrem 

nas duas unidades basais (unidade VI e V), antes do contato abrupto em 132 cm. As unidades 

VI e V apresentam juntas um valor médio de 24,9% de argila e 0,4% de areia fina. As 

unidades acima da quebra sedimentar (unidades IV, III, II e I) apresentaram os menores 

valores de argila (15,2%) e os maiores valores de areia (3,8%). 

Na unidade IV, os maiores teores de areia (8%) forma registrados em 116 cm. Uma 

transição para sedimentos finos é observada na unidade III, com 21,3% de argila (Figura 26). 

Nas últimas duas unidades, o silte volta a ser a partícula dominante com picos de areia 

ocorrendo em 74 cm, 56 cm, 45 cm e 13 cm, com valores de 7,8%, 9,3%, 8,9% e 10,3%, 

respectivamente. 

Uma quebra no registro ocorre entre 18.200 e 9.200 anos cal AP correspondente a uma 

interrupção da sedimentação. Antes do hiatus (unidades VI e V), a taxa de sedimentação 

apresentou nos valores mais baixos do testemunho, com uma média de 0,007 cm/ano. Após a 
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quebra da sedimentação (unidades IV, III, II e I) a taxa de sedimentação apresentou um valor 

médio de 0,030 cm/ano. As unidades III e I apresentaram os valores mais altos, com uma 

média de 0,028 e 0,067 cm/ano, respectivamente (Figura 25). 
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Tabela 6 - Valores médios do perfil granulométrico do testemunho SACI-1 

Dados testemunho SACI-1 

Unidade 
Idade 

(anos cal AP) 

Tx. De Sed. 

(cm/ano) 

Argila 

(%) 

Silte 

(%) 

Areia fina 

(%) 

I 1.300 – 1800 0,054 12,0±1,6 82,0±2,3 6,1±2,5 

II 1.800 – 5.000 0,019 12,6±3,4 83,2±4,4 4,2±2,6 

III 5.000 – 7500 0,012 21,3±1,2 78,0±1,4 0,8±0,57 

IV 7500 – 9.200 0,020 13,5±2,6 81,0±1,4 5,5±2,4 

V 18.200 – 29.900 0,0077 25,9±3,9 73,8±3,1 0,3±0,89 

VI 29.900 – 35.000 0,0057 22,4±4,1 76,8±3,0 0,8±1,6 

 

Tabela 7 - Valores médios para os parâmetros de caracterização da matéria orgânica 

 Dados testemunho SACI-1 

Unidade 
Idade 

(anos cal AP) 

Tx. De Sed. 

(cm/ano) 

COT 

(%) 

δ
13C 

(‰) 

δ
15N 

(‰) 
C:N 

BC 

(%) 

Fluxo BC 

(g.m-2.ano-1) 

Pig.Sed. 

(S.P.D.U.) 

I 1.300 – 1800 0,054 46,2±4,4 -31,8±0,3 0,31±0,1 24±1,0 0,195±0,042 0,176±0,048 14,84±1,32 

II 1.800 – 5.000 0,019 46,4±5,.7 -30,7±0,8 1,16±0,4 23±1,1 0,180±0,021 0,0535±0,030 10,54±5,03 

III 5.000 – 7500 0,012 26,1±5,9 -28,7±0,5 1,05±0,3 24±1,7 0,185±0,042 0,0585±0,026 4,25±0,86 

IV 7500 – 9.200 0,020 33,1±4,9 -30,4±1,8 1,20±0,6 26±0,9 0,167±0,012 0,0825±0,032 4,17±1,07 

V 18.200 – 29.900 0,0077 10,5±1,4 -30,7±0,7 4,56±0,4 37±1,5 0,121±0,033 0,0621±0,025 0,91±0,62 

VI 29.900 – 35.000 0,0057 19,6±3,2 -31,2±0,8 3,3±0,9 38±2,8 0,0913±0,0059 0,0231±0,0031 1,88±0,58 

 

 

8
3 
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Tabela 8 - Valores médios para os parâmetros de biomarcadores do testemunho SACI-1 

Dados testemunho SACI -1 

Unidade 
Idade 

(anos cal AP) 

Tx. De Sed. 

(cm/ano) 
ACL C33:(C27+C29) 

Soma C25-C35 

(µg/g) 
δ

13C-C29 δD-C29 

I 1.300 – 1800 0,054 30.3±0,037 0.45±0,023 36.5±10,8 -34.0±0,2 -164.3±7,8 

II 1.800 – 5.000 0,019 30.3±0,11 0.49±0,054 48.5±15,1 -33.3±0,5 -167.7±4,9 

III 5.000 – 7500 0,012 30.4±0,12 0.66±0,097 38.7±6,38 -33.2±0,2 -175.7±4,2 

IV 7500 – 9.200 0,020 30.3±0,051 0.53±0,078 50.8±10,3 -33.8±1 -165.0±0,72 

V 18.200 – 29.900 0,0077 30.3±0,091 0.64±0,068 19.4±7,66 -34.9±0,8 -150.7±3 

VI 29.900 – 35.000 0,0057 30.3±0,059 0.52±0,041 36.1±14,3 -34.9±0,5 -166.7±1,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8
4 



85 
 

 

 
Figura 28 -Perfil granulométrico do testemunho SACI-1. Estão representados os parâmetros argila (partículas < 2 µm), silte (partículas <63µm) e areia (partículas > 63 µm). 
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6.2.2 Caracterização de matéria orgânica 
 

 O sedimento do testemunho SACI-1 é rico em matéria orgânica. As unidades VI e V 

apresentaram os valores mais baixos de COT, com média de 19,6% e 10,5%, respectivamente 

(Figura 29). As unidade IV e III apresentaram valores médios de 

33,1%26,1%,respectivamente. Um aumento progressivo dos valores de COT foi observado 

nas unidades II e I, com valores médios de 46,4% e 46,2%, respectivamente.  

 As concentrações de BC nas unidades VI e V apresentaram um valor médio de 

0,0913% e 0,121%. Nas unidades IV, III, II e I, foi observado um aumento na concentração 

de BC com uma média de 0,167%, 0,185%, 0,179% e 0,195%, respectivamente (Figura 29). 

O fluxo médio de BC para o testemunho SACI-1 é 0,0680 g m-2 ano-1, variando entre 

0,0197 e 0,231 g m-2 ano-1 (Fig. 29). Os valores mais baixos ocorreram na unidade VI, com 

uma média de 0,0231 g m-2 ano-1. A taxa de acumulação de BC apresentou os valores mais 

elevados na unidade I, com uma média de 0,176 g m-2 ano-1. 

 Nas seções basais do testemunho, a concentração de pigmentos sedimentares decresce 

entre as unidades VI e V, com valores médios de 1,88 e 0,91 SPDU (Figura 29). Nas unidades 

superiores a quebra de sedimentação, os valores sofrem um ligeiro aumento na unidade IV 

com valores médios de 4,17 SPDU. Os pigmentos sedimentares aumentam na unidade II em 

direção ao topo, com valores médios de 10,8 e 15,2 SPDU para as unidades II e I, 

respectivamente. 

A razão C:N molar apresentou pequenas variações ao longo do perfil (Figura 30). Os 

valores mais altos foram registrados nas unidades VI e V, com valores médios de 45 e 43, 

respectivamente. 

 Os valores de δ13C nas unidades VI e V são de -31,2‰ e -30,7‰, respectivamente 

(Figura 30). A unidade IV apresentou uma média de -30,4‰. NA unidade III a composição 

isotópica de carbono foi mais enriquecida em relação as outras unidades com um valor médio 

de 28,7‰. A unidade II e I apresentaram valores médios de  -30,7‰ e -31,8‰. 

 As unidades VI e V apresentaram os maiores valores de δ15N com médias de 3,26‰ e 

4,56‰, respectivamente (Figura 30). Os valores médios para as unidades IV e III foram de 

1,23‰ e 1,05‰, respectivamente. A unidade II apresentou uma média de 1,16‰ e um leve 

decréscimo em direção a unidade I foi observado, com valores médios para essa unidade de 

0,31‰ 
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Figura 29 - Carbono orgânico Total (%), Concentração de Black Carbon (%), fluxo de BC (g.m-2.ano-1) e pigmentos sedimentares (S.P.D.U.), observados no testemunho 
SACI-1. A linha pontilhada vermelha no perfil de Black Carbon indica o valor médio de concentração para o perfil. 
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Figura 30 -Caracterização da material orgânica do testemunho SACI-1: δ13C (‰ VPDB), δ15N (‰ ar), razãoC:N. 
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6.2.3 Biomarcadores moleculares 
 

A concentração dos n-alcanos de cadeia longa (C25 – C33) variam entre 8,3 e 79,2 µg/g 

(Fig.31). Na maioria das amostras, os compostos mais abundantes variam entre C29 e C31, e o 

n-alcano C37 foi o homologo de maior cadeia carbônica detectada (Fig.30). O Comprimento 

Médio da Cadeia para os n-alcanos (ACL – do inglês average chain lenght) varia entre 30.7 e 

30.1 (Fig.32). Os menores valores de ACL ocorrem nas unidades V, II e I. Os maiores valores 

de ACL são observados na unidade V, IV e III. A razão C33:(C27+C29) usualmente apresenta 

um padrão de variação similar ao ACL (Fig.32), com os maiores valores de C33:(C27+C29) 

coincidindo com os máximos de ACL. 

A composição de isotópica de carbono para o n-alcano C29 (δ
13C – C29) variaram entre 

– 32,8‰ e -36,6‰ (Fig.32), com os valores mais empobrecidos ocorrendo nas unidades VI e 

V e os mais enriquecidos durante as unidades IV, III, II e I. 

Os valores de δD para o n-alcano C29 (δD-C29) variaram entre -145,7‰ e -178,6‰ 

(Fig.32). Com os valores mais enriquecidos em deutério ocorrendo nas unidades VI e V e os 

mais enriquecidos nas unidades IV, III, II e I. 
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Figura 31 - Histograma representando as concentrações das ceras epicuticulares do testemunho SACI-01. Estão representadas as abundâncias relativas dos n-alcanos n-C25 a 
n-C37 (em % da classe de compostos, eixo esquerdo; barra cinza), sobreposto pela média dos dados isotópicos de carbono das referidas moléculas (δ13C representado pelos 
pontos pretos no eixo Y do lado esquerdo). As profundidades das amostras, idades calibradas e valores de ACL (Comprimento médio da cadeia C27 –C33) estão escritos do 
lado esquerdo de cada amostra. 
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Figura 32 -Dados de biomarcadores para o testemunho SACI-1. Os resultados foram plotados contras as idades calibradas. Do lado esquerdo, as numerações em romano 
representam as unidades sedimentares. As linhas tracejadas em vermelho representam os valores médios como referência. 
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7 DISCUSSÃO 
 

7.1 INTERPRETAÇÃO PALEOCLIMÁTICA - LAGOA DA PATA 

 

7.1.1. Matéria orgânica sedimentar 
 

 A análise estatística (Figura 23) e a geoquímica orgânica (Figura 24) do testemunho 

LPTV-09 revelam quatro fases sedimentares ao longo dos últimos 7.500 anos cal AP. As 

unidades IV e III (7.500 – 3.600 anos cal AP) são caracterizadas pelas menores concentrações 

de COT e altos valores de δ13C e razão C:N. 

 Os altos teores de carbono em sedimentos lacustres podem refletir um alto nível do 

lago em função da entrada de nutrientes (MULHOLLAND;ELWOOD, 1982; TURCQ etal., 

2002) ou da conservação da matéria orgânica por condições anóxicas entre a interface água e 

sedimento (TALBOT; LIVINGSTONE, 1989). Os menores valores de COT encontrados 

durante as unidades IV e III do testemunho LPTV -09, as baixas taxas de acumulação e os 

altos valores da razão C:N sugerem um menor nível do lago(EINSELE et al., 2001; TURCQ 

et al., 2002; CORDEIRO et al., 2008) durante o período 7.5000 – 3.600 anos cal AP. Eventos 

de seca podem ocasionar baixos teores de carbono nos sedimentos em função da oxidação da 

matéria orgânica, baixo volume da coluna d’água e baixa entrada de nutrientes através do 

baixo escoamento superficial (TURCQ et al., 2002) e altos valores na razão C:N em função 

do maior aporte de matéria orgânica de plantas vasculares, que contém elementos estruturais 

refratários (celulose elignina) dificultando o processo de degradação em relação ao material 

fitoplanctônico (rico em nitrogênio) (MEYERS; EADIE, 1993). Os valores enriquecidos de 

δ
15N sugerem uma intensa remineralização dos reservatórios de nitrogênio em função da 

redução do aporte de nutrientes. Os valores enriquecidos de δ13C indicam uma maior 

contribuição de plantas do tipo C4 ao longo das duas unidades basais, corroborando com a 

predominância de um período mais seco (MEYERS et al.,1997, 2003). 

 A existência de condições climáticas mais secas durante as unidades IV e III do 

testemunho LPTV-09 estão em acordo com outros registros obtidos na Colômbia (BEHLING; 

HOOGHIEMSTRA, 2000; MARCHANT et al., 2001; 2006), Venezuela (STANSELL et al., 

2014) e diferentes regiões da Bacia Amazônica (ABSY et al., 1991;CORDEIRO et al.,2014, 

2008, 1997; MAYLE et al., 2000; SUGUIO et al., 1993;  TURCQ et al., 1998; SIFEDDINE 
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et al., 2001; BUSH, 1992; VAN DER HAMMEN, 1991; BEHLING et al., 2002; MAYLE; 

POWER, 2008; WHITNEY et al., 2011; HERMANOWSKI et al., 2012). Alguns desses 

registros podems ser vistos na figura 33. 

Em Laguna Loma Linda, Behling e Hooghiemstra (2000) observaram um período seco 

entre 8700 e 6000 anos 14C AP, com expansão de savana sugerindo um regime de 

precipitação significativamente menor que o atual e uma forte sazonalidade (Figura 33). Nos 

Llanos Orientales, foram observados a expansão de Floresta Tropical seca durante o Holoceno 

Inferior e o Médio Holoceno, sugerindo condições climáticas secas por volta de 4000 14C 

(MARCHANT et al., 2006). Uma reconstrução de biomas feita através de dados polínicos da 

Colômbia por Marchant et al. (2001), mostram uma vegetação característica de condições 

climáticas secas entre 6000 e 4000 anos AP. Na Venezuela, um registro sedimentar da 

Cordillera de Mérida, mostrou uma retração dos Andes Venezuelanos durante o Holoceno 

inferior e Holoceno Médio acompanhado de condições climáticas secas (STANSELL et 

al.,2014). 

A existência de fases secas entre 6.000 e 3.000 anos cal AP foi registrada pela 

presença de carvão em amostras de solo coletadas em Cuiabá-Santarém (SOUBIÈS et al., 

1980). A alta freqüência de pólen de gramíneas são observadas nos lagos bolivianos de 

BellaVista e Chaplin, indicando que a comunidade de savanas dominaram a região até 2.800 

anos cal AP (MAYLE et al., 2000)(Figura 33). No equador, foi observada alta freqüência de 

Cecropia entre 8.700 e 5.800 anos cal AP, sugerindo seqüências de seca e a existência de uma 

fase seca marcada durante 4.900 – 3.700 anos cal AP na Amazônia ocidental (WENG et al., 

2002). 

No baixo Tapajós (Lago Tapajós) também foi observado um aumento nos polens de 

Cecropia e aumento dos valores de δ13C durante o Holoceno Médio (IRION et al., 2006). Um 

evento de seca foi observado no Porto Maldonado (Peru) registrado através da expansão de 

savanas entre 7.200 – 3.300 anos cal AP (BUSH et al., 2007).Grandes eventos de queima 

ocorreram entre 7.450-4.750 anos cal AP e foram registrado pelo aumento departiculas de 

carvão em testemunhos da região de Carajás (CORDEIRO et al., 1997, 2008, 2014; 

SIFEDDINE et al., 1994, 1998, 2001; TURCQ et al., 1998) (Figura 33). Esses eventos foram 

interpretados como conseqüência do predomínio de condições climáticas secas. 
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Figura 33: Comparação entre o registro de COT (%) da Lagoa da Pata com outros registros Amazônicos: 
Poaceae (%) de Laguna Bella Vista, Laguna Chaplin , Laguna Loma Linda e Fluxo de Carvão de Carajás 
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O Holoceno Superior é dividido em duas fases de sedimentação: a unidade II (3.590 – 

1000 anos cal AP) e a unidade I (1000 anos cal AP até o presente). Ambas as unidades são 

caracterizadas por um aumento significativo nos valores de COT e redução na razão C:N e 

nos valores de δ13C (Figura 22). Essas características sugerem a existência de condições mais 

úmidas comparadas ao Holoceno Médio, com um aumento significativo no nível do lago. A 

redução nos valores de δ13C sugere uma maior contribuição de plantas C3, favoráveis a 

condições úmidas, na bacia do lago ou uma maior contribuição da matéria orgânica algal 

autóctone (MEYERS, 1997, 2003). A redução na razão C:N registrada na Lagoa da Pata 

durante o Holoceno Superior sugere um aumento na contribuição de matéria orgânica 

autóctone (fitoplanctônica). Esse aumento da contribuição de material autóctone para a 

matéria orgânica sedimentar corrobora com a redução dos valores de δ15N, sugerindo uma 

redução nos processos de remineralização biogeoquímica dos reservatórios de nitrogênio, 

devido a maior disponibilidade de nutrientes, contribuindo também para a redução no sinal 

isotópico do nitrogênio (MEYERS, 1997, 2003). 

 Mudanças entre um Holoceno Médio caracterizadamente seco para um Holoceno 

Superior úmido têm sido observadas em diversos registros amazônicos. No Rio Curuá 

(Caxiuanã, Pará) e Lago Calado (nortedo Rio Solimões)foram registrados uma expansão da 

floresta (BEHLING; COSTA, 2000; BEHLING et al., 2001) e um aumento no nível do lago 

durante o Holoceno Superior(BEHLING;HOOGHIEMSTRA, 1998; MOREIRA et al., 2013). 

Essa transição também foi observada por Cordeiro et al. (2008)em Carajás através do 

aumento na concentração de clorofila e redução nas partículas de carvão entre 4.750 e 2.800 

anos cal AP. 

 Na Colômbia (Laguna Loma Linda) foi observada uma alta freqüência de Mauritia 

associado a um aumento da precipitação a partir de 2300 anos 14C AP (BEHLING; 

HOOGHIEMSTRA, 2000).Nos Llanos Orientales, Marchant et al (2006)observaramum 

aumento da floresta após 4000 anos 14C AP refletindo um período úmido com uma curta 

estação seca . Registros polínicos da Colômbia apresentaram uma mudança na vegetação 

devido ao aumento na precipitação. O período entre 2500 – 1000 anos AP representa uma 

estabilidade ambiental sem alterações de biomas (MARCHANT et al., 2001). 

Na Bolívia, Mayle et al. (2000), observaram um desenvolvimento da Floresta Tropical 

em registros da Laguna Bella Vista (13°37'S, 61°33'W) e  Laguna Chaplin (14°28'S, 

60°04'W)a partir de 2.800 anos cal AP e 2.200 anos cal AP respectivamente. O registro 
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polínico do Lago do Saci sugere que a Floresta Amazônica se expandiu na região a partir de 

3.000 anos cal AP, seguido por uma estabilização das condições climáticas mais úmidas na 

região (FONTES, 2013). O aumento da umidade durante o Holoceno Superior é interpretado 

como um aumento na intensidade da Monção Sul-americana em resposta ao aumento da 

insolação de verão devido à forçante orbital de precessão descrito pela Teoria de 

Milankovitch (DIAS et al.,2009). 

7.1.2. Biomarcadores Moleculares 
 

 Os n-alcanos (hidrocarbonetos de cadeia linear) representam uma classe de 

biomarcadores, encontrados como componentes de cera epicuticulares. Em plantas vasculares 

encontra-se uma predominância de n-alcanos com longas cadeias carbônicas (C27-C33) 

(EGLINTON; HAMILTON, 1967). Estes biomarcadores lipídicos atuam sinergicamente com 

dados polínicos, sendo úteis como marcadores para paleovegetação. Os dados moleculares, 

incluindo, ACL (Comprimento Médio da Cadeia, do inglês Average Chain lenght), razões 

entre os diferentes n-alcanos e composição isotópica (δ13C e δD dos biomarcadores), auxiliam 

na interpretação sobre a origem da matéria orgânica na Lagoa da Pata. 

 Alguns estudos sugerem uma relação direta entre os n-alcanos e o aumento da aridez 

(SCHEFUß et al., 2003; LIU;HUANG, 2005). Em geral, baixos valores do índex ACL 

representam condições ambientais de baixo estresse hídrico, enquanto altos valores de ACL 

são encontrados em ambientes de alto estresse hídrico. Rommerskirchen et al. (2003)sugere 

que altos valores de ACL resultariam em um aumento no ponto de fusão das ceras 

epicuticulares e assim plantas que se desenvolveram em ambientes de elevado estresse hídrico 

sintetizariam n-alcanos de longas cadeias carbônicas com o intuito de reduzir a perda de água. 

Entretanto, alguns trabalhos como o de Castañeda et al (2009) não observam essa relação 

entre ACL e estresse hídrico, sendo que o mesmo acontece com o registro da Lagoa da Pata. 

 Na lagoa da Pata, a razão C33:(C27+C29) não oderia ser usada para identificar condições 

secas baseadas no tipo de vegetação. O n-alcano C33 é preferencialmente encontrado em 

depósitos sedimentares com abundância de gramíneas (BUSH et al., 2013), enquanto C27e 

C29são mais abundantes em sedimentos lacustres com maior predominância de árvores e 

arbustos (MEYERS et al., 2003). A proporção dos n-alcanos C27, C29, e C33 em sedimentos 

podem ser usadas para indicar a contribuição de espécies adaptadas a ambientes secos 

(gramíneas) e espécies adaptadas a condições úmidas (árvores e arbustos). Baseado nesse 

contexto, a Lagoa da Pata teria a ocorrência de gramíneas provenientes do ambiente rupestre 
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xerofítico praticamente durante todo o registro sedimentar (Figura 23), entretanto, os baixos 

valores observados indicam que esta contribuição é fraca comparada com a grande 

contribuição de plantas arbustivas e que as variações presentes ao longo do perfil teriam baixa 

relevância. 

 Os dados de COT, δ13C e C:N discutidos no tópico anterior, indicam a existência de 

clima seco durante o Holoceno Médio, porém nesse período observamos os menores valores 

de ACL e da razão C33:(C27+C29). É possível que o ACL para a Lagoa da Pata esteja 

representando apenas a produção preferencial de n-alcanos C31pela vegetação da região, 

sugerindo contínua cobertura vegetal, o que estaria de acordo com os baixos valores da razão 

C33:(C27+C29) e os valores de δ13C. É importante lembrar que a síntese de n-alcanos de 

diferentes cadeias carbônicas não e exclusiva de um único tipo de vegetação, portanto a 

variação mostrada pela razão e pelo ACL pode estar associada à variações da vegetação 

endêmica do Morro dos Seis Lagos, adaptada a um solo pobre e de baixa capacidade de 

absorção de águas (RADAM, 1976). 

 

7.1.3. Composição isotópica de n-alcanos 
 

7.1.3.1. δ13C dos n-alcanos 
 

 A composição isotópica de carbono de n-alcanos pode ter grande utilidade nas 

investigações de paleovegetação. Compreendercomo os ecossistemas responderam a efeitos 

climáticos e mudanças na concentração atmosférica de CO2 é importante para reconstruir a 

magnitude do estoque de carbono da Amazônia. As mudanças nas distribuições de floresta 

seca contra Floresta Tropical implicam diferentes valores de armazenamento de carbono 

(ADAMS; FAURE, 1998), que conseqüentemente provoca alterações o ciclo global do 

carbono (MAYLE; BEERLING, 2004). 

Geralmente, valores de δ13C diferem em função de vias fotossintéticas, ocasionando 

distintas assinaturas isotópicas ente tipos de vegetação C3 e C4 (MASLIN; SWANN, 2005). 

Para a via fotossintética C3 (Calvin-Bensonor), os valores δ13C de plantas variam entre -22‰ 

e -30‰ (média -27‰) (EHLERINGER; MONSON, 1993), e para o via fotossintética C4 

(Hatch-Slack ou Kranz), que é comumente utilizado por gramíneas tropicais, os valores de 

δ
13C variam de -9‰ a -16‰ (média -13‰) (EHLERINGER; MONSON, 1993). Os valores 

de δ13C para plantas suculentas (capazes de realizar o metabolismo CAM) têm valores 
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extremamente variáveis entre as plantas C3 e C4 (OSMOND et al., 1973). Esta variabilidade é 

devido a capacidade de algumas plantas serem capazes de alternar entre os metabolismos 

CAM ou C3 (OSMOND et al., 1989). 

No Morro dos Seis Lagos, os valores δ13C dos n-alcanos permanecem entre -33,6‰ e -

36,9‰ ao longo de todo o registro. Este intervalo isotópico para n-alcanos está dentro 

daqueles apresentados na literatura para a vegetação C3 (-28 a -36 ‰) (Figura23) . Tal fato 

sugere uma contínua cobertura florestal na bacia de drenagem da Lagoa da Pata ao longo dos 

últimos 7.500 anos cal AP. No entanto, apesardos resultados de biomarcadores indicarem a 

persistência de cobertura de árvores ao longo do período estudado, as variações de outros 

indicadores sugerem que a Lagoa da Pata experimentou períodos de clima mais seco ao longo 

do Holoceno. 

Os valores mais enriquecidos de δ13C ocorrem na transição entre o Holoceno Inferior e 

o Holoceno Médio (6.700 anos cal AP), indicando uma maior contribuição de plantas do tipo 

C4 nesse período, provavelmente em resposta a um clima mais seco. Ao longo do Holoceno 

Médio, os valores vão se tornando mais empobrecidos no isótopo mais pesado do carbono, em 

concordância com a redução do ACL, o que poderia estar associado com uma menor 

contribuição de plantas C4 e um clima se tornando mais úmido. 

No topo da unidade II, os valores de δ13C voltam a ficar enriquecidos, com um pico 

bem marcado, mostrando a existência de um episódio seco em 1580 anos cal AP (Figura 34). 

Este pico também é marcado por uma redução do TOC é um aumento de C/N que mostrariam 

uma fase de leve redução no nível do lago. Uma redução do ACL e do C33/(C27+C29) com 

pico bem marcado na transição entre a unidade II e a unidade I indicaria um forte impacto 

deste episodio sobre a vegetação da bacia do lago. Essa fase poderia estar correlacionada com 

o evento Bond, caracterizado por um deslocamento da ITCZ mais ao sul em conseqüência do 

resfriamento do Atlântico Norte (RUDDMAN, 2008; WANG et al., 2005). 
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Figura 34 -Perfis de COT, δ13C-C29 e δD-C29 do testemunho LPTV-09. As linhas pontilhadas mostram picos 
coincidentes entre os parâmetros em 1580, 600 e 95 anos cal AP. 
 

7.1.3.2. δD dos n-alcanos 
 

A razão isotópica de hidrogênio (D/H) de compostos orgânicos tem sido utilizada para 

reconstruir o sinal isotópico de paleoprecipitação em registros paleoclimáticos (XIE et al., 

2000; SAUER et al., 2001; HUANG et al., 2002). Entre os componentes lipídicos que 

compõem as ceras protetoras que cobrem as superfícies das folhas da maioria das plantas 

terrestres (EGLINTON; HAMILTON, 1963), os n-alcanos são relativamente persistentes a 

degradação, tornando-os úteis como biomarcadores de vegetais superiores (CRANWELL, 

1981). A compsição isotópica de hidrogênio dessas moléculas que compõema cera protetora 

das folhas (δDwax) atuam como indicador de variabilidade hidrológica em registros 

paleoclimáticos tropicais, porém os fatores que controlam δDwax nos trópicos ainda são 

poucos conhecidos. 

Trabalhos utilizando δDwax como indicadores paleoclimatológicos em regiões da 

África, apresentaram dados correlacionando o enriquecimento do deutério em biomarcadores 

associado a redução na precipitação. Schefuss et al. (2005) observou variações no padrão de 

chuvas em um registro marinho próximo rio do Congo. Essas variações ao longo dos últimos 

20.000 anos estariam associadas a diferenças na temperatura da superfície do mar entre os 

trópicos e subtrópicos do Atlântico Sul.  Registros de 60.000 anos no lago Tanganyka 

(sudeste da África) mostram um aumento de condições mais quentes a partir dos últimos 3000 
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anos e alterações na precipitação estariam sendo controladas por mudanças na temperatura do 

Oceano Índico (TIERNEY et al.,2008).  

Ambos os registros citados acima mostraram um enriquecimento nos valores de δDwax 

em aproximadamente 4.500 anos AP. Esse enriquecimento é associado a condições áridas na 

região africana, como estabelecido por outros trabalhos na região (GASEY, 2000; MALEY et 

al.,1998). O registro de δD do alcano C29 para o testemunho LPTV-09, apresenta uma 

tendência a um enriquecimento dos valores até 2.500 anos cal AP, que pode ser associado aos 

baixos índices de precipitação. A partir dessa idade, observamos um enriquecimento médio de 

aproximadamente 5‰ nos valores de δD (Figura 35).  Nos registros dos lagos amazônicos, tal 

efeito de enriquecimento não poderia ser explicado em função da redução de precipitação, 

sendo que diversos trabalhos na bacia Amazônica registram a ocorrência de condições mais 

úmidas e expansão da floresta tropical a partir dos últimos 2000 anos AP (BEHLING; 

COSTA, 2000; BEHLING et al., 2001; BEHLING; HOOGHIEMSTRA, 1998; MOREIRA et 

al., 2013; MAYLE et al.,2000). 
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Figura 35 -Dados de δD COT, δ13C e razão C:N do testemunho LPTV-09. A geoquímica sedimentar sugere 
condições mais úmidas a partir de 2.500 anos cal AP. A linha tracejada vermelha indica o ponto onde ocorre o 
enriquecimento do δD. 
 

 Com base nos dados discutidos anteriormente (COT, δ13C, C:N e dados moleculares), 

os valores da composição isotópica de hidrogênio durante o Holoceno não podem ser 

interpretados somente em função de quantidade de chuva na Bacia Amazônica. É possível que 

algum fator adicional ao efeito de quantidade (“amount effect”) contribua com as alteraões 

nos perfis de deutério ao longo de ambos os registro holocênicos. Um fator que poderia 

contribuir para um enriquecimento isotópico seria uma mistura de fontes de umidades 

atuantes na Bacia Amazônica. No entanto a fonte de umidades para a Bacia Amazônica 

consiste no Oceano Atlântico, sendo necessário propor uma nova fonte de umidade 

responsável por alterar o sinal isotópico.  

 Estudos sobre o balanço hídrico da Bacia Amazônica em escalas regionais e locais 

indicaram que aproximadamente 50% da precipitação na Amazônia retornam para atmosfera 

(SALATI et al., 1979). Estudos realizados por Dall’Olio em 1976 já tinham estabelecido um 

comportamento isotópico para as chuvas na Amazônia, e que os padrões de precipitação 
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recente na bacia atuavam em função da cobertura vegetal, resultando no modelo de Dall’Olio 

– Salati. Esse modelo explica o comportamento isotópico da precipitação em diferentes 

regiões da bacia como função da mistura de água originária de duas fontes principais, o 

Oceano Atlântico e a floresta tropical (SALATI; DALL’OLIO, 1976). 

 O modelo proposto por Dall’Ollio e Salati sugere que as massas de ar ao se 

deslocarem pelo continente perdem água através da precipitação e a chuvas se tornam cada 

vez mais empobrecidas nos isótopos pesados (δD e δ18O). O modelo para esse 

empobrecimento, assumindo condições atmosféricas em estado estacionário, pode ser 

demonstrado pelas equações propostas por Rayleigh. Entretanto, na Bacia Amazônica, o 

empobrecimento em amostras de água de chuva é muito menor daqueles esperados em função 

da quantidade de precipitação descritos pela lei de Rayleigh (SALATI et al., 1979; 

DALL’OLIO, 1976). Essa discrepância é explicada pelos autores pelo processo de reciclagem 

da água em função do processo de evapotranspiração da floresta tropical. 

 O processo de evapotranspiração (processo que não discrimina isotopicamente) 

promove o retorno para atmosfera de uma água de composição isotópica similar a fonte (água 

da chuva), que consiste em uma água isotopicamente mais pesada em relação ao vapor d’água 

que originou a precipitação. Assim, conforme as massas de ar se deslocam ao longo do 

continente, elas recebem um input constante dessa água isotopicamente pesada fornecida pela 

floresta através da evapotranspiração (SALATI et al., 1979). Como conseqüência, o 

empobrecimento na composição isotópica do vapor e da precipitação será menor que aqueles 

propostos pela equação de Rayleigh. 

Considerando o processo de evapotranspiraçãoao longo do Holoceno, devemos 

analisar o perfil de deutério em ambos os lagos como dois grupos distintos: O Holoceno 

Médio e Holoceno Supeior. No Holoceno Superior o enriquecimento do sinal isotópico de 

deutério estaria sendo ocasionado pelo processo de evapotranspiração, em função do aumento 

da cobertura vegetal, funcionando como uma segunda fonte de umidade para atmosfera.  

A composição isotópica do vapor d’água atmosférico e da chuva também é 

influenciada pela Zona de Convergência Intertropical (ITCZ do inglês Inter Tropical 

Convergence Zone), que apresenta uma ação significativa na Bacia Amazônica. A ITCZ pode 

afetar tanto o padrão de chuvas, a origem do vapor de água e a composição isotópica da 

precipitação sobre a Amazônia. É possível que os valores mais positivos de δD no Holoceno 

Superior sejam resultado da ação sinérgica desses dois fatores, porém a contribuição relativa 

de cada um deles ainda é difícil de mensurar. 
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Com relação ao Holoceno Médio, dados polínicos da Lagoa da Pata (BUSH et al., 

2004) mostraram um aumento na frequência de Poaceae durante esse período, sugerindo uma 

redução da Floresta. No mesmo período os valores de TOC da Lagoa da Pata atingem os 

menores valores indicando baixos níveis dos lagos (TURCQ et al., 2002). As condições secas 

durante o Holoceno Médio podem atuar como motriz para mecanismos de redução no sinal 

isotópico da chuva. A redução, mesmo que pequena, na cobertura vegetal, pode contribuir 

para os valores mais empobrecidos de δD, em função da redução da evapotranspiração. 

Atuando de forma conjunta a redução da evapotranspiração, a evaporação dos corpos d’água 

que atuaria como uma segunda fonte de umidade, responsável pela formação de vapores 

isotopicamente leves. A Bacia Amazônica apresenta uma série de lagos, especialmente de 

várzeas, que durante os períodos secos tem seu volume de água significativamente reduzido, 

indicando que parte desse volume de água retorna a atmosfera via evaporação. 

Outro fator que pode influenciar no processo de fracionamento isotópico do deutério 

seria a mudança de vegetação local e consequentemente da mistura de fontes dos n-alcanos. 

Bush e McInerney (2013) mostram que tanto gramíneas do tipo C4 e Angiospermas podem 

sintetizar n-alcanos com vinte nove átomos de carbono (C29) (Figura 36). Mesmo que em 

proporções diferentes, essa mistura de fonte seria possível resultando em uma alteração de 

sinal isotópico. As diferenças entre as espéciesde plantas e vias fotossintéticas poderiam atuar 

potencialmente o fracionamento isotópico em função das variações climáticas (HOU et 

al.,2008).Saches et al. (2012) observa que diferentes vias fotossintéticas produzem um 

fracionamento diferenciado do deutério (Figura 37).  Segundo o autor, plantas do tipo C4 

produzem um sinal médio de -189‰, enquanto as plantas do tipo C3 produzem um valor de -

164‰, mostrando que as gramíneas apresentam valores mais empobrecidos em relação às 

plantas do tipo C3.  

Liu et al. (2006)  observaram através da composição isotópica de deutério de 34 

espécies de plantas terrestres (21 plantas C3 e 13 plantas C4) do noroeste da China, que a 

composição isotópica não reflete claramente a precipitação e que esta também estaria 

pobremente correlacionada com a via fotossintética da planta. Os autores concluíram que os a 

composição isotópica estaria relacionada a formas de vida ecológica dessas plantas (árvores, 

arbustos e gramíneas), sendo as gramíneas as espécies que apresentam os valores mais 

negativos de δD em relação a árvores e arbustos. 

Estudos realizados por Seike et al. (2010) em n-alcanos presentes em solos de 

florestas, várzeas e sedimentos lacustres no Japão, mostraram valores mais positivos de δD de 
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n-alcanos em solos florestais em relação as várzeas. Os autores atribuem o enriquecimento de 

deutério em função ao aumento da evapotranspiração em florestas ou diferenças fisiológicas 

das plantas entre várzeas e florestas. 

Os valores de δD dos n-alcanos, geralmente refletem os valores das águas ambientais 

que atuam como fonte de água para as plantas. A composição isotópica da água depende de 

condições climáticas, como temperatura, evaporação e precipitação e varia de forma 

significativa em função dos ciclos hidrológicos global e local. Os valores de deutério dos n-

alcanos das ceras epiticulares apresentam a mesma faixa de valores das águas meteóricas e 

também são influenciados pelo fracionamento isotópico cinético durante o processo de 

biossíntese (SACHES et al., 2012).  

Os fatores que controlam os valores de δD de lipídios em plantas terrestres ainda não 

são completamente conhecidos, e possíveis fatores que podem estar controlado a composição 

isotópica de deutério, baseado em estudos prévios seriam: (1) que os valores de δD dos n-

alcanos estariam refletindo gradientes micro-climáticos ou (2) diferenças ecológicas de 

plantas terrestres. No lago do Saci, as diferenças fisiológicas podem estar contribuindo para as 

variações isotópicas observadas. As análises da composição isotópica de vaários tipos de 

plantas terrestres coletadas nas mesmas condições climáticas apresentaram uma grande 

variabilidade nos valores de δD entre os tipos de plantas (CHIKARAISHI; NARAOKA, 

2003; LIU et al., 2006; HOU et al., 2007). Em estudos como os de Liu et al. (2006) e Hou et 

al. (2007), foram observados valores de δD significativamente mais elevados nos n-alacanos 

derivados de folhas de árvores em comparação com os de gramíneas. Os autores atribuíram 

esta diferença isotópica como um resultado das diferenças ecológicas de plantas terrestres, o 

que ocasionaria diferentes graus de evapotranspiração. 

A diferença no sinal isotópico pode ser causada por diferentes tipos de plantas (árvores 

vs. gramíneas), como sugerido nos estudos citados. O cenário sugerido apresenta como 

principal fonte de n-alcanos (C29) durante a presença de um clima seco, as plantas de baixo 

porte ou gramíneas com sinal isotópico mais negativo. Com a estabilização de um clima mais 

úmido, e conseqüentemente desenvolvimento da floresta, a principal fonte de n-alcanos passa 

a ser as arvores originando valores de δD manos negativos, o que aparentemente representa 

um clima mais seco, levando em conta uma interpretação focada na quantidade de 

precipitação. No entanto a variabilidade do sinal isotópico estaria representando alterações 

fisiológicas da vegetação em função da alteração da vegatação.  

Tal fato poderia explicar os valores mais empobrecidos durante o Holoceno Médio, 

onde as condições climáticas favoreceriam um aumento na contribuição de Poaceae, como 



105 
 

 

observado nos dados palinológicos em regiões da Colômbia próximas a Lagoa da Pata 

(MARCHANT et al.,2001, 2006). Portanto, em estudos paleoambientais, as diferenças 

geradas nos sinal isotópico em função do tipo de vegetação devem ser consideradas onde a 

ocorrência dessas transições são conhecidas (através da composição isotópica de carbono e/ou 

dados polínicos). 

 

 

Figura 36 -Distribuição média de n-alcanos para clima temperado e tropical. 
Fonte: Adaptado de BUSH; McINERNEY, 2013. 
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Figura 37 -Valores médios de δD para n-alcano C29 contra δD da precipitação média anual agrupados em 
formas de crescimento. 
Fonte:Adapatado de SACHES etal., 2012. 
 

 É possível que os fatos listados acima estejam atuando de forma conjunta para um 

enriquecimento no sinal isotópico do deutério no n-alcano C29 no Holoceno Superior. 

Durante os períodos de condições climáticas mais secas, os efeitos de quantidade de chuva, 

associados a chuvas mais frequentes, a contribuição da evaporação dos corpos d’água e o 

fracionamento gerado por um aumento na contribuição de plantas do tipo C4 podem gerar um 

sinal mais empobrecido em deutério ao longo do Holoceno Médio. Consequentemente, esses 

fatores poderiam atuar de forma oposta no Holoceno Superior, contribuindo para um 

enriquecimento do sinal isotópico com a atuação de chuvas frequentes e fracas, o aumento no 

processo de evapotranspiração em função do aumento da floresta e vegetação do tipo C3, bem 

como da insolação (Figura 38). 

O registro de deutério dos n-alcanos não estaria refletindo somente os valores de δD 

da precipitação, mas um processo adicional de evaporação da água presente nas folhas, 

ocasionando um enriquecimento em deutério, refletindo nos valores de δD dos n-alcanos. 

Kahmen, Schefub e Sachse (2013) mostraram que esse processo de enriquecimento do 

deutério dos n-alcanos em função da evaporação da água na folha ao longo de um gradiente 

climático de 1500 km ao norte Austrália. Os autores mostram também através de simulações 

que esse efeitoé relevante para diferentes biomas. 
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Sugere-se que os valores de δD dos n-alcanos representem um sinal integrado entre os 

valores isotópicos da precipitação e do enriquecimento em deutério da água das folhas pela 

evaporação. A composição isotópica da água fonte das plantas atua como controlador 

primário para os valores de δD das ceras epicuticulares (SACHSE et al., 2012). Vários 

estudos mostram que o enriquecimento do deutério em função dos processos de evaporação 

da água da folha, pode afetar os valores de δD dos n-alcanos das ceras epicuticulares 

(SACHSE et al., 2004,2009, 2010; SMITH; FREEMAN, 2006 ; PINTCHOUK et al., 2008; 

FEAKINS; SESSIONS, 2010; POLISSAR; FREEMAN, 2010). A água da folha pode torna-se 

enriquecida em deutério como resultado da perda de água da folha por evaporação e do 

equilíbrio isotópico de hidrogênio entre a folha e o vapor de água que a envolve 

(CERNUSAK et al., 2005;BARBOUR, 2007;FARQUHAR et al., 2007; KAHMEN et al., 

2011). Uma vez que este enriquecimento em deutério é registrado na composição isotópica 

dos n-alcanos, seus valores de δD não representam simplesmente sinais hidrológicos 

decorrentes da variação isotópica de precipitação, mas refletem também processos 

fisiológicos como a evapotranspiração. Com base na figura 37, é possível observar que a 

composição isotópica do n-alcanos C29 varia de acordo com a curva de insolação. Essa 

caracteristca sugere um aumento no processo de evapotranspiração, registrado pelo 

enriquecimento do deutério em função do aumento da insolação.  

A mistura de fontes de n-alcanos também pode atuar como forma sinérgica ao 

enriquecimento do deutério em função dos processos de evaporação, e no caso apresenta-se 

como fator mais provável para explicar a variação do sinal da Lagoa da Pata ao longo do 

Holoceno. Kahmen et al. (2013) testaram, experimentalmente,como a evapotranspiração afeta 

o sinal isotópico dos n-alcanos em ceras epicuticulares de angiospermas C3 e C4. Os autores 

concluíram que os valores de δD dos n-alcanos de todas as plantas investigadas foram 

afetadas em função do processo de enriquecimento em deutério devido a evaporação da água 

presente nas folhas. O efeito de enriquecimento em deutério dos n-alcanos se mostrou mais 

acentuado nas plantas dicotiledôneas em relação às monocotiledôneas, resultado de diferenças 

fisiológicas do crescimento da folha entre esses dois grupos de plantas. 

Nas plantas dicotiledôneas o crescimento e expansão das folhas, e bem como a síntese 

de ceras epicuticulares, continuam após o desdobramento inicial da lâmina foliar (DALE, 

1988). Uma vez que o enriquecimento em deutério pela evaporação da água presente nas 

folhas em desenvolvimento pode ser o mesmo das folhas maduras (KAHMEN et al., 2011b), 

o reservatório de água Biossintética nas folhas em desenvolvimento e consequentemente os 

valores de δD dos n-alcanos são fortemente influenciados pelo enriquecimento em deutério da 
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água foliar. Nas monocotiledôneas, o crescimento e expansão das folhas ocorrem através de 

meristemas intercalares na base da folha (KEMP, 1980). Esta zona de crescimento é coberta 

por uma bainha de folhas, não sendo diretamente afetada pelos processos de evaporação 

(RICHARDSON et al., 2005).As regiões mais maduras das folhas são, entretanto, expostas a 

atmosfera e a água dessa parte da folha se torna enriquecida em deutério. Esta água 

enriquecida sofre um processo de difusão em direção a parte basal das folhas (Helliker and 

Ehleringer, 2002), então o reservatório de água biossintética mistura de água fonte não 

enriquecida e água foliar enriquecida. 

Gramíneas do tipo C4 apresentam um enriquecimento em deutério da água foliar 

maior que gramíneas C3 (KAHMEN et al., 2013; SMITH; FREEMAN,2006;LIU; YANG, 

2008; MCINERNEY et al.,2011;SACHSE et al.,2012). Diferenças anatômicas e bioquímicas 

entre plantas C3 e C4 são apontadas como razões para as diferenças entre os valores de 

deutério das águas das folhas (HELLIKER; EHLERINGER,2000) e dos n-alcanos (SMITH; 

FREEMAN, 2006; MCINERNEY et al., 2011) desses grupos de plantas. Helliker e Ehleringer 

(2000) propõem que o enriquecimento do deutério em gramíneas ocorre em devido a um 

enriquecimento evaporativo progressivo ao longo de nervuras paralelas (função do 

comprimento da folha e a distância intervenal), um padrão que não ocorre em espécies 

dicotiledôneas. Diferenças nos valores de δD de n-alcanoentre gramíneas C3 e C4 são 

atribuídos a uma distância intervernal relativamente mais curta nas folhas de gramíneas C4, e 

maior retro-difusão da água enriquecida dos estômatos para as veias, do que nas folhas de 

gramíneas C3 (SMITH; FREEMAN, 2006). 

Em função desses fatores, torna-se apropriado considerar dois conjuntos distintos ao 

longo do perfil de δD (Figura 38). Separando o perfil de Deutério em dois grupos: um 

representando o Holoceno Médio e outro representando o Holoceno Superior; e utilizando os 

valores médios para cada grupo é possível observar que os valores vão enriquecendo ao longo 

do Holoceno Inferior e Médio, indicando condições de baixa precipitação. No Holoceno 

Médio, os valores ficam abaixo dos valores médios (usados como valores de referência) 

sugerindo condições mais úmidas, porém é possível observar a existência de três picos com 

valores mais enriquecidos, o primeiro em 1580 anos cal AP, corresponde a presença de uma 

fase seca no Holoceno Superior, acompanhando os valores mais enriquecidos no perfil de 

δ
13C, sugerindo reduções na precipitação e uma mudança na vegetação com maior 

contribuição de plantas C4. Os outros dois picos (600 e 95 anos cal AP) poderiam 

corresponder a outros períodos secos menos marcados.  
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Figura 38 -Perfis de COT, Insolação e δD-C29 do testemunho LPTV-09. As linhas pontilhadas azul e vermelhas 
indicam os valores médios de deutério par o Holoceno Superior (-163,5‰) e Médio + Inferior (-174,8‰), 
respectivamente. A linha pontilhada em vermelho no gráfico da insolação indica os valores médios entre as 
insolações de verão e inverno. 
 

7.1.4 Conclusão Parcial – Lagoa da Pata 
 

 O testemunho LPTV-09 consiste no primeiro registro que abrange o Holoceno (7.500 

anos cal AP) da Lagoa da Pata, apresentando quatro fases: unidade IV que abrange o final do 

Holoceno Inferior (7.500 – 6.500 anos cal AP); unidade III que abrange o Holoceno Médio 

(6.500 – 3.600 anos cal AP); o Holoceno Inferior dividido em unidade II (3.600 – 1.100 anos 

cal AP) e unidade I (1.100 anos cal AP até o presente). Os indicadores de matéria orgânica 

sedimentar revelaram a existência de condições secas durante as unidades referentes ao 

Holoceno Inferior e o Holoceno Médio com baixos valores de COT e altos valores de δ13C, 

δ
15N e razão C:N sugerindo baixo nível do lago, com uma intensa remineralização dos 

reservatórios de nitrogênio e aumento na contribuição de plantas C4. O Holoceno Superior é 

caracterizado por condições úmidas, apresentando um aumento significativo nos valores de 

COT e redução nos valores de δ13C, δ15N e razão C:N, sugerindo um aumento no nível do 

lago e contribuição de plantas C3, com redução de retrabalhamento biogeoquímico do 

nitrogênio em função do aporte de nutrientes oriundo da bacia de drenagem. 

O registro molecular da Lagoa da Pata indicou a existência de uma vegetação adaptada 

a condições de alto estresse hídrico em função do tipo de solo presente na região do Morro 

dos Seis Lagos. A possibilidade de uma influência climática nos valores da razão 

C33:(C27+C29) e ACL seria uma alteração da vegetação do entorno do lago em resposta a 
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variações nos padrões de precipitação e sazonalidade, onde durante o holoceno médio 

ocorreria a redução da precipitação associado a uma redução da sazonalidade, ocasionando 

um menor estresse hídrico para vegetação.  

A composição isotópica de carbono do n-alcano apresentou uma amplitude de valores 

característicos de vegetação C3 (-33.6‰ e -36.9‰). Tal fator sugere uma cobertura florestal 

contínua durante os últimos 7.500 anos cal AP com poucas alterações na vegetação. O 

registro de δD mostrou um enriquecimento após 2.500 anos cal AP, opondo-se as 

interpretações geradas a partir dos outros indicadores. Tal enriquecimento não pode ser 

associado a uma redução na precipitação, já que registros paleoambientais da bacia 

Amazônica mostram a estabilização de condições úmidas a partir desse período associados a 

expansão da floresta. Como hipótese para explicar esse enriquecimento, sugere-se a influência 

do processo de evapotranspiração, enriquecendo a água da folha em deutério e 

conseuqentemente o reservatório de água biossintética. Outro fator que poderia estar 

contribuindo para um sinal mais enriquecido no Holoceno Superior e empobrecido no 

Holoceno Médio, seria o fato de que os n-alcanos não apresentam uma fonte única. O sinal 

poderia estar sendo gerado por uma mistura de plantas C3 e C4, sendo que as plantas C4 

(abundantes no Holoceno Médio) geram um sinal isotópico mais empobrecido com relação as 

plantas C3 (abundantes no Holoceno Superior). 

 

7.2 INTERPRETAÇÃO PALEOCLIMÁTICA - LAGO DO SACI 

 

7.2.1 Caracterização da matéria orgânica sedimentar e litologia 
 

7.2.1.1 Pleistoceno Superior 
 

A litologia do testemunho SACI-1 em conjunto com as análises de geoquímica 

orgânica revelaram seis (06) unidades sedimentares ao longo dos últimos 34.800 anos cal AP. 

As unidades V e VI (34,800 - 18,200 anos cal AP) são caracterizadas pelas menores 

concentrações de COT, altos valores de δ15N, bem como da razão C:N e baixos valores de 

pigmentos sedimentares. Essas unidades são facilmente diferenciadas das unidades superiores 

através do diagrama δ13C vs. C:N (Figura. 39). A maior contribuição de sedimentos argilosos 

(Figura 28) nessas unidades reflete um sistema de baixa energia hidrodinâmica, com uma 
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influência reduzida de bacia de drenagem.Assim, o transporte reduzido de material alóctone 

pode ser responsável pelo intenso retrabalhamento biogeoquímico do nitrogênio, refletido nos 

valores enriquecidos de δ15Nobservados nesse período. 

 

Figura 39 -Diagrama C:N vs δ13C considerando as seis unidades sedimentares do testemunho SACI-1. Os 
círculos pretos representam a unidade I; círculos brancos, unidade II; triângulos pretos, unidade III; triângulos 
brancos, unidade IV; quadrados pretos, unidade V e quadrados brancos unidade VI. Os limites das principais 
fontes de Matéria orgânica foram adaptadas de Kim et al. (2012). 

O registro palinológico (Figura 40) (FONTES, 2013) apresenta um baixo percentual 

de pólen arbóreo nos sedimentos do Pleistoceno Superior (unidades VI e V), sugerindo uma 

regressão da floresta devido a baixa preciptação nesse período, registrada em diferentes 

regiões da Bacia Amazônica (ABSY et al., 1991; HOOGHIEMSTRA; VAN DER 

HAMMEN, 1998) e reforçadas pelos resultados de biomarcadores. Gramíneas (Poaceae) são 

capazes de resistir a ambientes de elevado estresse hídrico e, portanto são favorecidas durante 

o período de seca (MAYLE; BEERLING, 2004). O fato desta marcada presença de gramíneas 

nao refletirem nos resultados de δ13C da matéria sedimentar pode ser devido a presença de 

gramíneas C4 ou ao fato que a origem da matéria orgânica ser mais local, oriunda da 

vegetação típica de brejo que era característica do Lago do Saci nesta época. Essas 

características estão de acordo com as baixas concentrações de COT e pigmentos 

sedimentares observadas para esse período, na qual indicam um menor nível do lago e 

redução dos eventos de runoff. Os valores moderados de BC registrado na unidade V 

ocorremdurante o Último Máximo Glacial (LGM – do inglês Last Glacial Maximum -  22000 
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anos cal AP) e realça a ocorrência de um período seco associado a incêndios na região (Figura 

40). 

A ocorrência de condições secas durante o Pleistoceno Superior (unidades VI a V) 

foram registradas, assim como no Lago do Saci, em outros registros obtidos na Bacia 

Amazônica como no Lago Katira (VAN DER HAMMEN; ABSY, 1994), Serra dos Carajás 

(ABSY, 1991) e Lagoa da Pata (CORDEIRO et al., 2011) e pode ajudar na compreensão do 

histórico climátido ao longo do Pleistoceno superior na dinâmica Floresta-Cerrado das 

Planícieis Amazônicas. Alguns desses regisros estão representados na figura 41. Dados 

geoquímicos e palinológiocs das lagoas La Gaiba, Bella Vista e Chaplin, assim como do Lago 

Siberia, sugerem a presença de um clima seco na Amazônia durante o período citado (ABSY 

et al., 1991; SIFEDDINE et al., 1998, 2001; BURBRIDGE et al., 2004; WHITNEY et al., 

2011).  

O registro polínico de Katira creek (localizado no estado de Rondônia) apresentou 

evidências da existência da floresta tropical em aproximadamente 50.000 anos e que 

gramíneas eram a vegetação dominante por volta dos 18.000 anos (VAN DER HAMMEN; 

ABSY, 1994). Durante o LGM e o Último Glacial, Hermanowski et al. (2012), observaram 

evidências de condições secas em Serra dos Carajás através da redução das concentrações de 

espécies arbóreas acompanhado da expansão das espécies adptadas ao frio. Suportando a 

hipótese de um clima seco, Absy et al. (1991) e Sifeddine et al. (2001) observaram a 

existência de um hiato sedimentar nesse mesmo período. 

 Mayle et al. (2000) também observou uma fase seca durante o Pleistoceno Superior  

em Laguna Bella Vista, 120 km ao norte do limite suldaFloresta Amazônica.O registro 

sedimentar, que abrange 50.000 anos, indica que a sedimentação foi ausente ou muito lenta 

durante o LGM (21.000 anos cal AP).  
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Figura 40 - Perfis de COT, δ13C e BC acompanhados de um diagrama polínico simplificado (FONTES, 2013) com os percentuais de Poaceae, Mauritia  e de poléns arbóreos 
(78 tipos de polens incluídos nessa classificação) e não-arbóreos (15 tipos de pólen nessa classificação). 
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Figura 41: Comparação dos dados de COT (%) e dados polínicos do Lago do Saci com outros registros 
Amazônicos: Laguna Chaplin, Carajás e laguna La Gaiba 

 

Cordeiro et al. (2011) documentou mudanças significativas no histórico ambiental, 

durante o Pleistoceno Superior, na Lagoa da Pata localizada na bacia florestada do Alto Rio 
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Negro. No testemunho LPTV, a fase entre 43.100 e 26.300 anos cal AP é caracterizada por 

uma redução nos fluxos de COT e pigmentos sedimentares, sugerindo uma redução do nível 

do lago e produtividade, provavelmente causada por uma redução na precipitação. A fase 

entre 26.300 e 15.300 anos cal AP mostrou os menores valores nos fluxos de COT e 

pigmentos sedimentares na Lagoa da Pata, indicando a existência de uma fase seca bem 

marcada (CORDEIRO et al., 2011). D`Apolito et al. (2013) observou mudanças no registro 

polínico da Lagoa da Pata durante o Pleistoceno Superior (35.000 – 11.000 anos cal BP) que 

sugerem a existência de condições climáticas secas durante o LGM, caracterizado pela 

presença de arbustos e florestas sazonalmente secas.. 

No Lago do Saci, a transição para o Holoceno foi marcada por um contato abrupto 

entre 18.200 e 9.200 anos cal AP, que pode representar uma quebra no processo sedimentar 

em função de condições secas que culminaram para uma drástica redução do nível do lago. 

Esse contato abrupto separa um grupo de sedimentos com baixos teores de COT e 

predominância de pólen de Poaceae da camada sedimentar sobreposta, rica em matéria 

orgânica e com abundância de pólen arbóreo que confirma a transição para um clima mais 

úmido. Processos de erosão podem ter sido relevantes para a ausência de sedimentos durante 

este período 

As condições secas no Pleistoceno estariam relacionadas com uma redução da 

umidade e um enfraquecimento da monção Sul-americana, sendo responsável por um 

decréscimo na precipitação. Essas condições climatólogicas, ocasionariam uma redução do 

nível do lago durante esse período.  

7.2.1.2 Holoceno 
 

O Holoceno corresponde a quatro unidades sedimentares, unidade IV a unidade I 

(9.200 – 1.300 anos cal AP), caracterizado por um aumento significativo nos valores de COT 

e redução na razão C:N.sugerindo condições mais úmidas que as precedentes acompanhando 

um aumento no nivel do lago (MULHOLLAND; ELWOOD, 1982; TURCQ et al., 2002; 

TALBOT;LIVINGSTONE, 1989).A redução na razão C:N observada no Lago do Saci 

durante o Holoceno sugere um aumento na contribuição de matéria orgânica de origem 

fitoplanctônica relacionado a um aumento do nível hídrico lacustre (MEYERS; EADIE, 

1993). 
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No Holoceno Inferior e Superior, a ocorrência de picos de areia observados no perfil 

granulométrico (Figura 28), sugere a ocorrência de fortes eventos de escoamento superficial, 

que estariam relacionados com o fortalecimento da monção, ocasionando um aumento da 

umidade e fortes eventos de chuvas. 

A mudança observada na granulometria, de um sedimento com maior contribuição de 

areia, indica a ocorrência de grandes processos erosivos na bacia de drenagem e 

consequentemente o aumento de escoamento de material para o interior do lago. 

Adicionalmente, o aumento na contribuição fitoplanctônica na matéria orgânica sedimentar, 

como evidenciada pela redução da razão C:N, suporta o alto teor de nutrientes do Holoceno. 

A redução da remineralização biogeoquímca do nitrogênio, devido a alta disponibilidade de 

nutrientes, reflete-se nos baixos valores de δ15N registrados nesse período.A boa correlação 

entre o COT e o percentual de polén arboreos durante o Holoceno (R=0.867; N=46; p<0.05) 

sugerem uma correspondência entre o nível hídrico de as mudanças ocorridas na vegetação. 

A unidade IV (9.200-7.500 anos cal AP) ocorreu após a quebra na sedimentaçãoe 

marca o início do Holoceno. O aumento presenciado nos valores de COT e pigmentos 

sedimentares sugerem um aumento no nível do lago ocasionando uma melhor preservação dos 

compostos de carbono, nitrogênio e pigmentos sedimentares. Os valores de δ13C indicam a 

predominância de plantas do tipo C3 ao longo de todo o testemunho SACI 1. A presença de 

Mauritia (FONTES, 2013) (Figura 40), que cresce em áreas pantanosas nas margens dos 

lagos, resultou do estabelecimento de condições quentes e úmidas (RULL, 1991) com a 

expansão da área inundada no Holoceno.  

Apesar das condições mais úmidas no Holoceno Inferior do que no Pleistoceno, os 

proxies mostram uma transição para um clima mais seco em direção ao Holoceno Médio, 

evidenciado pela gradual redução nos teores de COT e através de um aumento periódico 

dePoaceae no diagrama polínico referente à unidade IV. Essas características sugerem um 

aumento das condições secas, culminando seu ápice no Holoceno médio, entretanto menos 

severas do que aquelas observadas no Pleistoceno Superior.  

Alguns registros na Bacia Amazônica mostram a existência dessas condições mais 

secas, quando comparadas com o presente, ao longo do Holoceno Inferior. A distribuição de 

savana, registrada por Behling et al. (2001), foi mais extensa nesse período ao longo da bacia 

Amazônica do que atualmente. Moreira et al. (2013) também observou um aumento no sinal 

referente a plantas C4 através do enriquecimento do δ13C sedimentar no Holoceno Inferior, 

em concordância com a redução nos picos de inundações ocorridos no Lago Comprido. 
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Condições de clima mais seco na bacia Amazônica também foram propostas por estudos de 

precipitação/evaporação, que revelaram menores índices desde o inicio do Holoceno quando 

comparados com os atuais (TURCQ et al., 2008). 

A unidade III (7.500-5.000 anos cal AP) apresentou o menor valor médio de COT para 

o Holoceno, sugerindo um baixo nível do lago (EINSELE et al., 2001; TURCQ et al., 2002; 

CORDEIRO et al., 2008). Os baixos valores de pigmento sedimentares indicam um ambiente 

de baixa produtividade, o que também estaria associado ao baixo nível do lago (SWAIN et al., 

1985; CORDEIRO et al., 2008). A alta porcentagem de argila sugere um ambiente de baixa 

energia hidrodinâmica. Essas características indicam o estabelecimento de uma fase seca, 

favorecendo a distribuição de Poaceae. As porcentagens de polén arbóreo e a frequência de 

Mauritia são baixas, sugerindo uma regressão da floresta e da área inundável no entorno do 

lago. Uma redução no polén arbóreo e nos valores de COT acompanham um aumento nos 

valores de δ13C, na qual corresponde um aumento na contribuição de plantas C4. 

Como apresentado no item 7.1.1, a existência de uma fase seca no Holoceno Médio foi 

registrado em diferentes regiões da Bacia Amazônica (ABSY et al.,1991;TURCQ et al., 1998; 

BEHLING et al.,2001; WHITNEY et al., 2011; HERMANOWSKI et al., 2012; MAYLE; 

POWER, 2008), em acordo com o registro do Lago do Saci. Grandes eventos de queima de 

biomassa ocorreram entre 7.450 e 4.750 anos cal AP e são observados em registros lacustres 

de Carajás (CORDEIRO et al., 1997, 2008, 2014; SIFEDDINE et al., 1994, 1998, 2001; 

TURCQ et al., 1998).Estes eventos são interpretados como consequência de um clima mais 

seco. Em Cuiabá e Santarém, a presença de carvões em perfis de solo indica a existência de 

uma fase seca entre 6.000 e 3.000 anos cal AP (SOUBIES et al., 1980). Mayle et al. (2000) 

observou altas concentrações de polén de gramínias nos lagos bolivianos Bella Vista e 

Chaplin, indicando que a comunidade de savana  dominaram a região até 2.800 anos cal AP. 

Altos valores nas concentrações de  Cecropia entre 8.700 e 5.800 anos cal AP sugerem 

sequências de eventos de seca severos no Equador (WENG et al.,2002) e alternando eventos 

de seca e umidade em escala milenar na Amazônia ocidental após 5.800 anos cal AP, com 

uma fase seca marcada entre 4.900 a 3.700 anos cal AP. Um aumento na frequência de 

Cecropia durante o Holoceno Médio também foi observado no Lago Tapajós (IRION etal., 

2006). Bush et al. (2007) documentou um evento seco no Holoceno Médio em Puerto 

Maldonado (Peru) responsável pela expansão de savanas entre 7.200 e 3.300 anos cal AP.  A 

composição isotópica de carbono de material orgânica presente em solos de Rondônia e 

Amazonas indicaram que a vegetação de cerrado se expandiu entre 10.150 e 3.100 anos cal 

AP (FREITAS et al., 2001). Em Roraima, a composição isotópica de matéria orgânica em 
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solos sugere que a floresta sofreu uma forte regressão no Holoceno Médio em associação com 

eventos de queimadas e o desenvolvimento de vegetação característica de cerrado 

(DESJARDINS et al.,1996). 

A unidade II (5.000-1.800 anos cal AP) foi marcada pela presença de um clima úmido 

indicado pelo aumento nos valores de TOC e pigmentos sedimentares, acompanhados pela 

redução nos valores de δ13C e BC. Essas características sugerem a predominância de uma 

vegetação do tipo C3 (arbórea) na bacia do lago e uma baixa frequência de incêndios, em 

concordância com os resultados palinológicos, que mostram uma redução nos pólen de 

Poaceae e aumentos na freqüência de Mauritiae pólen arbóreo sugerindo um retorno a 

condições mais úmidas. Simultaneamente, um ligeiro aumento na produtividade do lago é 

observada através do aumento na concentração de pigmentos sedimentares. A correlação 

inversa entre os pigmentos sedimentares e os valores de δ15N (R=-0.739; n=46; p<0.05) 

indicam que o fracionamento do nitrogênio não está fortemente relacionado à assimilação de 

NO3
- pelo fitoplâncton (LEHMANN et al., 2002). Os inputs de areia são provavelmente 

devido aos eventos de escoamento superficial, responsáveis pelo aumento da disponibilidade 

de nutrientes e consequentemente uma redução nos valores de δ15N, como discutido 

anteriormente. 

A última fase, unidade I (1.800-1.300 anos cal AP), corresponde ao estabelecimento 

das condições climáticas observadas no presente. Esta fase é caracterizada pelos altos valores 

de COT e pigmentos sedimentares. A presença de concreções alaranjadas observadas pela 

litologia e o ocorrência de picos nos teores de areia suportam a evidência de eventos 

deescoamento superficial,os quais explicam o aumento na taxa de sedimentação durante essa 

fase. Essa unidade é caracterizada pela baixa frequência de Poaceae e alta ocorrência de polén 

arbóreo (Figura 39). Entretanto, a proporção de Mauritia é baixa em função dos baixos níveis 

de umidade presente nos solos, sugerindo uma redução na precipitação nesse período em 

relação à unidade II. De acordo com Behling e Costa (2001), as mesmas características foram 

documentadas em áreas de mangue localizado a leste da Bacia Amazônica durante os últimos 

1.840 14C AP. Uma mudança de uma fase seca no Holoceno médio para condições mais 

úmidas no Holoceno Superior foram interpretadas por vários registros amazônicos, também 

discutidos na seção anterior.  
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7.2.3Paleoincêndios 
 

O registro de BC do lago SACI revela um histórico de paleoincêndios e sua relação 

com alterações no clima e na vegetação, mostrando que condições climáticas eram adequadas 

para induzir à incêndios naturais. A concentração de BC no lago Saci coincide com mudanças 

de biomassa observadas nos resultados palinológicos (FONTES, 2013). Este padrão de 

variação indica que os incêndios foram intensificados quando o acúmulo de biomassa foi 

maior e o clima mudou abruptamente (WANG et al., 2005; ZHOU et al., 2007). 

O BC analisado neste estudo, representa partículas com tamanhos inferiores a 2 µm, 

sugerindo um sinal mais regional que os registrados por partículas de carvão, que representam  

partículas maiores que 2 µm. Estudos sobre deposição de partículas de carvão mostraram que 

partículas de grandes dimensões não são transportadas pela ação de ventos, providenciando 

um registro dos incêndios que ocorreram localmente (nas proximidades do lago) 

(MILLSPAUGH; WHITLOCK, 1995; CLARK; PATTERSON, 1997). O método utilizado 

para determinação de BC tem grande sensibilidade para determinar partículas pequenas e de 

fuligem na atmosfera (CARCAILLET et al., 2002). Essa propriedade pode explicar as 

diferenças nos comportamentos deposicionais entre BC e as partículas de carvão observadas 

por Cordeiro et al. (2014) no Lago do Saci. 

A quantidade de BC produzida é controlada pela intensidade do fogo, que está 

relacionada com as condições climáticas e disponibilidade de biomassa (SCHMIDT; 

NOACK, 2000). Incêndios mais intensos resultam de uma maior quantidade de biomassa 

disponível para queima, enquanto condições climáticas secasresultam em incêndios mais 

frequentes (ZHOU et al., 2007). A concentração de BC no lago Saci, é alta no Holoceno e 

baixa no Pleistoceno tardio (Figura42). 

No lago do Saci e outras áreas como Carajás (HERMANOWSKI et al.,2012, 

SIFEDDINE et al.,2001), o clima durante o Holoceno foi caracterizado como quente é úmido 

em comparação ao Pleistoceno Superior. Os resultados palinológicos indicam 

umdesenvolvimento da floresta e, portanto, um aumento no acúmulo de biomassa durante 

esse período. Uma revisão de dados palinológicos realizados por Behling (2002), mostraram 

um aumento no estoque de carbono nos trópicos durante o Holoceno devido à expansão da 

Floresta Amazônica. Quando o clima se torna seco durante o Holoceno (a fase seca do 

Holoceno Médio), a ocorrência de incêndios se torna mais freqüentes e um aumento na 

concentração de BC é observada (Figura 42).Períodos como o Holoceno Médio, com alta 

ocorrência de incêndios, indicam episódios de seca severa (MILLSPAUGH et al., 2000;. 
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CARCAILLET et al., 2001;CORDEIRO et al., 2008;TURCQ et al.,2008; BURBRIGDE et 

al., 2004; BEHLING, 1997; BEHLING et al.,2005). 

A existência de condições secas durante a transição Holoceno Inferior – Holoceno 

Médio, na Amazônia, está correlacionada a fatores como precipitação e duração e severidade 

da estação seca (MAYLE; POWER, 2008). Algumas áreas (Laguna Chaplin, Laguna Bella 

Vista e Carajás) apresentaram uma substituição da floresta por savana no Holoceno Médio 

devido às condições mais secas, concedendo a floresta uma característica mais propícia a 

incêndios (MAYLE et al., 2000; BURBRIDGE et al., 2004; ABSY, 1991). Na Lagoa da Pata, 

localizada na parte mais úmida da bacia Amazônica, exibiu mudanças na vegetação durante o 

Holoceno Médio caracterizado por picos de pólen herbáceos, como Poaceae (BUSH et al., 

2004). 

Nas Laguna Chaplin, Laguna Bella Vista e Carajás, assim como no Lago do Saci, as 

queimadas são coincidentes com a expansão de savanas, demonstrando a associação de 

queimadas a uma vegetação mais propícia a queima. Algumas evidências em perfis de 

carvões e resultados palinológicos, sugerem que a forçante climática pode ter desempenhado 

um papel na incidência de queimadas durante o Holoceno (MAYLE; POWER, 2008). 

Mudanças climáticas podem afetar a ocorrência de queimadas indiretamente, através de 

mudanças no tipo de vegetação ou diretamente, como por exemplo, através da ignição por 

ação de relâmpagos (SCOTT, 2000; WHITLOCK et al.,2010). Condições mais frias e secas 

poderiam reduzir o crescimento debiomassa e a disponibilidade de combustível para queima, 

porém gerando queimadas mais freqüentes em função de uma vegetação mais propícia a 

ocorrência de incêndios. Em períodos quentes, o ciclo hidrológico se intensifica, provocando 

um aumento na disponibilidade de vegetação, que poderia estar relacionado a queimas mais 

intensas devido ao acúmulo de biomassa, funcionando como combustível para a queima 

(DANIAU et al.,2010). As similaridades entre os registros de BC, palinológicos e 

geoquímicos, como as maiores concentraçãos de BC concomitantes a maior freqüência de 

savanas e menor concentração de COT, indicam que mudanças na ocorrência de incêndios 

poderiam ser modeladas através de mudanças na vegetação induzidas pelo clima. 

Como proxy para períodos de intensa seca, responsável por uma alta ocorrência de 

incêndios, propõe-se a razão BC:OC (Figura 42).  
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Figura 42-Dados de COT, BC e razão BC:OC para o testemunho SACI-1. A linha pontilhada em vermelho nos parâmetros BC e na razão BC:OC indicam o valor médio para 
o testemunho como referência. 

 

COT (%)

0 10 20 30 40 50 60

ID
A

D
E

 (
an

o
s 

ca
l A

P
)

0

2000

4000

6000

8000

20000

25000

30000

35000

BC (%)

0.05 0.10 0.15 0.20 0.25

BC:OC

0.000 0.004 0.008 0.012 0.016 0.020

ID
A

D
E

 (
an

o
s 

ca
l A

P
)

0

2000

4000

6000

8000

20000

25000

30000

35000

I

II

III

IV

V

VI

1
21 



122 
 

 

Assumindo que o COT representa o nível do lago (MULHOLLAND; ELWOOD, 

1982, TURCQ et al., 2002; TALBOT;LIVINGSTONE, 1989), e conseqüentemente o 

acúmulo de biomassa, e baseando-se na boa correlação entre os dados de pólen arbóreo  e os 

valores de COT (r=0.867; N=46; p<0.05) (FONTES, 2013), a razão BC:OC pode indicar a 

ocorrência de incêndios em relação a redução de biomassa, em função de condições 

climáticas secas e de uma vegetação propícia a queima. Tal razão indica períodos 

caracteristicamente secos. 

Os valores médios para a razão BC:OC das unidades VI e V foram de 0,0051e 0,0115, 

respectivamente. Nas unidades IV, III, II e I foram observadas uma redução da razão BC:OC 

com valores médios de 0,0053, 0,0075, 0,0040 e 0,0044 respectivamente. Os valores da razão 

BC:OC no Lago do Saci são maiores no Pleistoceno Superior do que no Holoceno (Figura 

42). Durante o Pleistoceno, a existência de um clima, caracterizado, frio e seco resultou em 

um aumento na freqüência de Poaceae, como observado os dados palinológicos do 

testemunho SACI 1. Sinergicamente com a presença de um ambiente seco, o aumento de uma 

vegetação tolerante a um maior estresse hídrico é favorável para a incidência de incêndios e 

uma maior quantidade de BC é produzida em relação ao Holoceno. O mesmo ocorre no 

Holoceno Médio, onde é observado um pico na razão, indicado por maior contribuição de 

plantas C4 em função de condições climáticas secas. 

 

7.2.4 Biomarcadores Moleculares 
 

Os dados moleculares, incluindo ACL, razões entre diferentes compostos e os valores 

de δ13C dos n-alcanos, informam sobre a origem da matéria orgânica no Lago do Saci. A 

razão C33:(C27+C29) (Fig. 43), representa alterações na vegetação não-lenhosa (arbustos) e 

lenhosas (árvores de grande porte), devido a abundancia de C33 em função ao n-alcano C27 e 

C29, respectivamente. Essa razão registrou algumas mudanças no tipo de vegetação ao longo 

do registro sedimentar em concordância com os dados de δ13C (Fig. 40), sugerindo um 

controle de material alóctone no sinal isotópico da matéria orgânica do Lago do Saci, com 

uma maior ou menor contribuição de vegetação C3 vs C4. O aumento da razão coincide com 

os valores mais enriquecidos em δ13C, sugerindo uma maior contribuição de plantas C4 

durante o Pleistoceno e o Holoceno Médio. 
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Figura 43 -Dados de COT, δ13C da matéria orgânica, ACL C27 – C33 e C33:(C27+C29) para o testemunho SACI-1. As linhas pontilhadas vermelhas indicam o valor médio para 
o registro sedimentar, servindo como referência. 
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Ao contrário da Lagoa da Pata, é possível observar a relação proposta entre os n-

alcanos de cadeia longa e a aridez (SCHEFUß et al., 2003; LIU; HUANG, 2005). Em geral, 

baixos valores de ACL estão presentes durante períodos de baixo estresse hídrico, enquanto 

altos valores de ACL ocorrem em períodos de alto estresse hídrico (Fig. 43). Os resultados de 

matéria orgânica sedimentar (COT e δ13C) indicaram a presença de um período seco no 

Pleistoceno Superior e nesse mesmo período observaram-se os maiores valores de ACL. O 

menor nível do lago é registrado entre 29.000–18.200 anos cal AP, onde se observaram os 

menores valores de COT (Fig.43). O nível do lago sofreu um aumento considerável no 

Holoceno entre 9.200–7.800 anos cal AP e 4.700 – 1.300 anos cal AP, com uma redução 

significativa no Holoceno Médio (7.700 – 5.000 anos cal AP). É possível observar uma 

correlação entre o nível do lago (aridez) e os valores de ACL, os altos valores de ACL são 

observados entre 29.000–18.200 anos cal AP e 7.700 – 5.000 anos cal AP (Fig. 43), quando 

ocorreram os menores níveis do lago. Os baixos valores de ACL foram observados nos 

mesmos períodos onde se observou um aumento do nível do lago.  

A presença dessas fases secas durante o Pleistoceno Superior e o Holoceno Médio 

foram marcadamente observadas na razão C33:(C27+C29) (Fig. 43). O composto C33 é 

preferencialmente encontrado em sedimentos com maior abundância de gramíneas (BUSH; 

McINERNEY, 2013), enquanto C27 e C29 são mais abundantes em sedimentos lacustres 

onde se observam a predominância de árvores (MEYERS et al.,2003). Os maiores valores da 

razão C33:(C27+C29) ocorreram entre 29.000–18.200 anos cal AP e   7.700 – 5.000 anos cal 

AP (Fig. 43), nos mesmos períodos onde se observaram o maior estresse hídrico, indicado 

pelos valores de ACL, baixos valores de COT e maiores concentrações de BC. Os altos 

valores da razão C33:(C27+C29) sugerem uma maior contribuição de plantas C4 durante o 

Pleistoceno Superior e o Holoceno Médio, devido as condições mais secas de ambos os 

períodos, favorecendo a ocorrência de queimadas. Os maiores valores foram observados nas 

fases caracterizadas como períodos úmidos durante o Holoceno (9.200–7.800 anos cal AP e 

4.700 – 1.300 anos cal AP), com predominância de vegetação C3. 

Estudos realizados por Mayle et al. (2004), mostraram um aumento da savanna e/ou 

florestas secas durante o LGM e o Holoceno Médio em áreas ecotonais devido ao aumento do 

estresse hídrico. Mudanças na estrutura e composição das comunidades vegetacionais podem 

ser significativamente diferentes devido a regimes variados no clima e no CO2 agindo como 

motores para essas mudanças florística. No LGM, o estresse hídrico parece ser causado pelas 

baixas concentrações de CO2 nos períodos glaciais (COWLING et al.,2001), bem como pela 

redução das precipitações em função do desaceleramento do ciclo hidrológico, refletindo nos 
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baixos valores de COT e na redução da taxa de sedimentação. As baixas temperaturas deste 

período podem ter contribuído com o baixo desenvolvimento da floresta (WHITNEY et al., 

2011) 

A fase seca observada durante o LGM foi causada por uma “seca climática” devido a 

uma redução na precipitação e/ou aumento na duração da estação seca, observada em outros 

registros da bacia Amazônica. Na Laguna Chaplin, um registro polínico que abrange 50,000 

anos mostrou que durante esse período, a área era dominada por savana (MAYLE et al.,2000) 

e registros e isoietas mostraram que o níveis de pluviosidade eram menores que os atuais 

(BURBRIDGE et al.,2004). Durante o Pleistoceno Superior, hiatos sedimentares foram 

observados por Sifeddine et al. (2001) entre 22.000 14C anos AP e 13.000 14C anos AP, em 

dois lagos na Serra dos Carajás (estado do Pará, leste da Amazônia) e no sudoeste da 

Amazônia entre 38,000 14C anos AP e 11,000 14C anos AP em Laguna Bella Vista (MAYLE 

et al.,2000). Essa quebra na sedimentação sugere que a precipitação durante o LGM deve ter 

sido menor que os níveis atuais, uma vez que esses lagos estão localizados próximos do limite 

atual da Floresta tropical, ocasionando assim sua seca (ABSY et al.,1991; MAYLE et 

al.,2000; SIFEDDINE et al.,2001).  

O aumento na concentração de CO2 é correlato a um surgimento significativo da 

Floresta Tropical durante a transição entre o Último Glacial e o Holoceno (21.000–10.000 

anos cal AP). O estabelecimento da floresta ocorre no flanco oriental dos Andes Bolivianos 

entre 14.900 e 11.500 anos cal AP (MOURGUIART; LEDRU, 2003), e dados isotópicos de 

carbono registram uma expansão da floresta nos estados de Rondônia e Amazonas no período 

de 17.000 a 9.000 14C anos BP (DE FREITAS et al.,2001). 

As condições secas observadas entre o Holoceno Inferior e o Holoceno Médio (8.000–

3.600 anos atrás) afetaram a comunidade florística da Amazônia. Nas Lagunas Chaplin e 

Bella Vista (sudoeste da Amazônia), altos valores das concentrações de polén de Poaceae e 

partículas de carvão, mostram uma associação das condições secas com uma mudança no 

ecossistema de savana e floreta seca de 6000 a 3000 anos AP (BURBRIDGE et al.,2004). 

Dados isotópicos de carbono registrados nos estados de Amazonas e Rondônia mostram a 

expansão de savanas nesse período (PESSENDA et al., 1998; DE FREITAS et al.,2001). O 

aumento na frequência de incêndios entre 7.800 e 3.200 anos cal AP no sul da Amazônia pode 

estar associado a mudanças estruturais e composicionais da floresta, em função do aumento 

nas espécies tolerantes a seca e abundância de savanas em áreas ecotonais. 

No Holoceno Superior, a Floresta tropical expandiu devido a um aumento na 

precipitação causada pelo aumento da insolação de verão do Hemisfério Sul. Evidências de 



126 
 

 

uma expansão da floresta durante o Holoceno superior são registrados em Rondônia e 

Amazonas, no sul da Amazônia em registros isotópicos de carbono (DE FREITAS et 

al.,2001), em registros polínicos de Carajás, Pará, na Amazônia ocidental (ABSY et al.,1991) 

e o aumento do nível hídrico do lago Titicaca (CROSS et al.,2000; BAKER et al.,2001).  

 

7.2.5 Composição isotópica de n-alcanos 
 

7.2.5.1. δ13C dos n-alcanos 

 

A análise δ13C de compostos específicos em n-alcanos de vegetais superiores evita o 

problema de mistura de sinal registrado na matéria orgânica sedimentar decorrente de 

diferentes fontes (KASTNERE; GOÑI, 2003). Collister et al. (1994) observou que em 

espécies de plantas C3 e C4, os n-alcanos são mais empobrecidos em 13C quando comparado 

a biomassa, ocasionado em uma faixa de δ13C  para n-alcanos com valores entre 28 e 36‰ 

(média 33‰), para plantas C3 e para plantas C4 entre 13 e 26‰ (média 19‰). 

Na Figura 44, os valores de δ13C dos n-alcanos para o Lago do Saci variam entre -

33.2‰ e -35.7‰ ao longo de todo o testemunho, sendo essa faixa isotópica referente a n-

alcanos derivados de plantas C3 (28 a 36‰). Este resultado está de acordo com a ausência de 

fortes variações nos valores de ACL, entretanto apresenta um constraste com os resultados 

palinológicos do Lago do Saci, onde se observou uma variação da frequência de pólens 

arbóreos (Figura 44). Estas características sugerem que as gramíneas observadas no registro 

palinológico são do tipo C3 ou que o sinal da matéria orgânica sedimentar representa em 

grande parte a vegetação local em relação a regional. 
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Figura 44 -Comparação dos valores de δ13C – C29 com o percentual de polens arbóreo e adaptadas ao frio para 
o testemunho SACI-1. 
 

É possível observar no registro do Lago do Saci uma diferença de ~ 2 ‰ nos valores 

de δ13C dos n-alcanos (Figura 45) entre o Pleistoceno Superior e o Holoceno. O registro 

polínico apresenta uma maior contribuição de plantas C4 no Pleistoceno Superior, porém os 

valores de δ13C são mais empobrecidos neste período em relação ao Holoceno, onde se tem 

uma maior freqüência de pólen arbóreo. É provável que ao invés dos valores de δ13C estejam 

mostrando mudanças nos padrões vegetacionais do Lago do Saci estejam registrando 

alterações fisiológicas nas plantas C3 entre o Pleistoceno Superior e Holoceno em função das 

diferenças climáticas entre ambos os períodos. Mayle et al 2004 mostrou através de dados 

polínicos e simulações de vegetação que a Amazônia permaneceu florestada durante o LGM. 

Entretanto, redução nas temperaturas, precipitação e concentrações de CO2 atuaram 

sinergicamente resultando em florestas estruturalmente diferentes das encontradas atualmente. 
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Figura 45 -Dados de COT, δ13C da matéria orgânica sedimentar, composição isotópica de carbono e deutério do n-alcano C29 e diagrama polínico simplificado. 
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Para entender a diferença de sinal isotópico entre o Pleistoceno Superior e o Holoceno 

é necessário observar fatores, como condições ambientais que poderiam provocar mudanças 

no fracionamento isotópico pelas plantas C3. A composição isotópica de carbono de plantas 

C3 está relacionada a concentração de CO2 atmosférico através da seguinte equação 

(FARQUHAR et al., 1982): 

 

∆δ
13C planta = a + (b – a) (Ci/Ca) 

e 

∆δ
13C planta = (δ13C ar – δ13C planta) / (1 +  δ13C planta  / 1000); 

 

Onde δ13Car é o valor de δ13C doCO2 atmosférico; Ci/Ca representa a razão ente a 

concentração de CO2 entre as células das folhas (Ci) ea atmosfera (Ca); a representa o 

fracionamento por difusão do CO2 da atmosfera para o interior da folha e b o fracionamento 

do CO2 durante o processo de carboxilação mediado pelo Rubisco. 

Um dos fatores que poderiam alterar os valores de δ13C de plantas vasculares, segundo 

a expressão acima, é a composição isotópica da atmosfera (ARENS et al., 2000; BEERLING; 

ROYER, 2002) e as variáveis ambientais e fisiológicas que influenciam os índices Ci/Ca. 

Dados de Taylor Dome na Antártica mostraram um aumento dos valores de δ13C atmosférico 

no Holoceno Superior como mostra Wahlem et al.(2002) (Figura 46), entretanto essa 

alteração não é suficiente para explicar as alterações registradas no Lago do Saci, mas podem 

ter contribuído para as variações observadas no registro. 
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Figura 46 -Resultados de δ13C de n-alcanos do lago Saci, δ13C- CO2 e concentrações de CO2 do regisro de 
Taylor Dome (Antartica). 

 

Outra diferença marcante entre o Pleistoceno Superior e Holoceno consiste na 

diferença das concentrações de CO2 atmosférico entre os dois períodos (Figura 46). Em 

escalas de tempo geológicas, é posível que o fator mais importante no controle da razão de 

Ci/Ca seja a pCO2 atmosférica (POPP et al., 1989); baixos níveis de pCO2resultam em baixos 

índices Ci/Ca e valores mais elevados de δ13C nas plantas, entretanto os dados de composição 

isotópica dos n-alcanos para o Lago do Saci, não mostram essa tendência. 

Dados de δ13C de n-alcanos podem refletir alterações fisiológicas na vegetação devido 

às diferenças ambientais entre o Pleistoceno e Holoceno. As diferenças na concentração de 

CO2, temperatura e disponibilidade de água poderiam alterar a fisiologia vegetal. As 

concentrações de CO2 ao longo do tempo geológico apresentaram uma variabilidade 
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significativa, e durante alguns períodos pode ter sido tão baixo a ponto de limitar o 

crescimento e reprodução das plantas. Estudos em genótipos modernos de plantas C3 foram 

cultivadas em baixa concentrações de CO2 (180-200 ppm), apresentando reduções graves na 

taxa fotossintética, de crescimento e reprodução, o que sugere que as concentrações reduzidas 

de CO2 durante os períodos glaciais pode ter induzido limitações de carbono gerando 

condições altamente estressante para plantas C3 (DIPPERY et al., 1995; SAGE, 1995; 

TISSUE et al., 1995; SAGE; COLEMAN, 2001; WARD; KELLY, 2004; TONSOR; 

SCHEINER, 2007). 

Baixas concentrações de CO2 afetam as taxas de fotossíntese C3, devido a redução na 

taxa de carboxilação da Rubisco, como resposta as limitações de substrato, e apresentando 

taxas elevadas de fotorrespiração. Uma vez que ambos, CO2 e O2 competem pelo mesmo sítio 

ativo da enzima Rubisco, a fotorrespiração sofre um aumento em baixos níveis de CO2 

(GEHART; WARD, 2010). Uma redução na razão CO2/O2 aumenta a oxigenação, resultando 

em perda de carbono para a planta (PANCOST; BOOT, 2004). Berner et al. (2000) mostrou 

que altas razões O2/CO2 provocam um maior fracionamento isotópico, em função da atividade  

de oxigenação (fotorrespiração) da enzima Rubisco e das menores taxas de assimilação de 

carbono. Assim, altas razões O2/CO2 podem resultar em um aumento do fracionamento 

isotópico de carbono no registro do Saci durante o Pleistoceno. 

Uma ação conjunta entre os níveis de CO2 e temperatura também poderiam ser 

responsáveis por alterações nos valores de δ13C no Lago do Saci. A Temperatura funciona 

sinergicamente com CO2 reduzindo a produção de biomassa. O decréscimo de produção de 

biomassa com um aumento da temperatura (SAGE; COWLING, 1999). Os efeitos na 

biomassa causados com o acréscimo da temperatura e baixos níveis de CO2, não poderiam ser 

atribuídos a menor taxa de assimilação de dióxido de carbono (ou aumento da foto-

respiração), mas sim à redução da área folicular devido a um menor desenvolvimento da folha 

(SAGE; COWLING, 1999). 

 

7.2.5.2. δD dos n-alcanos 

 

O registro de δD do Lago do Saci pode indicar uma influência de variações regionais 

de precipitação, que é interpretado como resultado da ação conjunta do “amount effect” e da 

destilação de Rayleigh durante o transporte do vapor de água pela monção. Os valores mais 

negativos de δD ocorrem durante os últimos 9.200 anos cal AP em função de uma maior 

quantidade de chuva, sugerindo um Holoceno com condições climáticas relativamenteúmidas, 
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e os valores de δD mais positivas entre 30.000 – 18.200 anos cal AP sugere um menor 

“amount effect” ou um enfraquecimento da monção indicando a existência de um Pleistoceno 

Superior seco. 

Ao se analisar o registro de δD do Lago do Saci observa-se uma tendência a valores 

mais enriquecidos após 2.500 anos cal AP, similar a Lagoa da Pata (Figura 45). Isso indica 

que outros fatores ambientais também influenciam o sinal isotópico do Lago do Saci além da 

precipitação, por exemplo, o processo de evapotranspiração, enriquecendo o sinal do 

reservatório de água biossintético e/ou a mistura de fontes de n-alcanos. 

 Com base nos dados de pólen do Lago do Saci, os dados de Deutério apresentam um 

mesmo comportamento em relação a porcentagem de pólen arbóreo (Figura 45) sugerindo um 

aumento no processo de evapotranspiração ao longo do Holoceno em função do aumento da 

cobertura vegetal, provocando assim o enriquecimento do sinal isotópico da chuva.No 

Holoceno Médio, as condições secas e a redução na cobertura vegetal  registradas no Lago do 

Saci podem estar contribuindo com um valores mais empobrecidos de δD, em função da 

redução da evapotranspiraçãoe aumento da evaporação dos corpos d’água atuando como uma 

segunda fonte de umidade. Por outro lado a diferença observada nos valores de δD entre o 

Holoceno Médio e o Holoceno Superior poderia estar relacionada pelas diferenças nas 

contribuições de plantas C4, que geram um sinal mais empobrecido em deutério em relaçao a 

plantas C3 (SACHES et al., 2012). Durante o Holoceno Médio, Fontes (2013) observou um 

aumento na freqüência de Poaceae no Lago do Saci, o que poderia estar contribuindo para a 

redução do sinal isotópico nesse período. Enquanto no Holoceno, a redução de plantas C4, 

provocaria um aumento dos valores de δD. Em geral ambos os fatores, mudanças de fonte de 

umidade ou vegetação entre o Holoceno Médio e Superior, poderiam estar atuando de 

maneira conjunta para alterar o registro isotópico de deutério, assim como na Lagoa da Pata. 

 

7.2.6 Conclusão Parcial – Lago do Saci 
 

 Nos últimos 35.000 anos cal AP foram observados significantes variações no nível 

hidrológico, processos erosionais e mudanças na vegetação na bacia de drenagem do Lago do 

Saci. O período entre 35.000 e 18.200 anos cal AP é marcado por baixos níveis do lago e 

grandes contribuições de gramíneas nos espectros polínicos, sugerindo a presença de uma 

vegetação mais aberta na bacia. O lago do Saci apresenta uma quebra sedimentar entre 18.200 

e 9.200 anos cal AP. Esse contato abrupto poderia ser devido a uma erosão dos depósitos, 
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entretanto parece ser mais provável atribuir o hiatus de sedimentação às condições secas 

observadas em outros registros da Amazônia neste período. 

 Durante o Holoceno, um aumento no nível do lago é refletido pelo aumento na 

produtividade e acumulação da matéria orgânica. A alta freqüência de Mauritia sugere a 

existência de áreas alagáveis na margem do lago. Esse período tem como característica a 

ocorrência de eventos de transporte de material da bacia de drenagem, representado pelos 

pulsos de areia.  

 A caracterização molecular dos n-alcanos revelou uma predominância de compostos 

CE cadeia ímpares, consistente com ceras epicuticulares originárias de plantas terrestres.  

Uma relação direta entre o ACL e o estresse hídrico foi observada no Lago do Saci. Altos 

valores de ACL foram encontrados no Pleistoceno Superior e Holoceno Médio, sugerindo 

períodos de alto estresse hídrico enquanto o Holoceno inferior e o Holoceno superior foram 

caracterizados como ambientes de baixo estresse hídrico em função dos menores valores de 

ACL. 

 Foram observadas mudanças na abundância dos n-alcanos. O Pleistoceno apresentou a 

maior concentração do n-alcano C33 (gramíneas), enquanto os sedimentos no Holoceno eram 

dominados pelo n-alcano C27 (árvores e/ou arbustos). Essa característica no padrão de 

distribuição sugere mudanças no tipo de vegetação terrestre induzidas por variações 

climáticas, como indicadas pelos dados de geoquímica da matéria orgânica e palinológicos. 

 Os valores de δ13C de n-alcanos apresentam-se na faixa típica de vegetação C3 (-33.2 

e -35.7‰). É possível observar no registro do Lago do Saci uma diferença de ~ 2 ‰ nos 

valores de δ13C dos n-alcanos entre o Pleistoceno Superior e o Holoceno. Tal diferença estaria 

associada a alterações fisisológicas da vegetação C3 (predominante no registro) e não a 

mudanças no tipo de vegetação (C3 vs C4). Essa diferença no sinal isotópico poderia estar 

refletindo uma preferência do processo de fotorespiração durante o Pleistoceno em função das 

baixas concentrações de CO2 nesse período, aumentando assim o processo de fracionamento 

isotópico. 

O registro de δD do Lago do Saci mostra uma ação conjunta do “amount effect”, da 

destilação de Rayleigh associada a monção e da evapotranspiração. Os valores mais 

enriquecidos em deutério durante o Pleistoceno indicam um período de precipitação reduzida, 

confirmando a existência de condições secas. Os valores mais empobrecidos de δD durante o 

Holoceno marcam um período de chuvas mais abundantes, característico de condições 

climáticas úmidas. 
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7.3 COMPARAÇÃO ENTRE OS DOIS REGISTROS – HOLOCENO 

 

 Os lagos estudados estão localizados em zonas climáticas diferentes segundo a 

classificação de Koppen, sofrendo influências de sistemas sinóticos distintos. Entretanto 

ambos os registros apresentaram similaridades ao longo do registro holocênico.  As duas 

localidades apresentaram ampla cobertura vegetal ao longo dos últimos 8000 anos cal AP, 

indicado pela faixa de δ13C de n-alcanos de matéria orgânica sedimentar (Figura 47). 

Entretanto, os valores ligeiramente mais enriquecidos observados no Lago do Saci sugerem a 

existência de condições mais secas e/ou redução na precipitação na parte central da Amazônia 

brasileira em comparação a parte norte. Corroborando com esse fator, encontramos valores 

maiores da razão C:N no Lago da Saci em comparação a Lagoa da Pata, com valores médios 

de 24 e 19 respectivamente, sugerindo uma maior contribuição terrestre no testemunho SACI-

1 em contraste a uma maior contribuição fitoplanctônica para o LPTV-09. O perfil da razão 

C:N da Lagoa da Pata apresenta variações significativas em relação ao do Lago do Saci, 

sugerindo períodos de maior produtividade neste testemunho (Figura 47). 

 As condições mais secas no Lago do Saci também podem ser inferidas em função da 

maior concentração de BC nesse registro (Figura 47). Os perfis sugerem uma maior 

incidência de queimadas nesta região em relação à Lagoa da Pata. Isso poderia estar 

associado, não somente a existência de condições mais secas na região central da Amazônia, 

mas também a alterações mais significativas na composição florestal no Lago do Saci. Dados 

polínicos do Lago do Saci mostram que durante períodos, como o Holoceno Médio, a 

freqüência de Poaceae atinge 50% (Fontes, 2013). A existência de clima seco, somado à 

presença de uma vegetação mais propícia a queima (SCOTT, 2000; WHITLOCK ET al., 

2010) torna a incidência de incêndios mais freqüentes (SCHMIDT; NOACK, 2000). 

 A presença de cobertura vegetal constante é observada através de dados polínicos dos 

sítios estudados. Fontes (2013) observou que durante o Holoceno, aproximadamente 75% da 

freqüência de pólen no Lago do Saci correspondia a espécies arbustivas. Na Lagoa da Pata, a 

cobertura floresta apresenta-se de forma mais abundante durante o Holoceno com uma 

freqüência de aproximadamente 80% de polens arbóreos (BUSH et al., 2004). D’Apolito et al. 

(2013) observaram a existência de cobertura florestal ao longo de todo o Holoceno, 

entretanto, a floresta amazônica adquiriu sua fisionomia atual entre o Holoceno Médio e 

Superior (aproximadamente 6.000 anos cal AP).Essa constante presença de cobertura vegetal 
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sugere que as condições climáticas em ambos os lagos permaneceram relativamente úmidas 

ao longo do Holoceno, permitindo o desenvolvimento da Floresta, apesar de ambos os 

testemunhos registrarem a ocorrência de alterações hídricas e de biomas durante os últimos 

8000 anos cal AP. 

 O processo de evapotranspiração parece atuar nos dois registros em função de um 

enriquecimento do sinal isotópico de deutério durante o Holoceno Superior, atuando 

sinergicamente com o desenvolvimento da Floresta. O aumento da insolação atua como 

motriz para que o processo de evapotranspiração contribua com valores isotopicamente 

enriquecidos em ambos os lagos (SEIKE et al., 2010; KAHMEN; SCHEFUB; SACHSE, 

2013).Os perfis de biomarcadores estariam relacionados preferencialmente a características 

fisiológicas da vegetação do que a representando condições climáticas (Figura 48). Os 

maiores valores da razão C31:(C27+C29) e ACL na Lagoa da Pata estariam representando a 

presença de uma vegetação rupestre adaptada a condições de maior estresse hídrico em função 

da existência de um solo raso e de baixa capacidade de absorção de água (RADAM, 1976). 
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Figura 47 -Comparação entre os dados de matéria orgânica sedimentar do testemunho LPTV-09 e SACI-1 durante o Holoceno os últimos 8000 anos cal AP. 
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Figura 48 -Comparação entre os dados de biomarcadores do testemunho LPTV-09 e SACI-1 durante o Holoceno os últimos 8000 anos cal AP.
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Como ferramenta paleohidrologica utilizou-se a diferença entre os valores 

normalizados de δDC29 e COT. Tal diferença representaria uma espécie de balanço hídrico, 

uma vez que os valores de δD para plantas terrestres apresentam uma boa correlação com o 

sinal isotópico da chuva (SACHES et al., 2012) e os valores de COT, o nível hidrológico 

(TURCQ et al.,2002). Assim ambos os parâmetros representariam os processos de 

precipitação e evaporação, respectivamente. 

Os altos valores de COT poderiam representar, além de um alto nível hídrico, um 

aumento na produtividade e/ou maior aporte de matéria orgânica proveniente de bacia em 

função do acúmulo de biomassa, representando condições climáticas úmidas. Assim, pelo fato 

dos lagos se caracterizarem por uma pequena área superficial, os valores de COT desses lagos 

amazônicos parecem estar bem associados aos níveis lacustres, permitindo estabelecer uma 

relação com os valores de δDC29 como disposto na tabela 9 abaixo: 

Tabela 9 - Mecanismo numérico para a diferença entre as anomalias de δDC29 e COT 
(δDC29 - COT) 

δDC29 (Anomalia) COT (Anomalia) Sinal da 

Diferença 
Resposta 

Sinal Significado Sinal Significado 

- Úmido + Úmido - 

Menor 

estresse 

hídrico 

+ Seco - Seco + 

Maior 

estresse 

hídrico 

 

Para o cálculo da diferença, os valores de ambos os parâmetros foram normalizados da 

seguinte forma: 

 

Onde X’ representa o novo valor para cada parâmetro; X, a média para o parâmetro e 

σx o desvio padrão para o parâmetro. A subtração entre os dados funciona como um balanço 

hídrico, mostrando que quando a evaporação excede a precipitação, o ambiente 

X – X
σX

X’ =
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apresentacondições de estresse hídrico, apresentando valores positivos para a diferença. 

Quando a precipitação excede a evaporação, os valores são negativos, sugerindo um menos 

estresse hídrico no ambiente. 

Para os lagos estudados, ambos apresentaram valores positivos para o período que 

compreende o Holoceno Médio, enquanto os valores para o Holoceno Superior apresentaram, 

em sua maioria, negativos (Fig. 49). Tal comportamento sugere que as condições secas 

durante o Holoceno Médio atingiram a Bacia Amazônica na parte central e Norte, 

ocasionando redução na precipitação; redução de biomassa e menores níveis lacustres. No 

Holoceno Superior, o retorno a condições úmidas é marcada por um maior índice de chuvas, 

alto níveis lacustres e expansão da floresta.  
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Figura 49 -Valores de COT, δDC29 e da diferença (δDC29 – COT) atuando como balanço hídrico para a Lagoa da pata e o Lago do Saci. 
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8 CONCLUSÃO 
 

 Dados da matéria orgânica sedimentar, biomarcadores moleculares e da composição 

polínica (Fontes, 2014) caracterizaram a ocorrência de um clima frio e seco durante o 

Pleistoceno Superior na região do Lago do Saci. Apesar de cobertura florestal ser abundante 

ao longo de todo o período estudado, a maior contribuição de plantas do tipo C4 ocorre 

durante o Pleistoceno Superior no Lago do Saci, devido a maior freqüência de Poaceea, 

corroborados por valores mais enriquecidos de δ13C da matéria orgânica sedimentar ou pela 

maior abundância de n-alcano C31. As condições secas nesse período também refletem uma 

redução no nível lacustre e chuvas menos abundantes, indicados pelos baixos valores de COT 

e maior enriquecimento do δD. A ausência de sedimentação entre 18.2000 – 9.200 anos cal P 

sugerem a ocorrência de uma fase seca durante a transição para o Holoceno ou a ocorrência 

de eventos extremos de erosão.  

 No Holoceno ocorre a estabilização de condições climáticas mais úmidas através dos 

menores valores de δD no registro do Saci, indicando um aumento na ocorrência de 

precipitações e pelo aumento nos valores de COT e freqüência de pólen arbóreo. Ao longo 

desse período foi possível observar variações climáticas semelhantes entre os registros da 

Lagoa da Pata de do Lago do Saci. Condições ligeiramente mais úmidas foram identificadas 

em ambos os registros durante o Holoceno Inferior, com valores elevados de TOC em relação 

ao Pleistoceno e redução no sinal isotópico da matéria orgânica sedimentar (δ13C). A 

ocorrência de um clima mais seco durante o Holoceno Médio foi registrado nos dois lagos, 

através de uma redução significativa no nível do lago indicado pelo decréscimo do TOC e 

maior contribuição de plantas C4, indicado pelo aumento do δ13C. O testemunho do Saci 

apresentou um aumento na concentração de BC e na freqüência de Poaceae durante esse 

período, bem como altos valores de ACL, indicando condições de maior estresse hídrico. Tal 

características sugerem que as condições secas durante esse período afetaram a Bacia 

Amazônica de forma abrangente nas parte norte e central da Amazônia brasileira. 

  No Holoceno Superior, ambos os lagos apresentaram um aumento no nível hídrico 

considerável, e condições mais úmidas são estabilizadas e caracterizadas pelo predomínio da 

floresta, representada pela presença de plantas C3. Na Lagoa da Pata a ocorrência de chuvas 

se torna mais abundantes e no Saci é observado uma expansão de floresta. A utilização da 

composição isotópica de carbono para biomarcadores sugeriu a constante cobertura vegetal 
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(palnats C3) ao longo do período estudado em ambos os lagos, contarriando a teoria dos 

refúgios. O perfil de deutério, apesar de indicar alterações na precipitação, levantou certas 

questões em relação a sua utilização como ferramenta paleohidrológica nas regiões tropicais, 

especialmente na Bacia Amazônica. Sugere-se que o sinal isotópico de deutério esteja 

indicando uma mistura de fontes relacionadas ao tipo de vegetação abundante. Considerando 

que a ambos os registros indicaram a presença de vegetação C3 ao longo do Holoceno, o 

enriquecimento do sinal isotópico no Holoceno Superior poderia estar associado ao fato de 

que durante os períodos relativamente secos, o desenvolvimento de gramíneas provocaria um 

sinal menos negativo em relação ao observado nos períodos relativamente úmidos, onde 

ocorreria o desenvolvimento de uma vegetação típica de floresta enriquecendo o sinal 

isotópico. Outro fator que poderia estar atuando para o enriquecimento do sinal isotópico seria 

o aumento do processo de evapotranspiração, associado ao aumento da insolação, provocando 

um enriquecimento do sinal isotópico do reservatório de água biossintética durante o 

Holoceno Superior. É possível que tal mecanismo deva ser considerado na interpretação de 

registros paleohidrológicos especialmente em regiões de alto índice de cobertura vegetal 

como a floresta amazônica. 
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Tabela 10-Dados de geoquímica orgânica sedimentar (bulk) para o testemunho SACI-1 

Prof. (cm) 
Idade 

(Anos Cal AP) 
Tx. De Sed. 
(cm/ano) 

COT (%) NT (%) δ13C (‰) δ15N (‰) C:N 
Black 

Carbon (%) 
Pig. Sed. 
(S.P.D.U.) 

1 1304 0.0759 44.8 1.9 -32.2 0.2 23.3   
3 1331 0.0678 45.9 1.9 -32.3 0.1 23.7 0.2133 14.5 
5 1362 0.0547 47.8 2.0 -32.3 0.2 23.4  14.7 

7.5 1422 0.0439 47.7 2.0 -32.1 0.2 23.5 0.2400  
10 1468 0.0413 46.2 2.0 -32.0 0.3 23.5  15.4 

12.5 1541 0.0417 33.0 1.5 -31.7 0.3 22.7 0.1318  
15.5 1611 0.0474 46.2 2.0 -31.5 0.3 23.2  17.0 
18.5 1671 0.0540 48.1 1.8 -31.9 0.2 26.7 0.2120  
21.5 1725 0.0577 48.3 2.1 -31.4 0.4 22.7  14.5 
24 1760 0.0579 49.9 2.1 -31.8 0.3 24.0   
26 1794 0.0562 49.2 2.1 -31.7 0.5 23.8   
28 1830 0.0528 46.8 2.0 -31.4 0.5 23.4 0.1766  

30.5 1890 0.0460 41.5 1.8 -31.5 0.4 23.2  13.0 
33.5 1959 0.0386 43.5 1.8 -31.3 0.6 23.6 0.1637  
36.5 2042 0.0318 44.5 1.9 -31.0 0.7 24.0  17.8 
39 2107 0.0279 43.3 1.9 -30.8 0.8 23.1 0.1688  
41 2181 0.0242 46.5 2.1 -30.9 0.9 22.6  15.5 
43 2267 0.0209 44.1 1.9 -30.8 0.9 22.8 0.1638  
45 2366 0.0184 50.0 2.3 -31.2 1.0 21.8  14.5 
47 2477 0.0168 47.0 2.0 -31.0 1.0 23.3 0.1576  
49 2599 0.0156 48.6 2.0 -31.1 1.0 23.8  12.8 
51 2728 0.0149 51.4 2.2 -31.4 1.0 22.9 0.1717  

53.5 2934 0.0142 54.5 2.4 -31.5 1.3 22.3  10.4 
56 3076 0.0139 54.9 2.4 -31.3 1.2 23.0 0.1648  
58 3220 0.0139 55.1 2.3 -31.0 1.4 23.9  9.8 
60 3363 0.0141 56.7 2.1 -31.1 1.7 26.8 0.1785  

 

1
72 
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Prof. (cm) 
Idade 

(Anos Cal AP) 
Tx. De Sed. 
(cm/ano) 

COT (%) NT (%) δ13C (‰) δ15N (‰) C:N 
Black 

Carbon (%) 
Pig. Sed. 
(S.P.D.U.) 

64.5 3722 0.0133 46.6 1.8 -29.8 1.6 25.3  5.3 
67 3874 0.0126 41.1 1.7 -29.7 1.7 23.5 0.1987  

69.5 4122 0.0111 38.9 1.7 -29.6 1.4 22.4  4.2 
72 4307 0.0101 40.1 1.8 -29.5 1.6 22.5 0.2081  
74 4510 0.0091 41.2 1.8 -29.6 1.5 22.4  4.5 
76 4736 0.0084 39.4 1.8 -29.4 1.5 22.2 0.2169  
78 4979 0.0079 35.0 1.6 -29.5 1.6 21.5  4.7 
80 5236 0.0076 33.6 1.5 -29.4 1.5 21.9 0.2155  
82 5503 0.0074 34.1 1.6 -29.4 1.4 21.3  3.6 

84.5 5909 0.0074 31.0 1.4 -29.2 1.3 22.4 0.2334 5.9 
87 6178 0.0076 29.5 1.3 -29.0 1.1 23.2   

89.5 6567 0.0081 25.8 1.1 -28.6 1.0 24.2 0.1320  
92 6811 0.0087 23.0 0.9 -28.5 0.7 24.5  4.2 
94 7035 0.0096 18.6 0.7 -28.4 0.9 24.9 0.2173  

96.5 7328 0.0119 20.1 0.8 -28.4 1.0 26.2  3.3 
99 7490 0.0139 19.4 0.8 -28.4 1.1 25.6 0.1487  

101.5 7689 0.0176 20.3 0.8 -28.2 1.2 24.9  4.3 
104 7799 0.0203 24.5 1.0 -28.0 0.5 25.1 0.1626  
106 7894 0.0229 24.1 1.0 -28.3 0.7 25.0  3.9 

108.5 8019 0.0258 25.9 1.0 -28.4 0.7 24.7 0.1583  
111 8096 0.0263 29.8 1.2 -28.5 0.8 24.7  3.6 
113 8173 0.0255 27.7 1.1 -28.9 0.8 25.3 0.1706  

115.5 8294 0.0225 32.0 1.2 -29.5 1.1 25.9  3.0 
118 8386 0.0198 32.6 1.2 -30.3 1.4 26.5 0.1526  

120.5 8549 0.0160 34.5 1.3 -30.8 1.3 26.4  4.6 
123 8678 0.0144 36.6 1.3 -31.5 0.9 27.3 0.1702  

125.5 8893 0.0132 41.5 1.6 -32.2 1.7 26.1  5.4 
129 9122 0.0130 37.0 1.4 -33.4 2.4 26.5 0.1821  
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Prof. (cm) 
Idade 

(Anos Cal AP) 
Tx. De Sed. 
(cm/ano) 

COT (%) NT (%) δ13C (‰) δ15N (‰) C:N 
Black 

Carbon (%) 
Pig. Sed. 
(S.P.D.U.) 

132 18294 0.0104 13.5 0.4 -32.6 4.1 35.1  2.8 
134 18486 0.0104 12.3 0.3 -32.1 4.2 36.9 0.1030  
136 18678 0.0104 10.5 0.3 -31.8 5.2 39.5  1.1 
138 18870 0.0104 11.3 0.3 -31.5 4.1 37.2 0.0852  
140 19062 0.0103 12.5 0.3 -31.5 5.2 38.6  1.0 
142 19256 0.0103 12.2 0.3 -31.1 4.8 40.0 0.0998  
144 19451 0.0102 12.0 0.3 -30.8 4.7 38.2  0.9 

146.5 19748 0.0100 12.3 0.3 -31.0 4.4 36.2 0.1380  
149 19950 0.0098 11.0 0.3 -30.8 4.3 35.4  1.3 
151 20155 0.0096 11.3 0.3 -30.8 4.4 36.2 0.1410  
153 20363 0.0094 10.3 0.3 -30.8 4.6 36.6  1.1 

155.5 20685 0.0091 10.7 0.3 -30.3 4.5 35.3 0.1650  
156.5 20795 0.0090 10.9 0.3 -30.2 4.6 36.5  0.9 
162 21366 0.0084 10.5 0.3 -30.3 3.9 35.3 0.1930  
166 21854 0.0079 10.6 0.3 -30.0 4.5 36.2  0.5 
168 22109 0.0076 10.9 0.3 -30.2 3.7 35.4 0.1610  
170 22373 0.0074 11.2 0.3 -30.2 5.1 37.9   
172 22646 0.0071 12.0 0.3 -30.1 4.2 38.8 0.1460  

174.5 23074 0.0068 11.4 0.3 -30.2 4.1 36.4  0.5 
177.5 23523 0.0065 10.9 0.3 -30.1 4.2 36.5 0.1190  
180 23835 0.0063 10.5 0.3 -30.2 5.1 35.6  1.0 
182 24156 0.0061 10.4 0.3 -30.3 5.0 36.2 0.1200  
184 24486 0.0060 10.0 0.3 -30.1 4.6 37.1  0.8 

186.5 24996 0.0057 10.5 0.3 -30.2 5.1 40.0 0.0947 0.8 
189 25346 0.0056 8.7 0.2 -29.9 4.2 36.6   
191 25704 0.0055 8.4 0.2 -30.0 4.8 36.1 0.0995  

193.5 26253 0.0054 8.5 0.3 -30.2 4.7 33.7   
196 26627 0.0053 7.4 0.2 -30.7 4.8 36.4 0.0915  
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Prof. (cm) 
Idade 

(Anos Cal AP) 
Tx. De Sed. 
(cm/ano) 

COT (%) NT (%) δ13C (‰) δ15N (‰) C:N 
Black 

Carbon (%) 
Pig. Sed. 
(S.P.D.U.) 

198 27007 0.0052 7.8 0.2 -30.6 4.6 37.1  0.0 
200.5 27586 0.0051 9.1 0.3 -30.9 4.7 36.2 0.0896  
203 27976 0.0051 8.9 0.2 -31.0 4.9 36.1  0.3 
205 28368 0.0051 9.1 0.2 -31.3 4.4 36.4 0.0887  

207.5 28956 0.0051 9.2 0.2 -31.8 5.2 38.9  0.7 
210 29346 0.0052 12.4 0.3 -32.6 5.2 41.5 0.0989  

212.5 29926 0.0052 16.0 0.4 -32.1 4.9 42.8   
215 30306 0.0053 17.4 0.4 -31.8 4.0 39.6 0.0823 1.1 
217 30681 0.0054 20.4 0.6 -30.8 2.4 36.0  1.3 

219.5 31231 0.0056 15.8 0.4 -31.3 3.6 40.3 0.0900  
222.5 31766 0.0057 19.2 0.5 -31.5 3.4 40.6  1.3 
225 32116 0.0058 20.0 0.5 -32.0 3.3 38.4 0.0855  
227 32461 0.0059 20.3 0.5 -31.9 3.2 38.0  2.3 

229.5 32971 0.0060 19.6 0.5 -31.5 3.6 41.1 0.0941  
232 33306 0.0060 22.6 0.6 -30.3 2.5 35.2  2.2 

234.5 33804 0.0061 22.1 0.6 -30.3 2.2 34.3 0.0927  
237.5 34297 0.0061 22.4 0.6 -30.3 2.6 35.6  2.5 
240 34624 0.0061 22.6 0.6 -30.4 2.6 35.9 0.0959  
242 34951 0.0061 23.0 0.7 -30.1 2.5 35.2  2.4 
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Tabela 11 - Parâmetros Físsicos para o testemunho SACI-1. Densidade (g/cm3), Teor de água (%) e granulometria 

Prof. (cm) 
Idade 

(Anos cal AP) 
Tx.de sed. 
(cm/ano) 

Densidade 
(g/cm3) 

Teor de água 
(%) 

Argila 
(%) 

Silte 
(%) 

Areia 
(%) 

1 1304 0.0759 0.18 79.3 11.9 79.6 8.5 
3 1331 0.0678 0.16 79.8 13.3 82.3 4.4 
5 1362 0.0547 0.17 80.7 12.4 81.5 6.2 

7.5 1422 0.0439 - - 9.0 83.1 7.9 
10 1468 0.0413 0.17 80.7 14.0 84.1 1.9 

12.5 1541 0.0417 0.18 80.2 12.7 76.9 10.3 
15.5 1611 0.0474 0.24 74.1 12.5 83.3 4.3 
18.5 1671 0.0540 0.17 80.0 9.8 84.1 6.2 
28 1830 0.0528 0.19 79.2 - - - 

30.5 1890 0.0460 0.19 77.7 12.1 82.4 5.4 
33.5 1959 0.0386 0.20 77.7 11.4 84.5 4.1 
36.5 2042 0.0318 0.18 79.3 14.1 83.9 2.0 
39 2107 0.0279 0.18 78.6 9.0 87.4 3.7 
41 2181 0.0242 0.18 80.4 10.4 84.7 4.9 
43 2267 0.0209 0.19 79.6 13.8 80.4 5.8 
45 2366 0.0184 0.16 80.3 12.3 78.7 8.9 
47 2477 0.0168 0.18 79.8 10.8 86.7 2.5 
49 2599 0.0156 0.16 80.9 18.9 79.3 1.8 
51 2728 0.0149 0.17 81.5 10.1 87.8 2.0 

53.5 2934 0.0142 0.14 83.1 8.2 88.6 3.2 
56 3076 0.0139 0.15 82.6 17.6 73.0 9.3 
58 3220 0.0139 0.15 80.5 17.8 82.1 0.1 
60 3363 0.0141 0.15 82.8 8.3 89.8 1.9 

64.5 3722 0.0133 0.16 81.7 - - - 
67 3874 0.0126 0.16 81.1 - - - 

69.5 3722 0.0111 0.17 80.7 15.0 79.7 5.3 
72 4307 0.0101 0.14 81.5 9.1 85.2 5.7 
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Prof. (cm) 
Idade 

(Anos cal AP) 
Tx.de sed. 
(cm/ano) 

Densidade 
(g/cm3) 

Teor de água 
(%) 

Argila 
(%) 

Silte 
(%) 

Areia 
(%) 

74 4510 0.0091 0.18 78.8 13.5 78.7 7.8 
76 4736 0.0084 0.18 79.9 14.4 83.2 2.4 
78 4979 0.0079 0.23 74.6 24.1 74.6 1.3 
80 5236 0.0076 0.25 73.6 22.1 77.5 0.4 
82 5503 0.0074 0.22 75.3 20.9 77.4 1.7 

84.5 5909 0.0074 0.24 73.4 20.7 79.0 0.3 
87 6178 0.0076 0.24 71.0 22.1 77.6 0.3 

89.5 6567 0.0081 0.29 68.6 21.7 78.2 0.2 
92 6811 0.0087 0.28 66.4 20.9 78.8 0.2 
94 7035 0.0096 0.32 67.0 22.2 76.5 1.3 

96.5 7328 0.0119 0.35 64.3 21.1 78.8 0.1 
99 7490 0.0139 0.33 65.2 19.8 79.0 1.2 

101.5 7689 0.0176 0.35 64.6 20.8 79.0 0.2 
104 7799 0.0203 0.31 67.6 19.7 79.2 1.0 
106 7894 0.0229 0.32 65.7 22.4 76.2 1.4 

108.5 8019 0.0258 0.29 70.5 19.5 79.3 1.2 
111 8096 0.0263 0.26 72.9 13.7 80.6 5.7 
113 8173 0.0255 0.27 72.9 13.2 80.5 6.3 

115.5 8294 0.0225 0.24 74.5 12.1 79.4 8.5 
118 8386 0.0198 0.23 75.0 13.0 79.7 7.3 

120.5 8549 0.0160 0.24 74.5 13.1 81.1 5.7 
123 8678 0.0144 0.22 75.2 11.4 82.6 6.0 

125.5 8893 0.0132 0.18 80.3 12.2 83.4 4.4 
129 9122 0.0130 0.23 74.7 19.6 80.1 0.2 
132 18294 0.0104 0.54 51.9 23.7 76.0 0.3 
134 18486 0.0104 0.64 47.0 21.8 76.9 1.3 
136 18678 0.0104 0.62 46.4 23.1 75.5 1.4 
138 18870 0.0104 0.71 44.0 24.3 75.5 0.2 
140 19062 0.0103 0.66 44.0 24.8 75.0 0.3 
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Prof. (cm) 
Idade 

(Anos cal AP) 
Tx.de sed. 
(cm/ano) 

Densidade 
(g/cm3) 

Teor de água 
(%) 

Argila 
(%) 

Silte 
(%) 

Areia 
(%) 

142 19256 0.0103 0.63 46.6 24.4 75.4 0.2 
144 19451 0.0102 0.57 49.5 27.0 73.0 0.0 

146.5 19748 0.0100 0.65 46.9 27.9 72.1 0.0 
149 19950 0.0098 0.64 47.1 25.8 74.2 0.1 
151 20155 0.0096 0.59 48.5 26.4 73.5 0.1 
153 20363 0.0094 0.62 47.8 27.9 71.9 0.1 

155.5 20685 0.0091 0.63 46.3 26.1 73.6 0.3 
156.5 20795 0.0090 0.53 53.4 24.8 75.1 0.1 
162 21366 0.0084 0.67 44.4 6.9 88.1 4.9 
166 21854 0.0079 0.61 46.4 25.5 74.4 0.1 
168 22109 0.0076 0.68 45.2 30.2 69.8 0.0 
170 22373 0.0074 0.68 45.7 27.4 72.5 0.2 
172 22646 0.0071 0.64 45.8 24.9 75.1 0.0 

174.5 23074 0.0068 0.71 44.3 25.6 74.3 0.1 
177.5 23523 0.0065 0.69 44.6 25.0 75.0 0.0 
180 23835 0.0063 0.68 43.9 27.0 73.0 0.0 
182 24156 0.0061 0.63 47.2 28.8 71.2 0.0 
184 24486 0.0060 0.67 46.4 28.1 71.8 0.1 

186.5 24996 0.0057 0.69 43.6 27.0 73.0 0.0 
189 25346 0.0056 0.72 43.0 26.4 73.6 0.0 
191 25704 0.0055 0.72 41.7 28.5 71.5 0.0 

193.5 26253 0.0054 0.72 43.0 25.8 74.2 0.0 
196 26627 0.0053 0.72 41.7 28.8 71.1 0.1 
198 27007 0.0052 0.74 42.6 28.3 71.7 0.0 

200.5 27586 0.0051 - - 28.1 71.9 0.0 
203 27976 0.0051 0.67 45.1 26.7 73.3 0.0 
205 28368 0.0051 0.68 44.1 28.3 71.7 0.0 
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Prof. (cm) 
Idade 

(Anos cal AP) 
Tx.de sed. 
(cm/ano) 

Densidade 
(g/cm3) 

Teor de água 
(%) 

Argila 
(%) 

Silte 
(%) 

Areia 
(%) 

207.5 28956 0.0051 0.66 45.6 30.1 69.9 0.0 
210 29346 0.0052 0.57 49.8 24.9 75.1 0.0 

212.5 29926 0.0052 0.54 52.2 28.2 71.8 0.0 
215 30306 0.0053 0.45 56.7 24.9 74.9 0.2 
217 30681 0.0054 0.40 61.7 23.5 76.3 0.2 

219.5 31231 0.0056 0.43 59.6 25.9 73.9 0.2 
222.5 31766 0.0057 0.43 58.5 20.9 79.1 0.0 
225 32116 0.0058 0.41 59.7 22.6 77.2 0.3 
227 32461 0.0059 0.41 60.1 22.4 76.1 1.4 

229.5 32971 0.0060 0.43 58.3 12.4 81.5 6.2 
232 33306 0.0060 0.39 62.5 19.5 79.5 0.9 

234.5 33804 0.0061 0.41 60.5 22.4 77.3 0.3 
237.5 34297 0.0061 0.41 60.6 21.2 78.7 0.1 
240 34624 0.0061 0.42 60.1 24.1 75.8 0.1 
242 34951 0.0061 0.38 62.4 20.4 78.3 1.3 
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Tabela 12: Dados de biomarcadores (n-alcanos) do testemunho SACI -1 

Prof. 
(cm) 

Idade 
(Anos 
cal AP) 

Tx. De 
Sed. 

(cm/ano) 

Concentração n-alcanos (µg/g) δ13C n-alcano (‰) δD – 
C29 
(‰) 

C25 C27 C29 C31 C33 C35 C37 C27 C29 C31 C33 C35 

3 1331 0.0759 2.04 3.57 9.03 10.61 5.60 2.65 0.80 -33.1 -34.0 -34.1 -35.2 -34.0 -165.3 
5 1362 0.0547 2.16 4.19 11.19 12.62 6.34 2.48 1.08       

12.5 1541 0.0417 1.11 1.77 5.52 5.82 3.42 1.46 0.56 -32.2 -33.9 -33.6 -34.2  -165.7 
18.5 1671 0.0540 2.34 3.51 10.44 11.01 6.22 2.82        
28 1830 0.0528 3.94 5.22 13.90 16.96 9.12 3.50 1.47 -32.3 -34.2 -34.0 -34.7  -172.4 

30.5 1890 0.0460 2.49 4.22 10.31 12.23 6.41 2.97 0.98      -153.7 
33.5 1959 0.0386 1.35 2.67 8.36 7.83 4.76 1.89 0.80       
39 2107 0.0279 2.41 4.57 14.60 16.27 10.42 4.72 1.51       
41 2181 0.0242 2.71 4.64 9.61 11.38 5.62 2.95 0.86 -31.7 -34.0 -33.7 -33.6 -33.6 -172.5 
45 2366 0.0184 3.64 6.54 16.28 20.17 11.25 4.01 1.48 -30.5 -33.2 -33.5 -33.9 -33.2 -160.4 
47 2477 0.0168 2.91 7.22 21.36 26.72 15.26 5.74 2.04       

53.5 2934 0.0142 2.40 5.24 14.37 17.67 9.59 3.51 1.34       
60 3363 0.0141 2.17 6.07 15.08 17.28 10.93 3.85 1.43 -32.3 -33.5 -33.1 -33.8 -34.1 -170.8 
67 3874 0.0126 2.08 5.65 9.77 11.41 8.29 4.70 1.86       

69.5 4122 0.0111 2.44 4.99 8.96 9.32 6.04 5.06 1.85  -32.8 -33.1 -33.8  -165.1 
76 4736 0.0084 2.49 6.35 8.94 9.49 8.22 5.01 2.08 -32.6 -33.1 -33.6 -34.1 -34.2 -169.6 
82 5503 0.0074 2.37 4.98 10.16 11.01 9.86 5.83 2.16       
87 6178 0.0076 2.09 4.34 8.12 8.57 6.54 5.77 0.74 -32.2 -33.4 -34.2 -34.8 -34.6 -172.8 
94 7035 0.0096 1.66 3.72 7.70 9.15 9.30 6.07 2.18       

96.5 7328 0.0119 1.69 2.92 6.47 7.70 6.78 5.54 1.80 -33.5 -33.2 -33.5 -33.8 -33.6  
101.5 7689 0.0176 2.08 4.31 7.66 8.20 7.54 5.86 2.05       
106 7894 0.0229 2.49 5.72 10.22 11.24 10.23 8.52 2.71 -32.1 -33.0 -33.4 -33.3 -33.2 -178.6 
113 8173 0.0255 2.98 6.82 11.84 11.92 10.47 7.70 2.60       

115.5 8294 0.0225 2.17 5.37 10.94 11.97 9.04 6.80 2.87  -33.1 -34.0 -34.4 -34.2 -165.5 
118 8386 0.0198 3.00 8.02 14.97 17.40 13.67 7.55 3.96       

125.5 8893 0.0132 3.95 3.91 11.06 12.31 6.26 3.10 1.37 -34.3 -34.4 -35.4 -34.1  -164.5 
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Prof. 
(cm) 

Idade 
(Anos 
cal AP) 

Tx. De 
Sed. 

(cm/ano) 

Concentração n-alcanos (µg/g) δ13C n-alcano (‰) δD –
C29 
(‰) 

C25 C27 C29 C31 C33 C35 C37 
C27 C29 C31 C33 C35 

132 18294 0.0104 1.00 2.09 8.69 12.91 7.66 2.44 1.44       
136 18678 0.0104 0.44 1.03 4.55 7.07 3.75 1.26 0.68       
140 19062 0.0103 0.86 1.85 5.94 8.14 4.83 1.76        
144 19451 0.0102 0.77 1.68 6.01 9.30 5.64 2.39 1.29 -35.4 -34.9 -34.9 -35.3 -34.9 -153.0 
149 19950 0.0098 0.88 2.05 7.39 11.50 6.73 2.58 1.38       
153 20363 0.0094 0.77 1.52 5.01 7.40 4.09 1.62 0.86 -35.8 -34.4 -34.8 -35.3 -34.7 -150.1 

156.5 20795 0.0090 0.81 1.83 5.76 6.56 3.84 0.30        
166 21854 0.0084 0.58 1.23 3.57 4.70 2.45 1.12 0.60  -34.4 -35.2 -35.8  -150.6 
170 22373 0.0074 0.74 1.75 5.61 8.04 4.57 1.96 1.09       

174.5 23074 0.0068 0.74 1.75 5.68 8.34 4.84 2.33 1.27 -35.5 -34.5 -34.9 -35.6 -35.0 -152.2 
180 23835 0.0063 0.79 1.68 5.16 7.15 4.55 0.24        
184 24486 0.0060 0.78 1.94 5.97 8.74 5.17 2.48 1.36 -36.1 -34.4 -34.9 -35.8 -34.8 -154.8 
191 25704 0.0055 0.36 0.96 2.78 3.78 2.37 1.03 0.59       

193.5 26253 0.0054 0.43 1.04 2.80 4.13 2.47 1.32 0.73 -37.6 -36.6 -35.4 -36.7 -36.8 -148.7 
198 27007 0.0052 0.36 0.77 1.81 2.47 1.80 0.94        
203 27976 0.0051 0.41 1.04 2.87 4.25 2.70 1.53 0.85  -35.3 -34.9 -35.3 -35.8 -145.7 

207.5 28956 0.0051 0.35 0.85 2.21 2.60 1.65 0.67 0.36       
212.5 29926 0.0052 1.14 2.53 5.97 8.05 4.86 2.83 1.55 -36.8 -35.4 -35.7 -36.4 -36.5 -165.5 
215 30306 0.0053 1.41 2.69 6.36 6.93 4.47 0.48        
227 32461 0.0059 2.64 5.21 14.73 16.34 9.64 0.81  -34.1 -34.9 -35.7 -36.7 -36.2  

237.5 34297 0.0061 2.94 6.10 12.88 14.24 10.24 1.06  -34.2 -34.5 -34.6 -34.9 -34.7  
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Tabela 13:Parametros físicos e geoquímica orgânica sedimentar (bulk) para o testemunho LPTV-09. 

Prof. (cm) 
Idade 

(Anos cal 
AP) 

Tx. De Sed. 
(cm/ano) 

Densidade 
(g/cm3) 

Teor de 
H2O (%) 

COT (%) NT (%) δ13C (‰) δ15N (‰) C:N BC (%) 

0 -59 0.0518 0.1154 88.2 42.0 2.7 -35.0 1.6 15.5  
1 -40 0.0518 0.2863 69.3       
2 -20 0.0518 0.1078 89.6 42.1 2.7 -34.8 1.6 15.4  
3 -1 0.0518 0.1208 87.6 42.7 2.3 -33.5 1.7 18.4  
4 18 0.0518 0.1237 88.5 42.1 2.6 -34.7 1.5 16.0  
5 37 0.0518 0.1183 89.3 42.6 2.7 -34.8 1.6 15.7  
6 57 0.0518 0.1368 87.3 41.6 2.3 -34.0 1.8 17.8  
7 76 0.0518 0.1184 87.5 43.1 2.6 -34.5 1.7 16.8 0.0696 
8 95 0.0518 0.1168 88.8 42.5 2.6 -34.4 1.7 16.6  
9 115 0.0518 0.1172 89.1 42.9 2.6 -34.6 1.7 16.2 0.1092 

10 134 0.0212 0.1157 90.0       
11 181 0.0212 0.1067 89.1 43.0 2.6 -34.7 1.9 16.4  
12 228 0.0212 0.1223 88.1 42.9 2.6 -34.6 1.8 16.5 0.0376 
13 275 0.0212 0.1145 88.1 43.1 2.7 -34.6 1.9 15.9 0.0536 
14 322 0.0212 0.1185 89.8 41.4 2.5 -34.2 1.6 16.9  
15 370 0.0212 0.1216 88.6 40.9 2.5 -34.6 1.8 16.4 0.1092 
16 417 0.0212 0.1024 90.2 42.4 2.7 -34.7 1.7 15.8  
17 464 0.0212 0.106 90.2 42.3 2.5 -34.5 1.9 16.9 0.0199 
18 511 0.0212 0.105 90.2 43.1 2.7 -35.2 1.8 16.1  
19 558 0.0212 0.1065 90.3 42.6 2.6 -34.8 2.0 16.2 0.0776 
20 605 0.0880 0.1111 89.3 44.2 2.4 -33.3 1.8 18.7  
21 616 0.0880 0.1126 89.3 42.9 2.5 -34.7 2.1 17.1 0.0767 
22 628 0.0880 0.1058 89.7 43.2 2.3 -34.3 2.2 18.4  
23 639 0.0880 0.1279 88.6 43.7 2.4 -34.4 2.5 18.5 0.1070 
24 650 0.0880 0.1173 89.8 42.4 2.2 -33.8 2.0 19.5  
25 662 0.0880 0.1066 89.9 43.1 2.4 -34.9 2.2 17.7 0.0217 
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Prof. (cm) 
Idade 

(Anos cal 
AP) 

Tx. De Sed. 
(cm/ano) 

Densidade 
(g/cm3) 

Teor de 
H2O (%) 

COT (%) NT (%) δ13C (‰) δ15N (‰) C:N BC (%) 

26 673 0.0880 0.1013 90.5 43.3 2.4 -34.7 2.2 18.3  
27 685 0.0880 0.0918 90.8 43.5 2.4 -34.8 2.1 18.0 0.0277 
28 696 0.0880 0.1094 90.5 43.4 2.4 -34.8 2.2 18.2  
29 707 0.0880 0.1048 89.5 43.6 2.5 -34.8 2.2 17.6 0.0107 
30 719 0.0784 0.1104 90.3 43.1 2.5 -34.8 2.0 17.4  
31 731 0.0784 0.0946 91.4 42.6 2.6 -34.5 2.1 16.5 0.0657 
32 744 0.0784 0.0943 92.1 43.9 2.7 -34.2 2.1 16.4  
33 757 0.0784 0.0819 92.4 44.1 2.7 -34.6 2.3 16.5 0.0275 
34 770 0.0784 0.096 91.2 43.5 2.7 -34.4 2.3 16.4  
35 782 0.0784 0.1099 90.4 40.4 2.4 -34.5 2.2 17.0 0.0230 
36 795 0.0784 0.0994 90.8 40.2 2.3 -34.8 2.4 17.5  
37 808 0.0784 0.112 90.1 39.6 2.3 -34.3 2.3 17.5 0.0190 
38 821 0.0784 0.1112 90.1 39.2 2.2 -33.9 2.4 18.2  
39 833 0.0784 0.0928 91.2 39.5 2.4 -34.0 2.2 16.8 0.0310 
40 846 0.0227 0.0964 91.2       
41 890 0.0227 0.0873 91.8 40.2 2.6 -34.3 2.1 15.7  
42 934 0.0227 0.1003 91.0 41.0 2.4 -33.7 2.3 17.4  
43 979 0.0227 0.1029 89.9 37.7 2.1 -34.4 3.0 18.1 0.0099 
44 1023 0.0227 0.0901 90.8 40.3 2.3 -33.8 1.4 17.8  
45 1067 0.0227 0.1172 90.0 41.1 2.3 -33.6 1.7 17.9  
46 1111 0.0227 0.1094 90.5 36.6 1.9 -34.1 2.6 19.5 0.0193 
47 1155 0.0234 0.1101 90.4 37.2 1.9 -33.8 2.6 19.6  
48 1198 0.0234 0.1158 89.5      0.0522 
49 1240 0.0234 0.1282 87.8       
50 1283 0.0234 0.1319 88.3 38.2 1.7 -33.0 3.0 22.4 0.0326 
51 1326 0.0234 0.1346 88.0 36.9 1.8 -33.1 2.4 20.4  
52 1369 0.0234 0.1252 88.2 35.6 1.8 -34.1 2.5 19.3 0.0214 
53 1411 0.0234 0.1184 89.2 36.0 1.9 -33.7 2.3 19.0  
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Prof. (cm) 
Idade 

(Anos cal 
AP) 

Tx. De Sed. 
(cm/ano) 

Densidade 
(g/cm3) 

Teor de 
H2O (%) 

COT (%) NT (%) δ13C (‰) δ15N (‰) C:N BC (%) 

54 1454 0.0234 0.1404 87.4 38.2 1.9 -33.3 2.4 20.3  
55 1497 0.0234 0.1233 87.9 37.8 2.0 -33.9 2.4 18.8 0.0885 
56 1539 0.0234 0.1045 90.3 35.4 2.0 -33.7 2.1 18.0  
57 1582 0.0234 0.1218 89.3 33.0 1.7 -33.4 2.0 18.9 0.0216 
58 1625 0.0234 0.1354 87.1 33.5 1.8 -33.5 2.7 19.1  
59 1668 0.0234 0.1281 87.9 32.7 1.8 -33.4 2.8 18.3 0.0364 
60 1710 0.0234 0.1167 88.9 35.7 1.9 -33.8 2.4 18.9  
61 1753 0.0234 0.1225 88.7 34.6 1.8 -33.9 2.6 19.1 0.0783 
62 1796 0.0234 0.1235 88.6 35.6 1.9 -33.8 2.9 19.2  
63 1838 0.0234 0.1244 89.2 35.5 1.9 -33.9 2.7 19.0  
64 1881 0.0234 0.1144 88.7 38.1 2.1 -33.9 2.6 17.8 0.0318 
65 1924 0.0234 0.1079 88.5 36.6 1.9 -34.1 2.5 19.1  
66 1967 0.0234 0.113 89.1 38.0 2.0 -34.0 2.6 19.2  
67 2009 0.0234 0.1085 89.5 39.4 2.1 -33.9 2.5 18.8 0.0253 
68 2052 0.0234 0.1106 89.4 40.2 2.0 -33.6 2.6 20.4  
69 2095 0.0234 0.1247 88.5 39.3 2.0 -33.7 2.8 19.8  
70 2137 0.0234 0.1207 89.7 41.1 2.0 -33.5 2.6 20.6  
71 2180 0.0234 0.0896 91.5 40.4 2.0 -33.6 2.7 20.1 0.0097 
72 2223 0.0234 0.1118 89.9 42.1 2.1 -33.4 2.4 20.1  
73 2266 0.0234 0.1105 90.3 40.3 2.1 -33.7 2.1 19.5 0.0459 
74 2308 0.0234 0.136 88.1 38.0 1.8 -33.2 3.0 20.7  
75 2351 0.0057 0.1138 88.8 36.3 1.7 -33.0 2.8 21.5 0.0045 
76 2528 0.0057 0.1354 88.0 36.4 1.6 -33.0 3.0 22.1  
77 2705 0.0057 0.1485 87.1 32.3 1.5 -33.1 3.5 21.9 0.0677 
78 2882 0.0057 0.129 88.8 32.2 1.5 -33.0 3.3 21.7  
79 3059 0.0057 0.1214 88.8 33.1 1.6 -33.3 3.4 20.4  
80 3236 0.0057 0.1234 88.2 33.1 1.6 -33.1 3.9 21.3 0.0748 
81 3413 0.0057 0.123 88.3 33.1 1.5 -33.0 4.2 21.9 0.0247 
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Prof. (cm) 
Idade 

(Anos cal 
AP) 

Tx. De Sed. 
(cm/ano) 

Densidade 
(g/cm3) 

Teor de 
H2O (%) 

COT (%) NT (%) δ13C (‰) δ15N (‰) C:N BC (%) 

82 3590 0.0057 0.1649 85.8 27.0 1.2 -32.9 5.1 23.2  
83 3767 0.0032 0.1849 83.2 27.6 1.2 -32.8 4.7 23.3 0.0899 
84 4079 0.0032 0.2802 77.4 20.0 0.7 -31.3 6.1 27.0  
85 4392 0.0032 0.329 74.2 18.3 0.6 -31.2 5.8 28.9 0.0159 
86 4704 0.0032 0.2795 75.3 19.9 0.7 -30.9 6.4 26.8  
87 5017 0.0049 0.2021 79.9 24.7 0.9 -31.2 5.6 26.4 0.0106 
88 5219 0.0049 0.3248 73.1 18.5 0.7 -31.0 6.3 27.4  
89 5421 0.0049 0.1978 81.0 26.2 1.0 -30.7 5.0 26.1  
90 5623 0.0049 0.1952 80.9 25.8 1.0 -30.5 4.8 26.3 0.0216 
91 5825 0.0049 0.2079 82.1 23.4 1.0 -30.8 5.0 24.0  
92 6027 0.0049 0.2157 79.7 23.9 1.1 -31.0 4.9 22.4  
93 6230 0.0049 0.2208 81.0 23.4 1.0 -31.1 5.2 23.0 0.0153 
94 6432 0.0240 0.2133 81.7 23.8 1.2 -30.9 5.6 19.4  
95 6473 0.0240 0.177 82.5 25.3 1.3 -30.9 5.3 20.1 0.0741 
96 6515 0.0240 0.1669 83.9 26.2 1.4 -30.7 4.9 18.2  
97 6557 0.0240 0.1713 84.7 25.0 1.3 -30.6 5.0 19.1 0.0220 
98 6598 0.0240 0.1634 84.1 25.9 1.4 -30.4 5.1 19.1  
99 6640 0.0240 0.188 83.3 26.4 1.3 -30.5 4.9 20.5  

100 6682 0.0240 0.1511 84.5      0.1478 
101 6723 0.0240 0.1472 87.2 27.5 1.6 -29.4 4.3 17.0 0.0989 
102 6765 0.0240 0.1534 85.5 25.9 1.4 -29.9 5.1 17.9  
103 6807 0.0240 0.1335 86.0 26.6 1.4 -30.0 5.1 18.4 0.0751 
104 6848 0.0193 0.1915 83.2 27.0 1.2 -29.8 5.4 22.3  
105 6900 0.0193 0.1678 83.5 26.5 1.3 -30.1 5.4 19.7 0.0757 
106 6952 0.0193 0.1769 84.6 25.8 1.2 -30.5 5.2 20.7  
107 7004 0.0193 0.1756 100.0       
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Prof. (cm) 
Idade 

(Anos cal 
AP) 

Tx. De Sed. 
(cm/ano) 

Densidade 
(g/cm3) 

Teor de 
H2O (%) 

COT (%) NT (%) δ13C (‰) δ15N (‰) C:N BC (%) 

108 7055 0.0193 0.0667 94.4 27.4 1.4 -30.6 5.5 19.9 0.0221 
109 7107 0.0193 0.1731 84.2 27.5 1.2 -30.5 5.5 22.2 0.0279 
110 7159 0.0193 0.142 85.4 27.8 1.4 -30.6 5.4 20.4  
111 7211 0.0193 0.2604 78.0 27.8 1.3 -30.6 5.4 20.9 0.1077 
112 7262 0.0193 0.171 82.8 26.9 1.2 -30.5 5.8 22.5  
113 7314 0.0193 0.1665 83.7 27.7 1.2 -30.4 6.1 23.7 0.1031 
114 7366 0.0193 0.165 84.8 27.1 1.2 -30.4 6.0 21.9  
115 7418 0.0193 0.1566 85.8 27.9 1.3 -30.1 5.7 21.0 0.1143 
116 7469 0.0193 0.171 84.6 28.4 1.2 -30.1 6.7 23.5  
117 7521 0.0193 0.1529 84.3 28.1 1.2 -30.4 6.3 23.9 0.0977 
118 7573 0.0193 0.1726 85.0 28.5 1.2 -30.4 6.1 24.7  
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Tabela 14: Dados de concentração e composição isotópica de n-alcanos para o testemunho LPTV-09 

Prof. 
(cm) 

Idade 
(Anos 
cal AP) 

Tx. de 
sed. 

(cm/ano) 

Concentração n-alcanos (µg/g) δ13C n-alcano (‰) δD n-alcano (‰) 

C25 C27 C29 C31 C33 C35 C37 C29 C31 C33 C29 C31 

0 -59 0.0518 3.2 6.6 27.4 51.4 25.1 4.2 2.2 -36.9 -36.0 -37.2 -172.7 -160.2 
2 -20 0.0518 3.5 8.7 31.7 63.4 25.9 3.1 0.0      
4 18 0.0518 4.3 8.2 32.0 60.9 28.6 4.4 2.1 -36.6 -35.7 -37.1 -166.7 -165.3 
6 57 0.0518 3.0 6.2 25.0 49.7 19.1 2.5 0.0      
8 95 0.0518 3.5 7.2 27.8 50.0 23.1 3.5 1.6      

11 181 0.0212 3.4 7.3 31.9 58.1 22.4 3.0 0.0      
12 228 0.0212 3.1 6.4 28.4 51.6 25.8 4.4 2.3 -35.7 -35.4 -36.7 -168.7 -167.2 
14 322 0.0212 2.3 5.0 21.2 41.8 16.8 2.3 0.0      
16 417 0.0212 2.7 6.5 28.1 48.7 22.5 4.0 1.9 -36.1 -35.3 -37.1 -165.0 -166.8 
18 511 0.0212 3.3 7.1 27.5 58.6 21.0 2.7 0.0      
21 616 0.0880 2.7 6.1 29.3 50.2 23.0 4.0 1.6 -36.2 -35.9 -37.3 -152.9 -163.2 
22 628 0.0880 2.8 5.4 27.0 51.1 19.7 2.5 0.0      
24 650 0.0880 2.7 5.7 24.7 42.4 21.0 3.7 1.7      
26 673 0.0880 2.4 5.4 25.3 48.4 19.5 2.7 0.0      
28 696 0.0880 3.2 6.8 27.9 52.0 24.8 4.1 2.0 -36.0 -35.4 -36.9 -167.6 -165.1 
29 707 0.0880 2.6 5.4 25.3 42.3 16.5 2.3 0.0      
33 757 0.0784 4.1 9.2 42.5 85.8 38.1 6.8 0.0      
34 770 0.0784 4.0 5.8 22.4 43.8 18.7 3.4 0.0      
36 795 0.0784 3.8 8.3 36.0 64.6 30.0 6.1 0.0 -35.5 -34.7 -37.2 -161.6 -167.8 
38 821 0.0784 2.9 6.8 25.2 41.2 14.7 1.2 0.0      
41 890 0.0227 6.0 16.2 63.3 123.6 55.8 12.0 0.0      
42 934 0.0227 3.5 9.9 33.5 68.4 23.7 2.2 0.0      
44 1023 0.0227 1.8 4.9 22.0 41.5 19.1 2.8 0.0 -34.7 -34.3 -36.1 -162.6 -170.4 
46 1111 0.0227 2.4 5.7 16.5 30.0 12.6 2.1 0.0      
50 1283 0.0234 4.0 8.7 32.1 69.0 3.5 5.5 0.0      
51 1326 0.0234 1.8 3.4 13.1 28.3 12.0 1.5 0.0      
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Prof. 
(cm) 

Idade 
(Anos 
cal AP) 

Tx. de 
sed. 

(cm/ano) 

Concentração n-alcanos (µg/g) δ13C n-alcano (‰) δD n-alcano (‰) 

C25 C27 C29 C31 C33 C35 C37 C29 C31 C33 C29 C31 

52 1369 0.0234 2.3 5.0 34.0 54.3 19.8 3.3 0.0      
54 1454 0.0234 2.8 6.7 77.3 118.2 26.2 2.8 0.0      
57 1582 0.0234 2.9 5.6 23.4 50.0 22.8 3.7 0.0 -33.5 -33.9 -35.2 -156.8 -169.9 
58 1668 0.0234 2.6 5.5 24.8 42.8 17.1 1.8 0.0      
60 1710 0.0234 3.4 6.8 26.2 48.1 23.2 4.6 2.1      
61 1753 0.0234 2.9 5.5 21.5 45.3 22.1 3.8 0.0      
64 1881 0.0234 4.1 7.6 34.1 65.1 30.4 6.1 3.6 -34.8 -34.6 -36.4 -165.5 -168.1 
66 1967 0.0234 3.9 7.8 47.8 91.5 42.8 7.3 4.4      
68 2052 0.0234 2.4 5.0 18.5 36.5 20.0 1.8 1.5 -34.7 -33.9 -35.1 -165.0 -164.3 
72 2223 0.0234 3.0 8.7 34.5 78.5 41.5 6.6 3.9      
73 2266 0.0234 1.8 5.3 29.5 62.3 26.8 4.3 0.0      
80 3236 0.0057 2.6 6.1 25.4 52.0 25.0 4.5 2.4      
82 3590 0.0057 0.8 1.8 5.3 9.8 5.0 0.8 0.0      
84 4079 0.0032 2.7 4.5 9.8 13.9 5.8 1.4  -34.4 -34.5 -35.5 -166.3  
86 4704 0.0032 0.6 1.0 2.6 4.4 2.3 0.5 0.0      
88 5219 0.0049 2.3 4.3 10.3 15.1 7.3 1.6 0.9      
90 5623 0.0049 0.5 1.1 3.2 5.8 3.4 0.9 0.0      
92 6027 0.0049 2.1 4.0 9.9 17.9 10.6 2.9 1.6 -33.8 -33.7 -34.1 -174.4 -171.0 
94 6432 0.0240 0.4 1.0 2.9 5.8 3.5 0.8 0.0      
96 6515 0.0240 7.0 15.7 53.1 96.2 53.8 11.5 5.7      
97 6557 0.0240 1.2 3.2 9.9 18.8 10.9 2.0 0.0      

100 6723 0.0240 7.7 17.0 54.4 115.3 72.6 16.6 6.6 -33.6 -33.9 -34.4 -180.0 -175.4 
102 6765 0.0240 2.1 4.6 13.4 26.2 16.6 3.9 0.0      
104 6848 0.0193 1.8 5.1 16.8 29.8 19.4 5.0 2.0      
106 6952 0.0193 1.8 5.3 15.7 25.4 15.8 3.2 0.0      
108 7055 0.0193 2.0 5.4 19.3 39.1 26.1 5.9 3.0 -33.9 -34.5 -35.1 -181.0 -182.0 
110 7159 0.0193 1.6 4.1 14.5 26.2 15.6 3.1 0.0      
112 7262 0.0193 1.5 3.7 13.8 26.7 15.2 2.8 0.0      
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Prof. 
(cm) 

Idade 
(Anos 
cal AP) 

Tx. de 
sed. 

(cm/ano) 

Concentração n-alcanos (µg/g) δ13C n-alcano (‰) δD n-alcano (‰) 

C25 C27 C29 C31 C33 C35 C37 C29 C31 C33 C29 C31 

114 7366 0.0193 1.4 3.8 12.9 23.2 14.8 4.1 0.0      
116 7469 0.0193 7.8 17.9 54.9 92.5 57.3 16.5 7.1 -34.3 -34.2 -35.9 -176.3 -159.3 
118 7573 0.0193 2.2 4.8 13.1 24.0 17.6 5.0 0.0      

 

 

1
89 


