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                                       RESUMO 
 
 
 
 
         A fração mineralógica é importante para a reconstrução de mudanças ambiental e 

paleoambiental dos sedimentos lacustres. As frações inorgânicas alóctones e 

autóctones fornecem informação sobre a evolução dos ecossistemas no ambiente de 

sedimentação da lagoa e na bacia de sedimentação e sobre também as condições 

físico- químicas da coluna da água. Nós apresentamos resultados da distribuição 

mineralógica dos sedimentos superficiais da lagoa Caço. 59 amostras foram coletadas 

por mergulhar ao longo dos transects transversais e do transect longitudinal nesta 

lagoa. Cada perfil transversal começa pela margem caracterizada por macrophytes, 

atravessa a parte central e emerge na outra margem da lagoa. Todos os pontos da 

amostragem foram -geo-referenciados e a profundidade da coluna da água foi medida. 

A identificação da fração mineralógica e sua quantificação foram feitas pela 

difractometria de Raio-X e pela espectrometria no infravermelho. A distribuição da 

fração mineralógica caracteriza as diferentes zonas de profundidade da lagoa Caçó e 

identifica os processos que controlam as variações da sedimentação inorgânica. Os 

minerais mais importantes identificados neste estudo forma quartzo, goethite, kaolinite e 

sílica amorfo. Geralmente, ao longo de cada transect, quartzo e sílica amorfa diminuem 

da margem ao centro da lagoa. A goethite e a kaolinite tendem a aumentar na parte 

central da lagoa. A distribuição de minerais detriticos parece ser controlada 

principalmente pelo hidrodinâmico da lagoa, que é influenciado fortemente pela 

intensidade e a Constancia dos ventos. Para os minerais autigenicos, os fatores 

principais que controlam a distribuição mineral devem ser: (1) para o sílica amorfo: a 



ocupação da zona litoral pelos macrophytes, que forneceram o substrato e os nutrientes 

para a produção de diatomáceas, em maior parte epiphytes ; (2) para o goethite: a 

entrada hidrológica, pela superfície ou pelos fluxos subsuperficiais, que contribuem com 

a entrada de Fe(II), que será oxidada na água de superfície da lagoa, tendo por 

resultado a precipitação do goethite. Assim, os minerais detriticos (quartzo e kaolinite) 

são bons marcadores potenciais da erosão na bacia da drenagem da lagoa, quanto os 

minerais autigenicos podem dar informação importante sobre as condições físico- 

químicas do ambiente passado. 

 

Palavras- chaves: Fração Mineralógicas ( quartzo, kaolinita, sílica amorfa, goethite). 

Paleoambiente, sedimentos, lagoa do Caçó- MA 

 



        
 ABSTRACT 

 
 
 
 
       Mineralogical fraction is important to the reconstruction of environmental and 

paleoenvironmental changes from lacustrine sediments. Allochtonous and Autochtonous 

inorganic fractions provide information about the evolution of ecosystems in the lake 

catchment and in the sedimentation basin and about physical and chemical water 

column conditions. We present results of recent mineralogical distribution from surficial 

sediments of Caço Lake. 59 samples were collected by diving along transverse 

transects and one longitudinal transect in this lake. Each transverse profile stars from a 

margin characterized by emergent macrophytes, crosses the central part of the lake and 

finishes in the other margin of the lake. All sampling points were geo-referenced and the 

water column depth was measured. The identification of mineralogical fraction and its 

quantification were done by x-ray diffractometry and by infrared spectroscopy. The 

distribution of the mineralogical fraction characterizes the different depth zones of the 

Caço lake and identify the processes that control variations of inorganic sedimentation in 

this lake. The most important minerals identified in this study were quartz, goethite, 

kaolinite and amorphous silica. Generally, along each transect quartz and amorphous 

silica decrease from the margin to the center of the lake. The goethite and kaolinite tend 

to increase in the central part of the lake. The distribution of detritic minerals appear to 

be mainly controlled by lake hydrodynamics, which is strongly influenced for the intensity 

and constancy of trade winds. For the authigenic minerals, the main  factors controlling 

the mineral distribution must be: (1) for amorphous silica: the occupation of the littoral 

zone by macrophytes, which gave substrate and nutrients to the production of diatom, in 

larger part epiphytes; (2) for the goethite: hydrological input, by surface or sub-surface 

flows, which contribute with the entrance of Fe(II), which will be oxidized in the lake 



surface water, resulting in precipitation of goethite. Thus, the detritic minerals (quartz 

and kaolinite) are potentially good markers of erosion in the lake drainage basin, while 

authigenic minerals may give important information about the past physicochemical 

conditions of the environment. 

 

Key- Word: Mineralogical Fraction, paleoenvironmental, lacustrine sediments,  Caçó 

Lake- MA



                                          RÉSUMÉ 
 
    

 

        La fraction minéralogique est importante pour la reconstruction des changements 

environnementaux et paleoenvironmentaux des sédiments lacustres. Les fractions 

inorganiques allochtonnes et autochtones fournissent des informations concernant 

l'évolution des écosystèmes de l´ environnement de sédimentation du lac et dans le 

bassin de sédimentation et au sujet des états physico-  chimiques de la colonne de 

l'eau. Nous présentons les résultats de la distribution minéralogique des sédiments 

surficiels du lac Caço. 59 échantillons ont été collectés en plongeant le long des 

transects transversaux et du transect longitudinal dans ce lac. Chaque profil transversal 

commence par une marge caractérisée par les macrophytes émergentes, traverse la 

partie centrale et finit dans l'autre marge du lac. Tous les points de prélèvement ont été 

géo- référencés et la profondeur de la colonne de l'eau  mesurée. L'identification de la 

fraction minéralogique et sa quantification ont été faites par la diffractometrie de rayon X 

et par la spectrométrie de infrarouge. La distribution de la fraction minéralogique 

caractérise les différentes zones de profondeur du lac Caço et identifie les processus 

qui commandent les variations de la sédimentation inorganique dans ce lac. Les 

minerais les plus importants identifiés dans cette étude étaient quartz, goethite, kaolinite 

et silice amorphe. Généralement, le long de chaque transect, quartz et silice amorphe 

diminuent de la marge au centre du lac. Le goethite et la kaolinite tendent à augmenter 

dans la partie centrale du lac. La distribution des minerais detritiques semblent être 

principalement controlée par l'hydrodynamique du lac, qui est fortement influencée par 

l'intensité et la constance des vents. Pour les minerais authigènes, les facteurs 

principaux commandant la distribution minérale doivent être: 1) pour la silice amorphe : 



 

l´occupation de la zone littorale par les macrophytes, qui fournissent le substrat et les 

aliments pour la production de la diatomée, dont la majeur partie epiphytes ; (2) pour le 

goethite : l´entrée hydrologique, par la surface ou par l´écoulemt sous- superficie, qui 

contribuent á l'entrée du Fe(II), qui sera oxydée dans l'eau superficielle du lac, ayant 

pour résultat la précipitation du goethite. Ainsi, les minerais detritiques (quartz et 

kaolinite) sont bons marqueurs potentiels de l'érosion dans le bassin de drainage du 

lac.du lac, alors que les minerais authigènes peuvent fournir des informations 

importantes sur les conditions physico-chimiques passés de l'environnement. 

 

Paroles- clé: Fraction Minéralogique, environnement, paléoenvironment, sédiments 

lacstres, Lac du Caçó- MA 

 



1 INTRODUÇÃO 

 
     

O estudo da Lagoa do Caçó é um dos principais projetos do programa de 

cooperação internacional CNPq/IRD-França, no contexto do Projeto PALEOTROPICA 

que vem contribuindo para entender as variações recentes do clima e compreender as 

interações entre oceano/continente/atmosfera através das análises de diferentes 

resoluções temporais dos registros lacustres, lagunares, marinhos e espeleotemas da 

região tropical. 

A especificidade do projeto da Lagoa do Caçó é permitir, através do estudo multi- 

e interdisciplinar (palinologia, sedimentologia, geoquímica orgânica e inorgânica, estudo 

de diatomáceas, etc) compreender a variabilidade latitudinal da zona da convergência 

intertropical (ZCIT) e das mudanças da intensidade dos ventos alísios, que controlam a 

entrada da umidade sobre uma grande parte da América do Sul, ao longo do final do 

Período Quaternário. No escopo do Projeto da Lagoa do Caçó, este trabalho tem como 

objetivo central entender os processos que controlam a sedimentação lacustre recente 

dos minerais, o que permitirá a calibração dos marcadores minerais para uma melhor 

utilização como indicadores de mudanças ambientais ocorridas no passado, o qual é o 

objetivo geral do Projeto. 

Mudanças paleoclimáticas provocam alterações nos processos superficiais 

(intemperismo e transporte), quanto nos processos de neoformação de minerais, os 

quais encontram-se registrados nos depósitos sedimentares lacustres. Por isso, a fração 

mineral permite identificar os mecanismos sedimentares ligados direta ou indiretamente 

aos mecanismos climáticos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 20
 

1.1 BASE TEÓRICA 
 

Muitos elementos encontrados nos sedimentos das lagoas foram trazidos da bacia 

de drenagem através do intemperismo natural das rochas, da lixiviação, e arraste do 

material desagregado. Os sedimentos são resultantes da deposição de material 

transportado por rio, sendo que, as camadas grosseiras, correspondem ao deposito 

da carga do leito durante correntes fortes; as camadas finas consistem 

principalmente de carga em suspensão, depositadas em locais onde há ausência de 

correntes SANTOS (1983). Segundo o mesmo autor, além da deposição de 

partículas transportadas, pode ocorrer também a precipitação de material, 

originalmente em solução ou em suspensão coloidal, dando origem aos minerais 

autigênicos ou neoformados. Assim, os sedimentos oferecem informações tanto 

sobre a intensidade de processos da bacia de drenagem, como a erosão, como 

também, sobre as condições físico-químicas do meio. 

Segundo Mackereth (1966), a composição final dos sedimentos de um lago depende 

de quatro fatores: 

a) taxa de suprimento dos diversos materiais para a bacia lacustre; 

b) eficiência dos mecanismos de precipitação; 

c) taxa de acumulação do sedimento; 

d) taxa de perda dos diversos elementos do material recentemente sedimentado. 

No entanto, estes fatores são controlados por parâmetros internos do sistema 

lacustre, tais como: concentração de elementos maiores e traços, componentes 

formadores de complexos e superfícies de adsorção, componentes ácido-base, 

estados de oxidação-redução dos sedimentos, dentre outros (STUMM e MORGAN, 

1981).  

A matéria inorgânica, ou seja, os minerais constituem uma fração importante dos 

sedimentos. Assim, dentre os minerais que compõem a matriz mineral, temos: os 

minerais autigênicos, também denominados neoformados, foram formados ou 

sofreram crescimento secundário no local onde são encontrados; e minerais 
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detríticos, também denominados alogênicos, referem-se àqueles provenientes da 

parte externa do ambiente de sedimentação, ou seja, materiais originados fora do 

local de acumulação. 

Em termos de origem, os minerais detríticos, os quais são carreados ao sistema 

lacustre advém de materiais originários das rochas circundantes (primários), e aqueles 

resultantes de sua transformação (alteração e neoformação) após intemperização 

química. Já a fração autigênica reflete, principalmente, os fatores físico-químicos do 

meio. Esses fatores vão influenciar a repartição espacial desses minerais. Neste 

tocante, os efeitos da produtividade orgânica são também muito importantes. A fixação 

do carbono e a utilização de nutrientes são importantes controladores das condições de 

precipitação das fases minerais inorgânicas autigênicas em um sistema lacustre. A 

deposição da matéria orgânica e sua subseqüente oxidação são os principais 

determinantes do consumo de oxigênio nos sedimentos, promovendo os efeitos de oxi-

redução e da mobilização de elementos como ferro, fósforo, manganês e enxofre. 

Nas lagoas, os minerais detríticos, como, por exemplo, o quartzo e a cauliníta 

podem registrar as condições da erosão e o modo de transporte na bacia de 

drenagem, como também informar sobre as condições que controlam a 

sedimentação. Já os minerais autigênicos, como os carbonatos (calcita, siderita, etc), 

os hidróxidos e óxidos de ferro (goetita e hematita), dentre outros, podem fornecer, 

através suas características estruturais e suas quantidades, informações sobre as 

condições físico-químicas do ambiente de sedimentação. Por isso, os minerais 

autigêncios são considerados bons indicadores das condições físico-quimic  as dos 

sedimentos durante sua transformação diagenética. Já a sílica amorfa, que 

representa no ambiente lacustre a sílica biogênica, registra a produtividade do 

ambiente lacustre. Desta forma, o registro sedimentar constitui-se, então, de um 
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conjunto de informações que permite definir as interações entre os ecossistemas 

presentes na bacia de drenagem e as condições da bacia de sedimentação. 

Em geral, as partículas inorgânicas carreadas para o sistema lacustre vão 

depender dos processos erosivos mecânicos, sendo, portanto, também função das 

condições climáticas, relevo e cobertura vegetal. Assim, os minerais detríticos 

compõem-se de uma variedade de materiais que devem ser considerados sob aspectos 

de sua composição e de fracionamento granulométrico. Também possuem 

características químicas e físicas próprias.  

Portanto, o conjunto de minerais que alcança um sistema lacustre será 

determinado pela composição das rochas-fonte, por sua evolução intempérica e pela 

velocidade de sua desagregação e de seu transporte, esta última influenciada pela 

“agressividade” das soluções intempéricas como a chuva e pelo relevo.  

O quartzo, mineral detrítico abundante em grande parte dos sistemas tropicais, 

de alta resistência ao intemperismo químico e físico sofre concentração durante os 

processos de sedimentação por causa de suas características hidrodinâmicas e pode, 

através de sua morfologia (tamanho, granulometria) e sua concentração indicar, 

respectivamente, o tipo (eólico ou runnof) e a intensidade de transporte. 

Já no caso do aporte de argilas, os fatores principais que regem os processos de 

alteração por intemperismo e sua conseqüente formação são: (1) o caráter petrográfico 

da rocha matriz; e (2) a drenagem. A composição da rocha matriz é importante no 

estagio inicial do intemperismo, decrescendo em importância no decorrer do tempo 

geológico (BRAGA 1981). As condições climáticas, particularmente, as variações 

sazonais de temperatura e precipitação, a topografia e a vegetação são fatores 

importantes no processo de drenagem. O ciclo das argilas sedimentares se diferencia 

dos outros ciclos sedimentares, uma vez que a argila é transportada em suspensão e 

pode permanecer neste estado por longo tempo, devido a sua granulométrica fina.  
O argilo-mineral caulinita é formada pela alteração intempérica (meteorização) de 

feldspatos, fedspatóides e de outros silicatos presentes na bacia de drenagem. Sua 

deposição em camadas é acompanhada por vezes de quartzo, óxidos (hematita, 
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magnetita) e hidróxidos de ferro (goetita), sulfeto e carbonato de ferro (pirita e siderita) 

(DEER et al. 1966). A proporção relativa destes diferentes minerais pode ser utilizada 

como marcador dos tipos de transporte operantes na bacia de drenagem ao longo do 

tempo. Em regiões tropicais vários trabalhos têm demonstrado a eficiência dos minerais 

como marcadores do tipo de transporte e sedimentação, possibilitando interpretações 

de mudanças paleoambientais (SIFEDDINE et al, 1994; 1998; 2003; BERTAUX et al., 

1998; WIRRMANN et al., 2002). Em Carajás, por exemplo, a variação do fluxo do 

quartzo e de caulinita foi interpretado como o aumento da erosão durante a época seca, 

quando a floresta foi substituída por vegetação aberta (SIFEDDINE, 1994). Ao 

contrário, em um sítio estudado na África, o aumento no aporte destes minerais foi 

interpretado como devido ao aumento da chuva, durante uma fase climática mais úmida 

(SIFEDDINE, 1994). 

Os elementos inorgânicos trazidos solubilizados nas águas (de precipitação 

direta, de runoff ou de águas subterrâneas) encontrarão no ambiente lacustre, 

condições físico-químicas diferentes, as quais poderão causar modificações no seu 

comportamento, provocando a formação dos minerais autigênicos. Caso a formação 

destes minerais não ocorra, os íons poderão permanecer em solução e ser, 

eventualmente, utilizados como nutrientes ou, ainda, poderão ser incorporados à fração 

particulada por mecanismos de adsorção e assimilação. Nos sedimentos, sólidos e 

colóides estão sujeitos a modificações, tais como: redução, dissolução, dissociação, 

complexação, oxidação, precipitação e difusão. Para a formação dos minerais 

autigênicos é importante investigar tanto a reatividade dos metais que compõem esses 

minerais, quanto os parâmetros físico-químicos do meio. Dentre os diversos elementos 

que comumente formam minerais autigênicos, o ferro é o elemento mais freqüente da 

crosta terrestre, e conseqüentemente um componente comum em sedimentos 

lacustres. Em sedimentos oxidados e levemente alcalino, o ferro pode estar presente na 

forma do mineral goetita (FeOH3). Quando o potencial redox decresce, o Fe (III) é 

reduzido a Fe (II) que retorna a solução na forma iônica. Em ambientes extremamente 

anóxidos, o Fe (II) pode ser precipitado como sulfeto de ferro (pirita) ou carbonato de 
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ferro (siderita), que são compostos altamente insolúveis (HÅKANSON e JANSSON, 

1983). 

As transformações no sistema redox dos sedimentos dependem de diversos 

fatores, sendo a produtividade primária um dos mais importantes. Uma alta 

produtividade gera um alto consumo de oxigênio e acumulação de matéria orgânica. 

Esta situação favorece a formação de um ambiente anóxico, com conseqüente 

transformação do íon ferro, que passa a seu estado reduzido. É de se esperar que a 

existência de diferentes formas de minerais de ferro em sedimentos lacustre seja o 

resultado de um ambiente complexo e dinâmico, no qual as diversas interações e 

processos ocorram simultaneamente. As reações que ocorrem num ambiente lacustre 

são importantes não somente para a mobilidade e distribuição do ferro nos sedimentos, 

mas também como controladores das trocas e do comportamento de diversos 

nutrientes, os quais são fundamentais na relação sedimento-biota-água. Segundo 

FORSTNER e PATCHINEELAM (1981) apud SANTOS (1983), a deposição de metais 

em sedimentos pode seguir quatro mecanismos básicos: 1) metais pesados, são 

transportados e depositados com constituintes maiores, menores e traços pelos 

minerais detríticos provenientes de rochas e solos, de resíduos orgânicos; 2) a sorção e 

a troca de cátions toma lugar em substâncias constituídas de grãos finos, onde a área 

de superfície é maior e a capacidade de sorção de metais obedece a seguinte ordem 

que é  óxidos de Mn > ácido húmico > óxidos e hidróxidos de ferro > minerais de argila; 

3) o aumento do pH promove, na zona estuarina, a formação de hidróxidos de metais e 

carbonatos e também o aumento da salinidade causa a instabilidade dos colóides, pela 

adsorção de íons Ca2+ e Mg2+, nas superfícies de partículas orgânicas, ou de hidróxidos 

de Ferro (III); e 4) em águas ricas em matéria orgânica, a solubilidade é afetada pela 

combinação de processos de complexação e oxi-redução, e a incorporação dentro do 

sedimento pode envolver mecanismos de adsorção, floculação, polimerização e 

precipitação. 

A utilização de qualquer marcador ambiental requer o perfeito entendimento de 

seu funcionamento atual. É importante ressaltar que nenhum marcador isoladamente 

fornece informações a respeito do ambiente estudado (OLIVEIRA, 2001), ou seja, os 
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marcadores sedimentológicos inorgânicos devem ser avaliados em conjunto, com 

devidos ajustes entres eles e respeitando-se os limites temporais e /ou espaciais de 

cada marcador, possibilitando então uma melhor compreensão das mudanças 

ambientais. De um modo geral, as análises sedimentológicas têm como objetivos o 

entendimento das condições que controlam a sedimentação lacustre, através dos 

processos de intemperismo e transporte dos solos e rochas das bacias sedimentares 

para os lagos, onde ocorre o acúmulo deste material particulado (SIMÕES FILHO, 

2000). 

Neste sentido, este trabalho se propõe a entender os processos atuais que 

controlam a distribuição dos minerais nos sedimentos da Lagoa do Caçó. Os resultados 

obtidos permitirão o estabelecimento da calibração atual dos marcadores minerais, os 

quais permitirão a melhoria das interpretações paleoambientais e paleoclimáticas.    

    

1.2 OBJETIVOS 

Geral 

O objetivo geral deste trabalho é estabelecer os padrões de distribuição espacial 

dos minerais nos sedimentos superficiais da Lagoa Caçó (norte do Maranhão), o que 

permitirá um melhor entendimento dos processos que se relacionam à sedimentação 

lacustre e diagênese. 

Específico 

 Como objetivos específicos temos: 
 

- Identificar e quantificar os minerais contidos nos sedimentos superficiais da 

Lagoa do Caçó; 

- Analisar a distribuição espacial dos minerais identificados; 

- Caracterizar os processos de sedimentação mineralógica na Lagoa do Caçó; 

- Caracterizar a distribuição espacial dos minerais inorgânicos a fim de utilizar 

esses minerais como marcadores ambientais. 
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2 ÁREA DE ESTUDO 
 

                 A Lagoa do Caçó está localizada na região nordeste brasileira (2º 58`S, 43º 25`W), ao norte do 

estado do Maranhão, no município de Primeira Cruz. Esta lagoa encontra-se a 80 metros acima do 

nível relativo do mar, situada na borda do ecótono cerrado-dunas costeiras da porção nordeste do 

Maranhão, distando, aproximadamente, 100 km da costa, na província morfológica dos Lençóis 

Maranhense (Figura 1). 

 

FIGURA 1 : Localização da Lagoa do Caçó no Brasil (A) e no estado do Maranhão (B). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Lagoa do Caçó é um corpo d’água alongado e estreito que apresenta um 

entrada ao sul e uma saída ao norte. A lagoa possui aproximadamente 5 km de 

extensão e 200 a 500 m de largura. Sua profundidade máxima varia entre 10 e 12 m, 

em consonância com a época do ano. A Figura 2 representa o contorno da Lagoa do 

Caçó, como também sua batimetria. 

 

 

Lagoa do 
Caçó

A B
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FIGURA 2: Batimetria da Lagoa do Caçó  
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Segundo OLIVEIRA (2001), a Lagoa do Caçó apresenta um zoneamento 

biológico em função da profundidade, tendo sido reconhecidas 3 zonas principais 

(Figura 3). A Zona I (0 a 4 metros de profundidade), compreende a região marginal 

coberta por macrófitas emersas. Esta Zona foi subdividida em Zona IA e IB em função 

da variabilidade sazonal do nível da lagoa. Assim, a Zona IA (0 a 2 metros de 

profundidade) cobre a região 
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FIGURA 3: Zoneamento biológico da Lagoa do Caçó (OLIVEIRA, 2001) em função ao 
perfil sísmico. 
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marginal que fica acima do nível da lagoa durante a estação seca, enquanto que a 

Zona IB (2 a 4 metros de profundidade) é aquela que permanece dentro d´água durante 

todo ciclo hidrológico. Neste sentido, a Zona IB se diferencia da Zona IA, em função da 

densa colonização por algas perifíticas da primeira e completa ausência destas algas 

na segunda. A Zona II é caracterizada pela ocorrência de macrófitas submersas e a 

Zona III pela completa ausência de colonização biológica de fundo.  
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 Ainda segundo OLIVEIRA (2001), grande parte da produção biológica da Lagoa 

do Caçó acontece nas margens, especialmente na Zona IB. Parte da matéria orgânica 

produzida se acumula nas próprias margens, criando um ambiente ácido (pH ≈ 3,5-4) e 

reduzido, e outra parte é, posteriormente, transportada para regiões mais profundas, 

onde é, praticamente, integralmente oxidado. 

FIGURA 4: Modelo conceitual dos processos de produção e degradação da matéria 
orgânica na Lagoa do Caçó (OLIVEIRA, 2001). 
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        2.1 CLIMA 

   Segundo NÍMER (1972) o clima da região é tropical, semi-úmido com índices 

pluviométricos anuais variando entre 1500 a 1750 mm, e uma estação seca de 5 a 6 

meses (abril a novembro). As chuvas escassas são controladas principalmente pelos 

deslocamentos sazonais da zona de convergência intertropical, o que também 

promove forte e constante ação dos ventos alíseos (Figura 5), os quais na Lagoa do 

Caçó incidem de nordeste durante todo ano. 
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FIGURA 5: Mapa mostrando a localização da Lagoa do Caçó em função da zona de 

convergência dos alísios. 
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        2.2 PEDOLOGIA 
          Na região da Lagoa do Caçó existe o predomínio de solos areno-quartzosos, 

areias-quartzosas distróficas, solos pouco férteis e sem reserva de nutrientes e solos 

concrecionários lateríticos. Estes solos se formaram em condições de intensa 

precipitação, lavagem e forte oxidação. Os constituintes móveis são eliminados do 

meio e se concentram os óxidos de Al, Fe e Ti, formando grande quantidade de 

concreções ferruginosas “lateríticas” (EMBRAPA/SNLCS, 1981).     

        2.3 GEOLOGIA 
          A Lagoa do Caçó está situada na bacia sedimentar de Barreirinhas, no litoral 

nordeste do Maranhão, entre São Luis e Parnaíba (SANTOS et al,. 1984). A área 

emersa é de 13.000 km2, limitada no sentido sul por falhamentos normais e pelo arco 

Ferrer-Urbano Santos e a oeste pelo horst de Rosário. A bacia foi formada pela 
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tafrogenia que seguiu ao fendilhamento entre os continentes sul-americano e africano 

durante o Aptiano. 

       Segundo SANTOS et al. (1984); MABESOONE et al. (1994) apud PEREZ (2003), 

blocos de embasamento e formações sedimentares Paleozóicas e Jurássicas de 

sedimentar do Parnaíba foram rebaixadas, formando um semi-gráben sobre o qual se 

depositam os sedimentos que formam a bacia.  

        Próximo à lagoa encontra-se a planície litorânea, formada por depósitos arenosos 

de origem marinha, sendo que alguns trechos apresentam aspectos de planície 

inundável, intercalada com dunas fixas (RAMDAM/DNPM, 1973). A direção das dunas é 

W ou SW devido principalmente aos alísios que sopram de NE na região MABESOONE 

(1994).  

          A Lagoa encontra-se sobre uma porção vegetada de um antigo campo de dunas 

Pleistocênicas, de solo arenoso formado por pelo menos duas gerações de dunas. Em 

determinado momento durante o final do Quaternário, uma destas dunas barrou uma 

drenagem pré-existente, dando origem à lagoa (Figura 6) mostra a orientação NE-SW 

da lagoa do Caçó. 

 

FIGURA 6: (A) Recorte de imagem de satélite LANDSAT mostrando a localização da 

Lagoa do Caçó no campo de dunas. (B) Rede hidrográfica presente no 

campo de dunas.   
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  2.4 VEGETAÇÃO 

             O clima é fator condicionante da distribuição das feições vegetais. Assim, as 

regiões como o Estado do Maranhão, de clima caracterizado como tropical, predomina 

o cerrado, no litoral, há a presença do mangue; ao leste, numa zona de transição entre 

o cerrado e a floresta equatorial, há a mata dos Cocais, de vegetação relativamente 

homogênea, onde predomina o babaçu (Orbignya martiana), de grande importância 

econômica para o estado. 

           Localmente, a distribuição da vegetação atual está ligada à dinâmica das dunas 

e mostra uma evolução passando de uma vegetação de restinga perto da costa e das 

dunas ativas para uma vegetação de cerrado. O cerrado, na verdade, é um tipo de 

savana, com vegetação arbórea ou arbustiva que apresenta troncos retorcidos, 

cobertos com grossa camada protetora contra o meio exterior, e folhagem coriácea em 

algumas espécies. Sob árvores esparsas, com 5 a 12 m de altura, dispõe-se um tapete 

com tufos de gramíneas de altura inferior a 1m, que se transforma em palha na estação 

seca. O solo, quase sempre ácido, e o lençol fazem com que as espécies do cerrado 

desenvolvem raízes de até 15 ou 20 cm de profundidade.  

          Segundo RIBEIRO et al. (2001) a estrutura atual da vegetação naquela região 

vem sendo influenciada pelo fator arbustividade com brotamento nas matas. Os 

mesmos autores observaram menor influência do fator arbustividade, sem efeito de 

brotamento, muito comum nas espécies do cerrado do Brasil Central.  

            Para LEDRU et al (2001) as coberturas vegetais mais significativas foram 

relatadas bem como as associações de espécies vegetais características. Faixas de 

campos úmidos, com áreas paludosas, formação de turfa com grande concentração de 

Cyperaceae, Orchidaceae e Eriocaulaceae. A vegetação de restinga ocorre em 

diferentes partes, desde vegetação subarbustivas abertas, com Copaifera, Hymenea, 

Caryocar e Bromeliaceae. Os mangues aparecem próximos ao litoral no estuário do rio 

Preguiça com suas espécies típicas: Rrhizophora, Avicennia, Laguncularia e 

Connocarpus. Nas lagoas e igarapés é diversificada a ocorrência de macrófitas 

aquáticas sendo importante a presença de Nymphaea, Nymphoides, Sagittaria, 
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Cabomba e Monttrichardia. Ao longo do litoral , em uma faixa estreita e contínua,  

encontram-se as áreas de formação pioneiras que são representadas por vegetação 

arbórea (mangue) e herbácea, distribuídas em áreas mais interiores, que apresentam 

características progressivamente xerófitas em sua progressão para o interior  

(SRH/IBAMA/MMA, 1998).  

  A região do entrono da Lagoa do Caçó é formada por um mosaico de restinga e 

cerrado com diversos tipos de coberturas campestres, florestais e savânicas, resultado 

da complexidade de processos climáticos, físicos e biogeográficos que devem ter 

influenciado na composição da vegetação (CECANTINNI & LEDRU, 2000).  
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3 MATERIAL e MÉTODOS 
 

3.1  AMOSTRAGEM 
 

Para este estudo, o sedimento superficial da Lagoa do Caçó foi amostrado em 

59 pontos de coleta, de modo que fosse bem representada a distribuição espacial dos 

minerais, levando em consideração a entrada e a saída d´água da lagoa, bem como o 

gradiente de profundidade. Além do critério espacial, a amostragem dos sedimentos 

superficiais foi feita através de mergulho autônomo, aproveitando apenas a camada 

superficial do sedimento, conhecida como camada nefelóide, ou seja, os sedimentos 

estudados representam o material sedimentar mais recente, em fase final de deposição.  

 
FIGURA  7 - Coleta de amostras de sedimentos superficiais na Lagoa do Caçó através 

do mergulho autônomo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 35
 

Os pontos de coleta foram georefenciados (GPS – Garmin, modelo II), e a 

profundidade da coluna d’água foi medida em cada ponto (Ecossonda manual). As 59 

amostras de sedimentos superficiais foram coletadas no mês de Junho 2002 e 

acondicionadas em potes plásticos e transportadas para o Laboratório de Estudos 

Paleoambientais da UFF sob refrigeração. A Figura 8 mostra a localização dos 59 

pontos de coleta de sedimento superficial na Lagoa do Caçó. 

 
FIGURA 8 - Pontos de amostragem dos sedimentos superficiais na Lagoa Caçó 
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No laboratório, as amostras foram secas em estufa (55ºC/5 dias) e maceradas. A 

técnica da difratometria de raio-X (DRX) foi utilizada para a identificação dos diferentes 

minerais presentes na matriz sedimentar da lagoa, enquanto que a espectrometria de  
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infravermelho em transformada de Fourier (FTIR) foi utilizada para a 

quantificação dos principais minerais presentes nos sedimentos superficiais da Lagoa 

do Caçó.. 

 

 3.2 DIFRATOMETRIA DE RAIO-X (DRX) 
 
 

A técnica de difração de raio-X é amplamente usada na determinação das fases 

cristalinas presentes nas matrizes sedimentares. Isto é possível, uma vez que na maior 

parte dos sólidos, os átomos se ordenam em planos cristalinos separados entre si por 

distâncias da mesma ordem de grandeza dos comprimentos de onda. A difração de 

raio-X ocorre segundo a lei de Bragg, a qual estabelece a relação entre o ângulo de 

difração e a distância entre os picos característicos para cada fase cristalina. O raio-X é 

produzido pela desaceleração rápida de partículas em alta velocidade. No difratômetro, 

os elétrons são emitidos por um catodo e acelerados, pela diferença de potencial do 

tubo de vácuo, em direção ao anodo, onde são desacelerados, produzindo radiação. Os 

raios-X revelam a estrutura da amostra, fornecendo a distância interplanar característica 

para cada grupo mineral. Essas reflexões são facilmente reconhecidas em 

difratogramas. Mas, em alguns casos, ocorrem dificuldades para separar os diferentes 

minerais. Por isso, testes suplementares de aquecimento e processo químico como a 

glicolação (tratamento com etilenoglicol) são necessários para a identificação dos 

diferentes tipos de minerais de argilas (SUGUIO, 1980).  

A identificação dos minerais presentes na matriz sedimentar da Lagoa do Caçó 

através da difratometria de raio-X foi realizada em 20 amostras. Dentre estas, a metade 

(10 amostras) foi escolhida aleatoriamente entre os 59 pontos de coleta na lagoa, e as 

demais (10 amostras) foram distribuídas ao longo de um perfil batimétrico. As análises 

foram realizadas no Laboratório de raio-X da Universidade de Brasília (UnB), em 

difratômetro RIGAKU – D/Max – 2A/C, operando atualmente com tubo de cobre, com 40 

kV e 20mA. A partir dos difratogramas, os minerais foram identificados, por meio do 

software JADE 3.0 da MDI, que dispõe de rotinas de suavização de curva, eliminação 

de background, procura automática de picos, cálculo da largura a meia-altura, tamanho 
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médio de partículas e pesquisa de possíveis minerais no banco de dados mineralógicos 

do “Internacional Centre for Difraction Data” (ICDD).  

Cada mineral foi reconhecido pelas características específicas de seus picos. Em 

alguns casos foi difícil o reconhecimento do mineral em uma primeira observação. 

Nestes casos foi necessário utilizar testes suplementares como a glicolagem e o 

aquecimento. 

 

3.3 ESPECTROMETRIA DE INFRAVERMELHO (FTIR) 
        A quantificação dos minerais previamente identificados na matriz sedimentar da 

Lagoa do Caçó foi realizada por espectrometria de infravermelho utilizando 

transformada de Fourier. Esta técnica é baseada na proporcionalidade entre a 

absorbância e a concentração de moléculas no espectro infravermelho (FRÖLHLICH, 

1989; BERTAUX, 1998). Para e quantificação dos minerais do sedimento superficial da 

Lagoa do Caçó, as amostras foram maceradas em almofariz ultrassônico até atingirem 

tamanho de partícula inferior a 2μm, pesadas e misturadas a KBr numa proporção de 

4:1. Após a mistura, o material foi prensado (8 toneladas de pressão) para formar 

pastilhas. Estas pastilhas foram analisadas em espectrômetro de infravermelho (Perkim 

Elmer, Spectrum 1000) com varredura entre 4000 e 400 cm-1. O espectro obtido foi 

comparado com espectros de mineral padrão armazenado na biblioteca virtual, e a partir 

daí a quantificação dos minerais foi realizada através da decomposição linear dos picos 

de minerais encontrados.  

No caso da quantificação dos minerais por FTIR, todas as 59 amostras de 

sedimentos superficiais retiradas da Lagoa do Caçó foram analisadas. 
 

3.4 ANÀLISE E TRATAMENTO DOS DADOS 
Visando representar espacialmente a distribuição dos conteúdos minerais 

encontrados na Lagoa do Caçó, utilizou-se o logicial SURFER 7.0 no modo interpolador 

krigguing. Além disto, os dados referentes a quantificação dos minerais foram 

explorados estaticamente através da aplicação do logicial STATISTICA. 
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4 RESULTADOS 

 
4.1 DIFRATOMETRIA DE RAIO-X (DRX) 

 

 
Os resultados indicaram que os principais minerais presentes na matriz 

sedimentar da Lagoa do Caçó são: goetita, quartzo, caulinita e hematita. A Figura 9 

apresenta um exemplo de difratograma obtido em uma das amostras de sedimento 

superficial (S56) da Lagoa do Caçó, com seus principais picos característicos, ou seja, 

aqueles de maior intensidade. 

Comparando os difratogramas obtidos em diferentes amostras ao longo de um 

gradiente de profundidade, foi possível observar que a intensidade dos picos de quartzo 

diminuíram com a profundidade, enquanto que para a goetita observou-se um 

comportamento inverso ao quartzo, ou seja, seus picos foram mais intensos com a 

profundidade. Já para a caulinita não foi possível detectar um padrão em relação à 

profundidade, especialmente por causa das baixas intensidades de seus picos (Figura 

10). 
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FIGURA 9: Difratograma da amostra de sedimento superficial (S56) da Lagoa do Caçó, 

mostrando seus principais picos característicos, a saber: Quartzo  (d= 

3,33 Å); Goetita (d=4,18 Å); e Caulinita (d=7,10 Å).  
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FIGURA 10: Difratogramas de raios-X das amostras de sedimentos superficiais da 

Lagoa do Caçó, distribuídas ao longo de um perfil batimétrico 

 

.  
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4.2 ESPECTROMETRIA DE INFRA-VERMELHO POR TRANSFORMADA DE 
FOURRIER (FTIR) 

 
Após identificados, os minerais presentes na matriz sedimentar da Lagoa do 

Caçó, através da difratometria de raio-X, a quantificação dos minerais foi realizada 

através da espectrometria de infra-vermelho por Transformada de Fourrier (FTIR). A 

quantificação mineralógica mostrou, além da presença dos minerais anteriormente 

identificados por DRX, a presença de sílica amorfa ou biogênica (material amorfo ou 

mineralóide). A Tabela 1 mostra os percentuais máximos, mínimos e médios da 

participação dos principais minerais na matriz sedimentar da Lagoa do Caçó.  

 

TABELA 1 - Parâmetros estatísticos descritivos dos diferentes minerais identificados por 

FTIR nos sedimentos superficiais da Lagoa do Caçó. 

 
 

 quartzo (%) goetita (%) caulinita (%) Si. Amorfa (%)

Mediana 2.0 25.0 7.0 22.0 

Média 3.2 22.4 5.4 25.6 

Desvio Padrão 3.7 9.9 3.8 12.3 

Máximo 18.0 38.0 16.0 50.0 

Mínimo 0.0 0.0 0.0 3.0 

n 59 59 59 59 
 
 
 
4.2.1 Análise Exploratória da Quantificação dos Minerais 

 
O primeiro passo da análise exploratória foi verificar a distribuição dos valores de 

concentração dos minerais e a possível ocorrência de valores extremos e outliers. Para 

tal, utilizou-se do método de Box & Whisker (Figura 1), com posterior aplicação do teste 

de Grubbs. Segundo ROHLF e SOKAL (1981), um valor extreme é considerado outlier 

quando está acima dos limites razoáveis de erro. Este teste é utilizado para bancos de 
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dados com n ≥ 25. Neste teste, o valor de G testado é outilier quando G testado ≥ G 

tabelada (2,893). A fórmula aplicada pelo teste de outilier é seguinte: 

 
 

FIGURA 11: Box & Wisker da distribuição das concentrações (%) dos principais 

minerais da matriz sedimentar da Lagoa do Caçó. 
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A goetita apresentou uma faixa de amplitude de valores de concentração entre 0 

e 38%, com 50% dos valores situados entre 14 e 30%. Já o quartzo apresentou 50% 

dos seus valores concentrados entre 1 e 4%, com uma amplitude de distribuição de 
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valores entre 0 e 18%. As concentrações de caulinita variaram entre 0 e 16%, com 50% 

dos valores localizados entre 2 e 8%.  Por fim, os valores de sílica amorfa variaram entre 

3 e 50%, sendo que 50% dos seus valores estão entre 16 e 37%.  

Tanto pela análise dos Box & Wisker, quanto pela aplicação do teste de Grubbs 

para verificação de ocorrência de outliers foi possível verificar que o quartzo foi o único 

mineral a apresentar anormalidades de distribuição, ou seja, a existência de valores 

extremos e outliers. No entanto, a análise de Box & Wisker mostrou a ocorrência de 3 

valores outliers (amostras S38, S51, S11) e 2 valores extremos (amostras S3 e S43) 

para o quartzo, enquanto que o teste de Grubbs mostrou a existência de apenas 2 

valores de outliers (amostras S3 e S43) para o mesmo conjunto de dados analisado 

(n=59). Assim, como os valores considerados extremos pela análise Box & Wisker são 

os mesmos daqueles considerados outliers pelo teste de Grubbs, ou seja, amostras dos 

pontos S3 e S43, optou-se por não eliminá-los e ressaltá-los na distribuição espacial.  

 

4.2.2 Análise da Distribuição Espacial dos Minerais 

 

Com o objetivo de melhor visualizar a distribuição espacial dos minerais na Lagoa 

do Caçó utilizou-se de mapa de isoteores (Figura 12, 13, 14 e 15). 

 

 

4.2.2.1 Distribuição do Quartzo 

 

Conforme mencionado no item anterior, a distribuição dos teores de quartzo na 

lagoa mostrou dois valores “outliers”, os quais representam aos pontos de coleta S3 e 

S43 (marcados no mapa de distribuição), com valores de 18 e 14%, respectivamente. A 

Figura 12 mostra também que as maiores concentrações do quartzo são encontradas 

em um setor da margem esquerda NW da lagoa. Em contrapartida, os menores teores 

de quartzo encontram-se no setor sudeste da lagoa, próximo a sua entrada. 
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FIGURA 12 - Distribuição espacial das concentrações (%) de quartzo nos sedimentos 

superficiais na Lagoa do Caçó, indicando a entrada e saída da 

drenagem, como também a direção predominante dos ventos (NW). 
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4.2.2.2  Distribuição da Goetita 

 

A distribuição espacial da goetita na Lagoa do Caçó mostrou que de uma maneira 

geral as maiores concentrações de goetita são encontradas no trecho de maior largura 

da lagoa, no setor nordeste da bacia de drenagem. Além disto, as menores 

concentrações encontram-se, de uma forma geral, no setor sudoeste da bacia, 

especialmente próximo à entrada da lagoa. É importante ressaltar, que apesar de 

apresentar os maiores valores, o setor nordeste da bacia apresenta uma região na 

margem direita da lagoa, caracterizada por baixas concentrações de goetita (Figura 13). 



 45
 

 
FIGURA 13 - Distribuição espacial das concentrações (%) de goetita nos sedimentos 

superficiais na Lagoa do Caçó, indicando a entrada e saída da 

drenagem, como também a direção predominante dos ventos (NW). 
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4.2.2.3  Distribuição da Caulinita 

 

Semelhantes ao observado para a goetita, as maiores concentrações de caulinita 

foram observadas no setor nordeste da bacia, enquanto que seus menores teores 

encontram-se no setor sudoeste, próximo a entrada da lagoa, como também foi 

observada uma região de baixas concentrações de caulinita na margem direita do setor 

nordeste da bacia (Figura 14). 
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FIGURA 14 - Distribuição espacial das concentrações (%) de caulinita nos sedimentos 

superficiais na Lagoa do Caçó, indicando a entrada e saída da 

drenagem, como também a direção predominante dos ventos (NW). 
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4.2.2.4 Distribuição da Sílica Amorfa (Biogênica) 

 

Ao contrário do observado para os demais minerais, a distribuição da sílica 

amorfa mostrou seus maiores valores no setor sudoeste da bacia, próximo à entrada da 

lagoa, como também em uma região da margem direita da lagoa no setor nordeste da 

bacia. Seguindo este padrão de discordância com os demais minerais, os menores 

valores de concentração de sílica amorfa são encontradas no setor central da bacia da 

lagoa (Figura 15). 
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FIGURA 15 - Distribuição espacial das concentrações (%) de sílica amorfa (biogênica) 

nos sedimentos superficiais na Lagoa do Caçó, indicando a entrada e 

saída da drenagem, como também a direção predominante dos ventos 

(NW). 
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5 DISCUSSÂO 

 

Com o objetivo de agrupar os minerais estudados em função de suas 

distribuições foi realizada uma análise de agrupamento (Cluster). O dendograma 

resultante mostra dois grandes grupos bem definidos formados pelo GRUPO 1- sílica 

amorfa e goetita; e GRUPO 2- caulinita e quartzo (Figura 16). Uma possível explicação 

para o agrupamento obtido poderia ser dada pela origem e formação destes minerais. 

Neste sentido, o GRUPO 1 representaria os minerais autigênicos ou neo-formados, 

enquanto que o GRUPO 2 representaria os minerais detríticos. 

Uma segunda abordagem adotada foi baseada na análise de correlação entre os 

diversos minerais quantificados e também a profundidade dos pontos de coleta (Tabela 

2, Figura 17). Os resultados mostram que a profundidade do ponto de coleta não 

apresenta correlação significativa com nenhum dos minerais avaliados. Isto sugere que 

a distribuição espacial dos minerais não é controlada pela profundidade. Assim, é 

possível que os fortes e constantes ventos que atingem a lagoa ao longo de todo ano, e 

que causam turbulência na coluna d´água, promovam uma redistribuição dos minerais. 

O efeito da turbulência da coluna d´água é ainda mais fortalecido neste estudo, uma 

vez que não existem pontos de coleta no interior dos densos bancos de macrófitas, os 

quais estariam abrigados da ação dos ventos. 

 Dentre as correlações significativas, a sílica amorfa apresentou correlação 

negativa com o goetita (r = -0,587) e com a caulinita ( r= -0,521), indicando um 

comportamento inverso entre esses minerais. Em contra-partida, as correlações 

positivas existentes são mostradas entre a caulinita e a goetita (r = 0,682) e entre o 

quartzo e a caulinita (r = 0,433). 
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FIGURA 16 – Análise de agrupamento (Cluster) para a distribuição dos minerais nos 

sedimentos superficiais da Lagoa do Caçó.  
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TABELA 2- Coeficientes de correlações lineares de spearrman entre os minerais 

presentes nos sedimentos superficiais na Lagoa do Caçó e a profundidade 

dos pontos de coleta (valores destacados são significativos α< 0,05);   n = 59 

 
SILICA 

AMORFA  QUARTZO GOETITA CAULINITA PROFUNDIDADE
QUARTZO  0,2284 0,4331 -0,1654 -0,0502 

  p=,082 p=,001 p=,211 p=,706 
GOETITA 0,2284  0,6823 -0,5873 0,1776 

 p=,082  p=,000 p=,000 p=,178 
0,4331 0,6823 CAULINITA  -0,521 0,079 

 p=,001 p=,000  p=,000 p=,552 
SILICA AMORFA -0,1654 -0,5873 -0,521  -0,1895 

 p=,211 p=,000 p=,000  p=,151 
PROFUNDIDADE -0,0502 0,1776 0,079 -0,1895  
 p=,706 p=,178 p=,552 p=,151  
      
      

 



 50
 

FIGURA 17: Gráficos de dispersão para os diferentes minerais dos sedimentos 
superficiais na Lagoa Caçó 
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Neste caso, os resultados demonstram que o conteúdo destes minerais 

aumentam ou diminuem simultaneamente na Lagoa do Caçó. Uma análise das 

correlações entre os minerais pode ser feita levando em consideração suas entradas e 

origens, como também o efeito da turbulência sobre sua distribuição na lagoa.  

No caso da sílica amorfa, sua origem é atribuída à produção biológica de 

organismos silicosos, ou seja, diatomáceas e espículas de espongiários. De acordo 

com o modelo conceitual formulado por OLIVEIRA (2001) (Figura 4), a maior parte da 

produção primária ocorre na região marginal, em profundidades inferiores a 4 metros, 

aonde se desenvolvem densos bancos de macrófitas. Além disto, segundo 

NASCIMENTO (2003) que estudou a comunidade de diatomáceas da Lagoa do Caçó, 

as espécies epifíticas, ou seja, que vivem aderidas ao substrato das macrófitas, 

representam um importante e significativa parcela da comunidade da lagoa. Assim, com 

base nestes estudos prévios, a distribuição da sílica amorfa na Lagoa do Caçó seria 

controlada, essencialmente, pela densidade do banco de macrófitas marginal.  Esta 

hipótese foi confirmada pelas observações deste estudo que demonstraram que as 

maiores concentrações de sílica amorfa são encontradas nos setores sudoeste e 

nordeste da bacia da lagoa, próximos a entrada e saída, respectivamente (Figura 15). 

Além disto, esta distribuição é bastante influenciada pela densidade dos bancos de 

macrófitas marginais, sendo o conteúdo de sílica amorfa presente nos sedimentos, em 

grande parte, resultante do escorregamento do material marginal para fora do banco de 

macrófitas.  

O quartzo é um mineral de origem detrítica, que tem seu transporte ligado, 

principalmente, à erosão eólica na Lagoa do Caçó. Sendo assim, sua distribuição nos 

sedimentos da lagoa seria controlada, essencialmente, pela hidrodinâmica da lagoa, a 

qual é dependente dos ventos locais. No entanto, não se observa um padrão espacial 

bem definido para a distribuição do quartzo (Figura 12). Este fato pode ser, pelo menos 

parcialmente, explicado pela metodologia de coleta dos sedimentos superficiais 

estudados. Assim, objetivando a coleta do material sedimentar mais recente (em fase 

de deposição), conhecido como camada nefelóide, através de mergulho, é possível que 

parte do quartzo presente no local tenha sido depositado antes do restante da camada 
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nefelóide. Esta suposição fica reforçada com a evidência da análise exploratória da 

quantificação dos minerais, que mostrou que o quartzo foi o único mineral estudado que 

mostrou uma distribuição não normal e a presença de valores extremos e outliers 

(Figura 11). 

Da mesma forma que o quartzo, a caulinita também é um mineral detrítico, que 

tem sua formação nos processos de intemperismo ácido de feldspatos na bacia de 

drenagem. Para tal, é necessário um clima tropical com abundante circulação de água, 

que dissolva e remova silício e outros cátions das rochas. SUGUIO e BARULOS (1971), 

estudando sedimentos de aluviões antigos do Rio Pinheiros (São Paulo) encontraram 

camadas de películas lenticulares em que ocorrem somente argilominerais do grupo de 

caulinita e sugeriram um intenso processo de intemperismo químico na fonte. Eles 

concluíram que os feldspatos eram intensamente lixiviados durante os processos 

intempéricos, dando origem à caulinita, que era sedimentada nas fases mais calmas, ou 

em locais mais calmos dando origem às camadas argilosas. O ataque contínuo pela 

atmosfera e pela água de chuvas desempenha um papel muito importante na formação 

de caulinita, como também a presença de vegetação, que fornece acidez às águas de 

intemperismo. 

No caso da Lagoa do Caçó, a entrada de caulinita se dá, essencialmente, via 

drenagem superficial, com alguma possibilidade de entrada por via eólica. Sua 

distribuição parece, também, ser condicionada pela hidrodinâmica da lagoa, o que 

promove a deposição nos locais de menor turbulência, perto da saída da lagoa. 

A correlação positiva existente entre a goetita e a caulinita (r= 0,682) na Lagoa do 

Caçó mostra que os dois minerais encontram-se principalmente no setor nordeste da 

lagoa. Este fato sugere semelhança na origem e/ou nos fatores controladores da sua 

distribuição. Em relação à origem, a análise de agrupamento (Figura 16) marcou as 

diferenças na origem destes minerais, sendo a caulinita de origem detrítica e a goetita, 

autigênica. No entanto, baseado na análise de correlação entre estes minerais, é 

possível sugerir que, pelo menos em parte, a goetita tenha também uma origem 

detrítica, oriunda das entradas da drenagem superficial. Além disto, no tocante à ação 
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dos fatores controladores da distribuição dos minerais nos sedimentos, a hidrodinâmica 

da lagoa, que promove a deposição da caulinita nos locais menos turbulentos, parece 

também agir sobre a distribuição de parte da goetita. O restante da goetita, 

provavelmente aquela de origem autigênica, parece estar sendo formada justamente 

nos locais de maior turbulência, ou seja, de maior disponibilidade de oxigênio, no setor 

sudoeste da lagoa.  

Quando se compara o conteúdo mineralógico presente na entrada e saída da 

Lagoa do Caçó, observamos padrões bastante interessantes, os quais parecem estar 

condicionados, essencialmente, pelo hidrodinâmica da lagoa. A entrada da lagoa é 

localizado em um ambiente pantanoso (Figura 18), densamente ocupado por macrófitas 

aquáticas, que acabam por diminuir o fluxo e a profundidade da lagoa nessa região. 

 

FIGURA 18: Fotografia do ambiente de entrada da Lagoa do Caçó. 

   

 
 



 54
 

As concentrações de goetita e caulinita aumentam da entrada (mais rasa) para a 

saída (mais profunda). Ao contrário, a sílica amorfa apresenta um padrão geral inverso. 

Este padrão parece evidenciar um fluxo que promove a ressuspensão dos sedimentos 

próximos a entrada rasa e possibilita a deposição das partículas próximo à saída, mais 

profunda e menos turbulenta. Além disto, a presença das macrófitas aquáticas na 

entrada favoreceria a produção de sílica amorfa neste setor da bacia.  

Para entender a formação e a distribuição espacial dos minerais na Lagoa do 

Caçó é interessante investigar também tanto a reatividade dos elementos (metais) que 

compõem esses minerais, quanto os parâmetros físico-químicos do meio, como pH, O2, 

dissolvido, temperatura e condutividade. 

A partir de dados de concentração de ferro nos sedimentos superficiais da Lagoa 

do Caçó (CARDOSO, 2001), foi possível observar que a distribuição da goetita é 

fortemente influenciada pelo comportamento do ferro, como confirma o coeficiente de 

correlação positivo encontrado entre eles (r=0,480, p=0,003, n=59). Na água, o ferro 

pode se apresentar no estado oxidado, íon férrico Fe3+ (insolúvel), e no estado 

reduzido, íon ferroso Fe2+ (solúvel), podendo ocorrer na forma iônica ou complexada 

como íon di ou trivalente, em estado coloidal ou disperso (FRESEINUS et al, 1988; 

APHA, 1998). A presença da goetita no setor NE da bacia da lagoa sugere um maior 

aporte de ferro transportado sob forma dissolvida como íon ferroso, Fe2+. Segundo 

TURCQ (2001), o ferro presente na bacia da Lagoa do Caçó está contido nos 

horizontes podzólicos que se desenvolvem nos solos arenosos. Assim, a entrada de 

ferro na lagoa depende, essencialmente, da precipitação e, conseqüente, descarga da 

drenagem da bacia da Lagoa do Caçó.  

A concentração do ferro nos sedimentos superficiais na Lagoa do Caçó é 

extremamente alta e reflete as características pedológicas da região (CARDOSO, 

2001). SOUZA (1995) estudando as concentrações de ferro na bacia Amazônica 

encontrou altos teores de Fe2+ nas regiões de elevada salinidade e alta concentração 

de SO4
2-. Este autor atribuiu aos solos ferruginosos da bacia amazônica a origem deste 

Fe2+, sugerindo fenômenos de oxidação em profundidade, semelhante ao que 

provavelmente ocorre na bacia da Lagoa do Caçó.  
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A formação da goetita autigênica na Lagoa do Caçó é também fortemente 

influenciada pela disponibilidade de oxigênio. O oxigênio constitui um dos mais 

importantes gases dissolvidos para a dinâmica dos ecossistemas aquáticos. Sua 

principal fonte para a água é a difusão atmosférica, como também a produção primária. 

Suas perdas são devidas ao consumo pela decomposição de matéria orgânica 

(oxidação), perda para a atmosfera, respiração de organismos aquáticos e oxidação de 

íons metálicos, como por exemplo o caso do íon ferro. Outro fator que influencia a 

distribuição de oxigênio nos lagos é a estratificação térmica, a qual acaba por produzir 

uma estratificação química. No entanto, segundo ESTEVES (1988), lagos de regiões 

tropicais, freqüentemente apresentam estratificação química, especialmente de 

oxigênio, independente da estratificação térmica, ao contrário de lagos de regiões 

temperadas. No entanto, o estudo das variações nictemerais (24 horas) das variáveis 

físico-químicas da Lagoa do Caçó realizado nas estações seca e chuvosa (abril e 

novembro), mostrou a permanência de uma coluna d´água oxigenada e homogênea, 

sem qualquer evidencia de estratificação térmica ou química na lagoa (Figura 19). 

 

 

FIGURA 19:  Distribuição das concentrações de oxigênio dissolvido na coluna d´água 

da Lagoa do Caçó ao longo de um ciclo nictemeral (24 horas) de abril de 

2001. 
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Esta homogeneidade térmica e química pode ter tido conseqüências imediatas 

sobre a repartição dos minerais autigênicos (sílica amorfa e goetita). É possível que a 

goetita encontre-se em menor quantidade, ou seja mesmo inexistente nas margens 

ocupadas pelos densos bancos de macrofítas. Isto seria esperado em virtude do 

acúmulo de grande quantidade de matéria orgânica neste locais, tornando o ambiente 

redutor. Nestas condições todo Fe(III) presente na forma de goetita seria reduzido para 

Fe(II) solúvel. No entanto, esta hipótese não pode ser testada devido à inexistência de 

pontos de coleta dentro dos bancos de macrófitas.  

A Lagoa do Caçó é um ambiente natural sem impactos antropogênicos 

aparentes (GURGEL, 2001).  O ferro Fe2+ transportado sob forma dissolvida se 

precipita sob forma de Fe(OH)3 quando mudam as condições do meio. Assim, três 

hipóteses principais podem explicar a presença de goetita na Lagoa do Caçó, as quais 

podem agir concomitantemente:  

(1) entrada de ferro Fe2+ sob forma dissolvida na água de escoamento superficial 

da bacia de drenagem até a lagoa durante o período de maiores pluviosidades, e 

posterior redução para Fe3+ e precipitação de Fe(OH)3 nas condições oxidantes da 

coluna d´água da Lagoa do Caçó;  

(2) entrada de Fe2+ dissolvido através da percolação do lençol freático. Durante a 

estação seca, quando ocorreria um menor aporte de chuvas e da drenagem superficial, 

o aporte oriundo do lençol freático compensaria o desequilíbrio provocado pela 

evaporação. Esta água do lençol freático mantém viva a alimentação da Lagoa tanto 

em água quanto em minerais.  

(3) entrada de goetita detrítica ocorreria via drenagem superficial ou ainda 

através do transporte eólico. No entanto, PÉREZ (2003) que estudou o aporte 

atmosférico para a Lagoa do Caçó não detectou nenhuma contribuição de transporte de 

longa distância de partículas vindas do continente africano, como ocorre em várias 

regiões que sofrem influência da Zona de Convergência InterTropical (ZCIT).  

Assim, a goetita autigênica da Lagoa do Caçó parece se formar segundo a 

equação (1), a qual requer condições de pH menor que 9,13 e Eh maior que 0,77 volts 
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(Figura 20). Estas condições físico-químicas são satisfeitas na Lagoa do Caçó 

(ALBUQUERQUE, 1999).  

 

               Fe+2   + 2H2O    ↔    FeOOH    +    3H+       +  e-      ( Eq. 1) 
 

Outro fator que deve ser considerado é a presença de bactérias, as quais têm 

um papel muito importante no ciclo de ferro. A participação de bactérias na precipitação 

de goetita se dá através da oxidação do Fe+2  para a obtenção de energia, como 

também através da metabolização da matéria orgânica complexada ao ferro, 

promovendo a precipitação do ferro. Estas bactérias são muito freqüentes em ambiente 

ricos em compostos húmicos. Ao metabolizarem a matéria orgânica complexada ao 

ferro, estas bactérias excretam Fe(II) que é rapidamente oxidado, resultando na 

formação de hidróxido de Fe(III), o qual é depositado sobre a superfície celular. 

GREGORY (1980 apud Esteves, 1988) mostrou que além do ferro, outros compostos 

de Mn, Al, Ti, S, P, K e Ca são, também, co-precipitados. Este fenômeno ocorre quando 

macrófitas aquáticas e algas, durante o período de intensa atividade fotossintética, 

basificam o meio. Nestas condições, pode ocorrer a oxidação química de íons ferrosos 

(manganosos), sendo precipitados sob forma de Fe(OH)3 . Segundo FERNANDEZ 

(1994), ocorre remobilização de metais (Fe, Mn) e coprecipitados na zona de transição 

do potencial redox, seguido pelo enriquecimento e migração de metais nas águas 

intersticiais e reprecipitação dos metais na zona oxidada superficial dos sedimentos (El 

GHOBARY, 1982; SALOMON & FORSTNER, 1984 apud FERNANNDEZ, 1994).  
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             Figura 20: Diagrama Eh- pH mostrando a estabilidade do ferro no ambiente         

                               Aquático e a faixa de variação do pH na água 

 

Lagoa do Caçó 

 

No caso da Lagoa do Caçó, conforme o modelo conceitual dos processos de 

produção e degradação da matéria orgânica (Figura 4), a maior parte da produção 

primária ocorre nas margens. No entanto, o acúmulo deste material orgânico produz o 

consumo de oxigênio, o que dificultaria a oxidação do ferro para a formação de goetita 

nestes ambientes marginais.  

No tocante a presença de outros minerais oxidados de ferro, a presença de 

hematita, apesar de em pequena quantidade, foi detectada pela análise de difratometria 

de raio-X nos sedimentos da Lagoa do Caçó. No entanto, a hematita é um mineral que 

apresenta ligações químicas simétricas, sendo por isso impossível sua quantificação 

através do FTIR.  Assim, baseado na equação de equilíbrio químico entre a goetita e a 

hematita (Eq. 2), fez-se o esforço de estimar a importância da hematita para os 

sedimentos da Lagoa do Caçó, como também entender quais as condições ambientais 

seriam favoráveis para sua formação. 
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                         Fe2O3  +  H2O  ↔    2FeOOH         ΔG= -2,2 kcal                   (Eq. 2)                

 

A equação (1) mostra que a formação da hematita é favorecida pela remoção da 

água. Desta forma, a hematita é o mineral de ferro oxidado mais estável em ambientes 

terrestres, enquanto que a goetita seria o mineral mais estável em ambientes aquáticos. 

No entanto, durante períodos de menor precipitação e maior evaporação (clima mais 

secos), o equilíbrio químico se deslocaria para a esquerda, favorecendo a formação da 

hematita. Por outro lado, em situação de maior aporte hídrico, a formação da goetita é 

favorecida, com o equilíbrio deslocado para a direita. Além disto, a formação de 

hematita poderia também ser favorecida pela presença de bactérias. Segundo 

KRAUSKOPF (1972) a presença de óxido férrico (hematita) pode ser causada por 

bactérias que oxidam compostos de ferro como uma reação produtora de energia para 

seus processos vitais. 

A presença de outros minerais de ferro, como a pirita (FeS) e a siderita (FeCO3), 

não foram registradas nos sedimentos superficiais, indicando a ausências de condições 

físico-químicas necessárias para a formação destes minerais. Apesar disto, SIFEDDINE 

et al (2002) relata a presença de siderita em sedimentos antigos da Lagoa do Caçó 

(anteriores há 10.000 anos). A presença de siderita nesses sedimentos antigos denota 

a ocorrência de um paleoambiente bastante diferente do atual, possivelmente com 

maior alcalinidade (Equação 3). 

 

Fe2+  +    HCO3
-. --------------------→ FeCO3    + H+                   (Eq. 3) 
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6 CONCLUSÃO 
 

         O registro sedimentar recente da Lagoa do Caçó representa um conjunto de 

informações interessantes que permitiu definir as interações entre os ecossistemas da 

bacia de drenagem e da bacia de sedimentação. O estudo da distribuição dos minerais 

nestes sedimentos recentes permitiu calibrar a utilização dos marcadores minerais, a 

fim de melhor aplicá-los em estudos paleoambientais. 

A matriz sedimentar da Lagoa do Caçó é formada essencialmente por quartzo, 

goetita, hematita, caulinita e sílica amorfa (biogênica). Dentre estes, o quartzo, a 

caulinita e, pelo menos parte da goetita apresentam uma origem detrítica, enquanto que 

a sílica amorfa e o restante da goetita são minerais neo-formados ou autigênicos. Neste 

sentido, os minerais detríticos oferecem informações sobre as condições de erosão e o 

modo de transporte da bacia de drenagem até a lagoa. Da mesma forma, os minerais 

autigênicos como a sílica amorfa e a goetita informam sobre as condições físico-

químicas do meio de sedimentação. 

     A distribuição dos valores de conteúdo e espacial do quartzo mostrou-se 

diferente dos demais minerais analisados, demonstrando valores extremos e outliers. 

Este fato pode ser explicado, pelo menos parcialmente, pela metodologia de coleta dos 

sedimentos que priorizou a obtenção da camada nefelóide, o que pode ter causado um 

artefato no conteúdo do quartzo na lagoa. 

No caso da caulinita, mineral detrítico que teve sua origem principalmente 

atribuída ao escoamento superficial da bacia de drenagem, sua distribuição espacial 

mostrou maiores concentrações nas regiões mais profundas próximas a saída da lagoa. 

Esta distribuição parece ter sido controlada essencialmente pela hidrodinâmica da 

lagoa, a qual promoveu a deposição deste argilomineral nas regiões de menor 

turbulência. 

A goetita encontrou-se presente em quase toda lagoa, com maiores concentrações 

na região próxima a saída. A correlação positiva encontrada entre os valores de 
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caulinita e goetita sugerem que, pelo menos em parte, este mineral pode ter uma 

origem detrítica. Além disto, seguindo as condições necessárias para a formação e 

estabilidade da goetita nos sedimentos, é possível supor que este mineral está sendo 

formado nas regiões de águas abertas, fora dos bancos de macrófitas aquáticas. No 

entanto, em virtude a ausência de pontos de amostragem em locais verdadeiramente 

representativos do ambiente marginal colonizado pelas macrófitas, não possível 

demonstrar este processo. Três hipóteses, não mutuamente excludentes, sugerem os 

processos de formação da goetita nos sedimentos da Lagoa do Caçó e marcam a 

goetita como um mineral que pode ser, potencialmente, utilizado como traçador das 

entradas de água na lagoa. 

A sílica amorfa (biogênica) encontra-se distribuída na Lagoa do Caçó em 

concordância com a distribuição dos bancos de macrófitas marginais. Este fato é 

explicado pela composição de espécies predominantemente epífitas. Neste contexto, é 

possível indicar que o conteúdo de sílica amorfa presente nos sedimentos possa ser 

utilizado com marcador da produtividade do sistema lacustre.  
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8 – ANEXOS 
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8.1 Tabelas 
Tabela 3: Resultados das 59 amostras dos sedimentos superficiais na Lagoa Caçó. 

Longitude Latitude prof Estação
Quartz 

 (%) 
Siam 
 (%) 

Kaol 
 (%) 

Goet  
(%) 

-4324525 -2957083 9.5 1 8 18 7 32
-43242720 -2954972 4 2 2 16 6 14

-4324225 -2954139 5 3 18 20 8 18
-43244060 -2954111 3 4 2 16 16 14
-43244080 -2954861 8 5 3 16 8 36
-43243890 -2956222 7 6 4 12 8 33
-43246580 -2956639 2 7 4 28 9 30
-43247640 -2959722 9 8 2 12 7 30
-43246670 -2962444 3 9 3 18 8 31

-4324861 -2961946 9 10 3 13 8 36
-43251170 -2960216 3 11 11 38 12 35
-43251040 -2962716 7 12 1 16 9 38

-4325398 -296201 9 13 3 3 0 14
-43254970 -2962861 7 14 1 7 7 25
-43254670 -2964 5 15 3 12 8 30
-43255900 -2962999 9 16 2 11 6 25
-43257370 -296348 8 17 3 12 7 30
-43276080 -2977111 3.5 18 0 41 2 12
-43276360 -2976694 4.5 19 0 44 2 12
-43276920 -2976583 3.5 20 0 43 0 9
-43276970 -297725 2.5 21 0 43 0 9
-43275330 -2976444 5 22 0 50 0 15
-43275360 -2975611 5 23 1 37 0 12
-43275360 -2974722 4 24 1 33 0 29
-43274440 -2974889 4 25 0 31 0 14
-43273300 -2974944 4.5 26 1 47 0 6
-43272640 -2973361 2.8 27 1 22 0 20
-43271670 -2973083 3 28 0 39 0 18
-43268310 -2970008 7 29 1 32 7 26
-43268310 -2970008 2.5 30 9 24 2 3
-43268240 -2971732 8 31 2 27 8 25
-43265820 -2971923 3 32 3 27 8 25
-43266970 -2971159 8 33 4 22 8 30

-4326534 -2968584 5 34 0 24 3 20
-43264320 -2969348 7.5 35 1 19 7 31
-43263180 -2970366 3 36 1 21 7 24
-43263940 -2967694 8.5 37 2 17 5 30
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Continuação Tabela 3 

Longitude Latitude prof Estação
Quartz 

 (%) 
Siam 
 (%) 

Kaol 
 (%) 

Geot  
(%) 

-43264190 -2966917 3.5 38 10 24 5 24
-43261970 -2967056 8.5 39 2 22 7 38
-43260440 -2967426 4 40 5 23 5 25
-43255390 -2964695 3.5 41 4 22 7 29
-43257370 -2965366 6.5 42 4 19 9 27

-4325659 -296454 5 43 14 31 6 19
-4326279 -296666 10 44 2 34 5 11

-43260840 -2964382 4 45 1 30 5 26
-4326148 -296634 5.5 46 6 15 8 22

-43260480 -2967247 5 47 5 21 8 27
-4326253 -296763 7 48 1 21 3 13

-43250140 -2959128 4.8 49 3 13 8 30
-43250340 -2961176 9 50 5 25 8 34
-43249470 -2960251 8 51 11 37 13 35
-43249380 -2964313 2.5 52 3 12 8 30
-43251800 -296201 8.5 53 2 12 6 25

-432477 -295771 2.5 54 3 12 7 29
-43247 -2958 7 55 1 39 4 12

-4324607 -295904 10 56 1 45 1 10
-4324464 -2959255 4 57 2 50 3 6

-43246 -296002 8.7 58 0 41 0 0
-4324521 -2961 7.5 59 1 49 0 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 71
 

 

8.2 Figuras   
Figura 21:  Difratograma da amostra de sedimentos superficiais (S56) com seus 

principais  
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Figura 22:  Difratograma da amostra de sedimentos superficiais (S44) com seus 

principais picos 
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Figura 23:  Difratograma da amostra de sedimentos superficiais (S17) com seus 

principais picos 
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Figura 24:  Difratograma da amostra de sedimentos superficiais (S13) com seus 

principais picos 
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Figura 25:  Difratograma da amostra de sedimentos superficiais (37) com seus 

principais picos 
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Figura 26:  Difratograma da amostra de sedimentos superficiais (S38) com seus 

principais  
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Figura 27:  Difratograma da amostra de sedimentos superficiais (S24) com seus 

principais picos. 
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Figura 28: Difratograma da amostra de sedimentos superficiais (S1) com seus principais 

picos 
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Figura 29:  Difratograma da amostra de sedimentos superficiais (S5) m seus principais 

picos. 
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Figura 30: Difratograma da amostra de sedimentos superficiais (15) com seus principais 

picos. 
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