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RESUMO 

 

Neste estudo foi caracterizada a sedimentação recente de matéria orgânica da Lagoa do Caçó 

(MA), localizada em uma região fortemente influenciada pela Zona de Convergência 

Intertropical (ZCIT), uma das responsáveis pela dinâmica climática do Brasil.  Foram 

coletados cinco testemunhos ao longo de um perfil batimétrico com respectivamente 1.5; 3; 4; 

6 e 9 metros de coluna d’água. Este perfil apresenta uma clara zonação biológica com 

presença de macrófitas na margem (0 a 0.5m), passando por uma região com macrófitas 

associadas a algas epifíticas (0.5 a 2m), a uma região com vegetação submersa (2 a 5.5m), até 

completa ausência de vegetação (acima de 5.5 m). A caracterização da sedimentação recente 

da lagoa foi feita através da análise de marcadores orgânicos, que possuem a propriedade de 

identificar a origem e o estado de preservação da matéria orgânica depositada. Foram 

utilizados os seguintes marcadores: conteúdo de carbono, nitrogênio e razão C:N; composição 

isotópica do carbono e do nitrogênio; petrografia da matéria orgânica (identificação e 

classificação de fragmentos microscópicos) e quantificação de derivados de clorofila. Os 

resultados demonstraram uma alta produtividade na margem da lagoa, que decresce com a 

profundidade, gerando, portanto, dados característicos para cada ambiente, permitindo, então, 

que os registros obtidos sejam utilizados como padrões para avaliação das paleoprofundidades 

da Lagoa do Caçó (MA). A razão entre a matéria orgânica não vascular e a matéria orgânica 

vascular mostrou ser o melhor marcador de profundidade. A análise dos testemunhos curtos 

possibilitou dividir o período estudado em cinco fases segundo os dados gerados pelos 

marcadores orgânicos. Os resultados sugerem a elevação do nível do lago durante as fases I a 

IV e em seguida uma diminuição do nível do lago até a fase V representada pelos dias atuais. 

Variações no nível do lago foram relacionadas com as precipitações anuais e os casos de secas 

(causadas pelos eventos El Niño) e chuvas abundantes (causadas pela La Niña), que 

possibilitaram sugerir a influência desses mecanismos no nível do lago. 

 
 

Palavras-chave: marcadores geoquímicos; petrografia da matéria orgânica; caracterização 

recente; paleoprofundidade.  

 



  

 

ABSTRACT 

 

Elemental, isotopic compositions and palynofacies observations of organic matter in surficial 

sediments from a transect across Lagoa do Caçó (MA – Brazil) have been analyzed to 

investigate the processes that participate in the production and deposition of sedimentary 

organic matter. Five cores were collected along a bathymetric profile with 1,5; 3; 4; 6 and 9 

meters respectively. This transverse profile starts in a margin (0 to 0,5m), provides a clear 

biological zonation with the occurrence of emergent macrophytes, declines through a region 

with macrophytes in association with epiphytic algae (0,5 to 2 m), exceeds a region with 

submerged vegetation (2 to 5,5 m) up to a complete absence of vegetation (over 5,5 m). The 

variation of these parameters shows in the marginal zone a gradient between 0 to 4 meters 

decreasing for TOC, C/N, chlorophyll derivates, and δ13Co/oo and increasing for δ15N o/oo 

values.  They start at 0,5 m with values  around 22, 14, -25 o/oo and between 0 and 1 o/oo  and 

reach  10, 8, -29 o/oo and 5 o/oo respectively at 4 meters water deep characterizing therefore this 

emergent macrophytes vegetation. These values remain stable between 4 and 10 meters to the 

phytoplanktonic production with weaker marginal influence. The palynofacies results show a 

same pattern marked by an increase of the terrestrial organic matter from the margin to the 

center. Concluding, it is strictly relevant to consider that the bulk and isotopic compositions 

mark the biological zonation of Lagoa do Caçó (MA- Brazil), which show that the high 

productivity occurs in the marginal area linked to macrophyte vegetation and tend to decrease 

until disappear at 4 meters. The variations of these elemental, isotopic and petrographyc 

parameters obtained from the five cores collected in those different zones of Caçó Lake have 

provided 5 paleohydrological phases marked by an increase of the lake level until the last unit 

when it starts to decrease. These lake level changes are probably linked to the regional 

hydrological balance which is associated to the annual rainfall distributions influenced, at the 

same time, by the Pacific and Atlantic variability. 

 

 

Keywords: elemental compositions – isotopic compositions – palynofacies – organic matter – 

surficial sediments. 
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1 INTRODUÇÃO 
 
 

Esta pesquisa, realizada na Bacia da Lagoa do Caçó, Maranhão, faz parte do Projeto 

PALEOTROPIC (Paleoambiente e Variabilidades Climáticas Tropicais) e pretende, através 

de estudos ambientais, reconstruir as possíveis mudanças climáticas ocorridas no norte do 

Estado do Maranhão (MA), durante o final do Quaternário. Visa encontrar uma possível 

relação causal entre os registros paleoclimáticos e mudanças na localização da Zona de 

Convergência Intertropical (ZCIT), e na atividade dos ventos alísios na região. 

A Lagoa do Caçó foi escolhida por estar situada numa região fortemente influenciada 

pela atual sazonalidade da atividade dos ventos alísios e dos deslocamentos da ZCIT.  

 Os registros fornecidos por outros estudos paleoambientais realizados na América do 

Sul (ABSY, 1979; 1984; BRADBURY et al, 1981; BUSH; COULINVAUX, 1988; 

DESJARDINS et al, 1996; LEDRU, 1992; 1993; LEYDEN, 1984; MARTIN et al, 1992; 

1993; 1997;  PESSENDA et al, 1997; SERVANT et al, 1981; 1989; 1993; SIFEDDINE, 

1994; SUGUIO et al, 1993; TURCQ et al, 1997) revelaram uma falta de sincronia entre seus 

dados e acredita-se que esses mecanismos climáticos sofreram alterações ao longo do tempo.  

 Os estudos que visam à reconstituição paleoambiental podem contribuir para a 

recuperação da história de um dado ecossistema e permitem realizar modelos de previsão de 

futuras mudanças ambientais. No entanto, para uma boa compreensão do ambiente passado, 

esses estudos devem ser calibrados com estudos dos ambientes atuais, através da 

caracterização da sedimentação atual com a finalidade de obter padrões que permitam 

estabelecer correlações entre as mudanças paleoambientais e paleoclimáticas. Portanto, o 

entendimento da atual interação entre a dinâmica climática e a dinâmica ambiental servirá 

como uma boa base comparativa para a compreensão das modificações neste estado de 

equilíbrio dinâmico.  

Para a determinação da taxa de sedimentação da Lagoa do Caçó foi feita análise da 

distribuição vertical de perfis de 210Pb, baseado no decaimento deste radioisótopo natural 

presente nos sedimentos. O radioisótopo 210Pb com meia-vida de 22,26 anos é um 

radionuclídeo natural originado da série de decaimento do 238U, o qual segue o 226Ra. O 

radioisótopo 226Ra (meia-vida de 1622 anos) decai para produzir o gás nobre 222Rn (meia-vida 

de 3,83 dias) seguindo-se uma série de nuclídeos com meias-vidas curtas, até produzir o 
210Pb. Uma fração de átomos de 222Rn formado pelo decaimento do 226Ra no solo escapa para 

a atmosfera onde decai para o 210Pb, o qual atinge a superfície dos solos, lagos e oceanos pelo 
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“fallout” atmosférico. O 210Pb em excesso (o 210Pb total menos aquele suportado pelo 226Ra) é 

rapidamente adsorvido pelo material particulado fino (< 0,45 µm), indo depositar-se no fundo 

dos lagos e oceanos. Esses traços em geral, podem ser usados para caracterizar processos 

ocorridos dentro de uma escala de tempo de até cinco meia-vidas, ou seja, aproximadamente 

100 anos como é o caso específico do 210Pb com meia-vida de 22,26 anos (JOSHI,1989). 

 Os sedimentos desses corpos d’água constituem-se numa superfície de soterramento 

para particulados orgânicos e inorgânicos. Desde que exista sempre uma interação entre 

hidrosfera e atmosfera, a grande maioria dos elementos traço, tanto radioativos como estáveis, 

são introduzidos nos sedimentos, através do escoamento superficial e “fallout” atmosférico 

(SIMÕES FILHO, 1993).   

 Krishnaswamy et al (1971) apresentaram um dos primeiros estudos geocronológicos, 

utilizando o radioisótopo 210Pb em excesso. Seguiram-se então vários estudos 

(MATSUMOTO, 1975; DURHAM; JOSHI, 1980; VON DAMM et al, 1979; JOSHI; KU, 

1979; Joshi et al, 1988; Robbins ; Edgington, 1975) que constataram que a medida do 210Pb 

em excesso (210Pb derivado da precipitação atmosférica) é de grande utilidade para datação de 

sedimentos de lagos e para a determinação do impacto do homem sobre o meio ambiente, 

fornecendo informação sobre as taxas de acumulação dos sedimentos. Devido a meia-vida do 
210Pb ser de magnitude conveniente, a atividade deste exibe um decréscimo com a 

profundidade dentro da coluna do sedimento e o gradiente deste decréscimo fornece 

informações sobre as taxas de sedimentação. Sendo assim o 210Pb um excelente traçador para 

tal fim. 

 A medida da atividade de 210Pb em sedimentos é feita através de métodos 

radioquímicos, dos quais os mais freqüentemente usados são: 

(1) Medida espectrométrica direta de 210Pb através de energia γ; 

(2) Medida indireta de 210Pb pela contagem beta do 210Bi em detetor proporcional; 

(3) Medida indireta de 210Pb pela espectrometria alfa do 210Po em detetor de 

barreira de superfície. 

 Existem dois modelos matemáticos possíveis para a interpretação dos perfis de 

sedimentos: o primeiro é o CIC (Concentração Inicial Constante), assume que a concentração 

inicial de 210Pb em excesso é constante ao longo do perfil, e o segundo é o CRS (Taxa de 

Suprimento Constante) o qual se baseia na suposição de que o fluxo de 210Pb em excesso na 

interface sedimento-água, em sistemas fechados, é constante pelo menos nos últimos 200 anos 

(JOSHI; SHUKLA, 1991). 

 Uma vez que a correta interpretação dos registros paleoclimáticos depende, 
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essencialmente, do estabelecimento de comparações com o padrão atual, pretende-se, com 

este trabalho, caracterizar a dinâmica atual da Lagoa do Caçó, através do uso de marcadores 

orgânicos, tais como as composições isotópicas do carbono e nitrogênio e a razão C:N, que 

permitirão uma distinção entre o aporte orgânico autóctone e alóctone, juntamente com a 

análise petrográfica da matéria orgânica, que além de caracterizar o aporte orgânico, avalia 

quantitativamente o balanço entre o material autóctone e alóctone. A razão entre as frações 

orgânicas autóctones e alóctones, ou seja, aquelas oriundas da produção externa e interna do 

lago, permite o estabelecimento da relação entre o lago e sua bacia. 

 A conjugação dos resultados dos diferentes marcadores nos permite caracterizar o 

funcionamento da bacia com uma maior compreensão e definição temporal da variabilidade 

climática imposta. 

  

1.1 OBJETIVOS 

1.1.1 Objetivo Geral 

Analisar a sedimentação atual da matéria orgânica e os processos que a controlam para 

fornecer base comparativa de interpretação da reconstituição das mudanças paleoambientais e 

paleoclimáticas da região.  

1.1.2 Objetivos Específicos 

• Caracterizar a dinâmica atual da Lagoa do Caçó, através do uso de análise de 

marcadores orgânicos, em função da profundidade da coluna d’água. 

• Identificar, através de marcadores orgânicos, a evolução dos ecossistemas, a cobertura 

vegetal, ocorrência de incêndios e o tipo do processo diagenético durante a 

sedimentação.  

O presente estudo encontra-se estruturado em sete capítulos. O capítulo I trata-se da 

introdução e objetivos da pesquisa.  O capítulo II apresenta o referencial teórico, de 

fundamental importância para abordagens conceituais, sobretudo os marcadores orgânicos. O 

capítulo III aborda a área de estudo e seus componentes: localização, clima, cobertura vegetal, 

geomorfologia e solo.   O capítulo IV apresenta a metodologia utilizada para amostragem, 

densidade, determinação da taxa de sedimentação, datação pelo 14C, teor em matéria orgânica, 

determinação de pigmentos derivados da clorofila sedimentar, razão C:N, composição 

isotópica do carbono e do nitrogênio e petrografia da matéria orgânica.  O capítulo VI 

determina através da distribuição vertical de perfis de 210Pb, baseado no decaimento deste 

radioisótopo, a taxa de sedimentação de dois testemunhos coletados a diferentes 

profundidades do perfil 4 da lagoa do Caçó, objetivando  obter as taxas de sedimentação e a 
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cronologia do perfil.  No capítulo VII são analisados os cinco testemunhos curtos coletados ao 

longo do perfil 4, com base nos dados dos marcadores orgânicos fornecidos pela 

sedimentação atual para os cinco ambientes em questão. 
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2 BASE TEÓRICA 
 

  A matéria orgânica é composta de uma mistura complexa de substâncias existentes nos 

diferentes tipos de biota que povoam um lago e sua bacia produzindo matéria orgânica com 

composições bioquímicas distintas. Mudanças na estrutura da comunidade desta biota criam 

variações nas quantidades e nos tipos de matéria orgânica depositados em momentos 

diferentes na história de um lago (MEYERS; ISHIWATARI, 1993).  

  Após a morte de organismos, as substâncias que compõem esses seres, tais como 

carboidratos, proteínas, lipídeos, lignina, etc. estão sujeitas a vários graus de decomposição 

dependendo do meio de sedimentação (principalmente da sua propriedade redox). Parte dos 

produtos de decomposição é reciclada por outros organismos como fonte de energia. 

Moléculas simples, como CO2, H2O, CH4, NH3, N2, SH2, etc. constituem produtos de 

processos metabólicos, e também podem ser obtidas através de processos físico-químicos, 

como a oxidação. As substâncias orgânicas não processadas são incorporadas ao sedimento, 

constituindo, assim, a fonte primária de matéria orgânica. Estas, quando derivadas de 

organismos existentes no ambiente de sedimentação, são chamadas matérias orgânicas 

Autóctones, tais como algas planctônicas, algas epifíticas, macrófitas emersas e submersas. A 

matéria orgânica, quando originada fora do ambiente de sedimentação, e transportada por rios, 

ventos, etc., é denominada matéria orgânica alóctone, representada por vegetais terrestres da 

bacia de drenagem (DURAND, 1980).  

 Com base na morfologia vegetal, as plantas podem ser divididas em dois grupos: 

• Plantas não-vasculares: não apresentam lignina – componente rico em carbono (p.ex. 

algas e macrófitas) 

• Plantas vasculares: apresentam lignina (p.ex. gramas, arbustos e árvores). 

 Este último tipo está presente nos solos e nas partes rasas dos lagos. As contribuições 

relativas destes dois grupos estão intrinsecamente relacionadas com a morfometria do lago, 

profundidade e topografia da bacia (MEYERS; ISHIWATARI, 1993).  

 Durante a sedimentação, vários processos alteram a composição da matéria orgânica. 

O grau de alteração pode fornecer, através de registros paleolimnológicos, informações sobre 

o ambiente passado do lago. O principal deles é a degradação ao longo da coluna d’água. 

Eadie et al (1984), demonstraram através de estudos com armadilha de sedimentação no Lago 

Michigan, que apenas 6% do carbono orgânico formado fotossinteticamente na superfície do 

lago atingem a profundidade de 100 metros. Aproximadamente 85% do carbono é oxidado 

antes de deixar o epilimnion. Lagos rasos geralmente possuem maior quantidade de matéria 
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orgânica em seus sedimentos, devido a menor exposição à oxidação na coluna d’água.  

Knoppers (1994) demonstrou que entre 15-24% da produção primária fitoplantônica acumula 

nos sedimentos de lagunas costeiras.   

 Bactérias e outros microorganismos presentes, nos sedimentos, na água e nos solos da 

bacia do lago degradam a matéria orgânica aquática e terrestre. Embora algumas bactérias 

sejam capazes de realizar a fotossíntese e a quimiossíntese, os lagos geralmente fornecem 

substratos orgânicos suficientes para que as bactérias assumam o papel dominante de 

decompositores heterotróficos dos restos orgânicos.   

 Uma vez que a matéria orgânica alcança o fundo, esta ainda pode ser novamente 

exposta à degradação na coluna d’água através da ressuspensão, geralmente mais significativa 

em lagos grandes com circulação de correntes, do que em pequenos lagos (MEYERS; 

ISHIWATARI, 1993). 

 A bioturbação nos sedimentos de superfície é mais um fator que prolonga a exposição 

da matéria orgânica à oxidação. Cobler; Dymond (1980), demonstraram que são destruídos 

aproximadamente 75% do carbono orgânico que são depositados na faixa de bioturbação. Em 

meio anóxico a bioturbação é diminuída ou até mesmo ausente devido ao consumo de 

oxigênio dissolvido por animais bênticos. 

 Depois de sedimentada, a matéria orgânica está sujeita ainda a alterações pela ação de 

bactérias anaeróbicas. A maioria dos lagos contém quantidade insuficiente de sulfato 

dissolvido para o processo de sulfato-redução. As bactérias metanogênicas buscam então este 

sulfato nas frações lábeis da matéria orgânica. Em geral, a matéria orgânica proveniente de 

fontes aquáticas é mais sensível ao processo de degradação microbiana do que a matéria 

orgânica terrestre. Como conseqüência, sedimentos lacustres possuem uma fração mais 

refratária da matéria orgânica. Substâncias húmicas e lipídios são menos reativos que amino-

compostos e carboidratos. A este material são somados resíduos provenientes da ação 

microbiana (MEYERS; ISHIWATARI, 1993). 

 Como conseqüência desses múltiplos processos, a matéria orgânica presente nos 

sedimentos apresenta composição diferente daquela produzida pela biota dentro e envolta do 

lago. Além disso, a quantidade sedimentada representa uma pequena fração da matéria 

orgânica introduzida na superfície das águas. 

 A identificação das fontes de matéria orgânica em sedimentos é um dos objetivos do 

estudo paleoambiental, visando a reconstrução histórica do lago e da sua bacia. Os 

marcadores orgânicos podem revelar a evolução dos ecossistemas, identificar a cobertura 
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vegetal, ocorrência de incêndios e o tipo do processo diagenético durante a sedimentação 

(SIFEDDINE et al, 1994). Porém, após a descrição de várias mudanças ocorridas na matéria 

orgânica durante processos diagenéticos, deve ser feita uma pergunta crítica: “Com que 

precisão o tipo de matéria orgânica reflete as fontes originais?”. Vários estudos 

paleoambientais utilizam marcadores orgânicos como indicadores de fonte de matéria 

orgânica, e acredita-se que através de uma boa calibração desses marcadores com o ambiente 

atual, será possível correlacioná- los com dados fornecidos pela sedimentação passada, 

permitindo-se então, fazer uma boa reconstituição da história do lago.  

2.1 MARCADORES ORGÂNICOS 

  Os marcadores orgânicos são freqüentemente utilizados com o propósito de se 

identificar a origem da matéria orgânica, sua composição e seu estado de preservação, 

diferenciando os diversos tipos de vegetação (SCHIMMELMANN; TEGNER, 1991; 

THORNTON; MCMANUS, 1994). 

2.1.1 Composição Isotópica do Carbono 

 O d13C é usado como um indicador dos tipos de vegetação do ambiente local, 

baseando-se nos diferentes mecanismos de assimilação do carbono no processo fotossintético.  

 Árvores, algas e algumas herbáceas assimilam o carbono pelo mecanismo C3-Calvin 

produzindo valores entre –20 o/oo e -32 o/oo com média de -27 o/oo. Gramíneas, utilizam o 

mecanismo C4-Hatch-Slack, fornecendo valores entre –9 e –17 o/oo , com média de -13 o/oo, e 

cactáceas utilizam o mecanismo CAM (metabolismo do ácido crassuláceo). Esses diferentes 

mecanismos de assimilação do carbono permitem a distinção das fontes de matéria orgânica, 

através da avaliação dos sinais obtidos para a composição isotópica do carbono (GOUVEIA 

et al, 1997). 

  Algas de água doce produzem sinais semelhantes aos de plantas C3 (NAKAI, 1972; 

BENSON et al, 1991), no entanto a distinção entre as fontes pode ser realizada mediante a 

análise de outros marcadores em conjunto. 

2.1.2 Composição Isotópica do Nitrogênio  

 O d15N também tem sido usado como marcador orgânico em sistemas aquáticos. 

Importantes informações paleolimnológicas sobre a fonte e a diagênese podem ser obtidas a 

partir de medidas de d15N pois as plantas terrestres e aquáticas diferem no conteúdo isotópico 

de nitrogênio inorgânico armazenado. 
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 Os valores de d15N estão sujeitos a alterações no fracionamento isotópico durante a 

transformação biogênica e a reciclagem entre compostos nitrogenados particulados e 

dissolvidos. Os principais processos biogênicos, tais como amonificação, nitrificação, 

denitrificação, assimilação de nutrientes, etc., modificam a composição isotópica do 

nitrogênio resultando em produtos mais leves ou mais pesados (OWENS, 1987). 

 O nitrogênio atmosférico tem o d15N por volta de 00/oo, e dados próximos a este valor 

indicam a presença de espécies fixadoras do nitrogênio (SCHOENINGER; DE NIRO, 1984).  

 Voss; Struck (1997), presumem que lagos com alta taxa de matéria orgânica possuem 

o nitrogênio orgânico bem preservado, e fornecem, portanto, registros confiáveis para o d 15N.

    

2.1.3 Razão C:N da Matéria Orgânica 

 A presença ou ausência de lignina nas plantas – fontes de matéria orgânica para lagos 

– influenciam a razão C:N dos sedimentos. Plantas vasculares (com lignina) possuem razão 

C:N superior a 20, enquanto plantas não vasculares possuem baixa razão C:N, geralmente 

entre 4 e 10. Razões C:N com valores entre 10 e 20, sugerem a presença de uma mistura de 

plantas vasculares e não vasculares ou degradação biológica (MEYERS, 1994). 

 Lagos com pequena contribuição de matéria orgânica oriunda de plantas vasculares 

em relação à contribuição da produção primária da coluna d’água, apresentam baixas razões 

C:N em seus sedimentos, como demonstrado por Meyers; Ishiwatari (1993) em estudos 

realizados no Lago Walker e no Lago Michigan quando comparados com lagos que recebem 

quantidades consideráveis de plantas vasculares, tais como Lago Mangrove e Lago 

Bosumtwi.  

 Os processos diagenéticos podem modificar a composição elementar da matéria 

orgânica e conseqüentemente os valores originais da razão C:N dos sedimentos. Processos de 

decomposição, tais como autólise, dissolução e mineralização microbiana podem causar a 

redução absoluta da massa e o degradação seletiva de frações bioquímicas. Meyers; Ishiwatari 

(1993) demonstraram que partículas sedimentadas no Lago Michigan possuem uma razão 

C:N igual a 9, enquanto que na fração em resuspensão é 8. 

 Estas mudanças na composição elementar da matéria orgânica, muitas vezes não são 

suficientemente grandes para prejudicar a distinção entre plantas vasculares (terrestres) e não 

vasculares (algas). 

 A razão C:N quando analisada ao longo do testemunho, é capaz de fornecer 

informações sobre mudanças na fonte de matéria orgânica no decorrer do tempo. Ishiwatari ; 
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Uzaki (1987), relataram uma rápida transição nos valores da razão C:N que cresceram de uma 

média de 9 para uma média de 13 no ponto correspondente a 250 metros de um testemunho 

do Lago Biwa, Japão. Esta mudança foi interpretada como uma variação na fonte de matéria 

orgânica para o lago. Sedimentos recentes apresentaram uma predominância algal, enquanto 

os sedimentos profundos apresentavam uma dominância de plantas terrestres. Resultado que 

apresentou coerência com outros marcadores.  

 A razão C:N tem sido amplamente usada em conjunto com as razões isotópicas do 

carbono e do nitrogênio. A aplicação desses marcadores se baseia na existência de valores 

característicos para os diferentes tipos de matéria orgânica. Meyers (1994) combinou valores 

de d13C com valores da razão C:N, evidenciando quatro áreas distintas para fontes de matéria 

orgânica dos sedimentos. 

 

 

 
 

Figura 1: Correlação entre d13 C e razão C:N proposta por Meyers (1994). 
 

 

2.1.4 Petrografia da Matéria Orgânica 

 

 A petrografia consiste no estudo óptico das frações orgânicas de uma rocha  

sedimentar, ou seja, permite a obtenção de informações sobre a origem e o estado de 

degradação da matéria orgânica a partir do estudo e identificação dos principais constituintes 
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orgânicos e suas proporções relativas (SIFEDDINE et al, 1996; ALBUQUERQUE, 1998; 

SIMÕES FILHO, 2000). 

O estudo óptico dos fragmentos orgânicos permite a distinção entre a matéria orgânica 

estruturada e amorfa. A matéria orgânica estruturada é representada por fragmentos de origem 

biológica identificável, tais como fragmentos vegetais, fibras ligno-celulósicas, cutículas, 

pólens, algas, carvões, etc. A matéria orgânica amorfa consiste em aglomerados sem formas 

definidas que podem ser avermelhadas ou amareladas. A matéria orgânica avermelhada 

possui origem pedogenética, enquanto a amarelada é de origem algal (SIFEDDINE et al, 

1996). 

 Os fragmentos ligno-celulósicos (oriundos de plantas vasculares) são identificados 

quanto ao seu grau de degradação e podem ser: 

• translúcidos, indicando que as condições físico-químicas permitiram a preservação 

destes fragmentos, transportados rapidamente para o sedimento; 

• degradados, fragmentos amarronzados que indicam a presença de vegetação 

submetida à oxidação; 

• opacos, que são fragmentos submetidos a uma intensa oxidação aérea; 

• gelificados, originados em ambientes anaeróbios submersos e; 

• carvões, que indicam a ocorrência de incêndios.  

 

Os dados petrográficos geralmente são analisados juntamente com outros marcadores 

e permitem a confirmação e um melhor entendimento dos resultados geoquímicos 

(SIFEDDINE et al, 1994). 

 

2.1.5 Clorofila 

 

  Pigmentos vegetais fornecem informações quanto à produtividade do lago. Lagos de 

alta produtividade (eutróficos) geralmente exibem elevadas concentrações de pigmentos 

vegetais em sua matéria orgânica sedimentar, a qual é derivada do fitoplâncton remanescente. 

Lagos oligotróficos exibem baixas concentrações de pigmentos, porque grande parte de sua 

matéria orgânica vem de materiais bem oxidados lixiviados da bacia de drenagem. Swain 

(1985), concluiu que as concentrações dos derivados de clorofila são altas em ambientes 

produtivos e favoráveis à preservação da matéria orgânica sedimentada. 
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  Nos últimos anos, vários trabalhos têm utilizado a análise de pigmentos vegetais como 

marcador geoquímico em estudos paleoambientais em diversas escalas temporais 

(VALLENTYNE, 1956; SANGER; GORHAM, 1972; GORHAM et al, 1974; GRIFFITHS; 

EDMONSON, 1975; ENGSTROM et al, 1985; SWAIN, 1985; CORDEIRO et al, 1995).  

  É importante ressaltar que nenhum marcador isoladamente fornece informações a respeito 

do ambiente estudado, ou seja, os marcadores sedimentológicos orgânicos devem ser 

avaliados em conjunto, com os devidos ajustes entre eles e respeitando-se os limites temporais 

e/ou espaciais de cada marcador, possibilitando então uma melhor compreensão das 

mudanças ambientais. 
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3 ÁREA DE ESTUDO 

 
 

3.1 LOCALIZAÇÃO 

 

 O Lago do Caçó (2o 58’ S, 43o 25’ W) localiza-se no Norte do Estado do Maranhão 

entre os municípios de Barreirinhas e Urbano Santos à cerca de 100 km do mar. 

Este lago encontra-se à cerca de 80 metros acima do nível do mar, sobre um antigo 

vale entre um campo de dunas.  

 

3.2 CLIMA 

 

A região apresenta clima tropical, segundo a classificação climática de Strahler, 1989. 

O período chuvoso se estende de dezembro a junho, seguido por 4 a 5 meses de estação seca 

por ano. Os períodos de chuva e seca são diretamente influenciados pelo deslocamento da 

zona de convergência intertropical (ZCIT), provocado pela localização do máximo 

aquecimento solar. A precipitação anual está entre 1500 e 1750 mm e a temperatura média 

anual é de 26oC, sendo a máxima de 36oC e a mínima de 16oC. Durante o verão austral, o 

anticiclone do Atlântico enfraquece e desloca-se para o centro do oceano. A ZCIT adquire um 

formato encurvado para o sul. Durante o inverno austral, o anticiclone do Atlântico avança 

sobre grande parte do Brasil, promovendo o deslocamento da ZCIT para o norte do equador, 

sendo então responsável pela presença de uma estação seca de duração variável, que atinge a 

maior parte do Brasil (Figura 2). 

A região se encontra sob a influência constante dos ventos alísios que circulam com 

uma velocidade de até 70 km/h (principalmente nos meses de setembro e outubro)1. Estudos 

paralelos na mesma região demonstraram que a função destes ventos é extremamente 

importante para o funcionamento atual da lagoa do Caçó, promovendo uma efetiva e 

constante circulação da coluna d’água, tornando-a homogênea tanto em relação à 

profundidade quanto ao seu perímetro (ALBUQUERQUE, 1998).  

 

                                                                 
1  Fonte: NEMRH (Núcleo Estadual de Meteorologia e Recursos Hídricos). Disponível em: 
http://www.uema.br/meteoro/meteoro.htm . Acesso em: 19/11/2000.  
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Figura 2: circulação das células de Hadley e a localização sazonal da ZCIT (Henderson-Sellers, 
1986). 
 

3.3 COBERTURA VEGETAL 

 

 A vegetação atual é constituída por um mosaico de cerrado sobre areia com elementos 

de restinga, conforme descrito por Ledru et al (2001). 

 

3.4 GEOMORFOLOGIA 

 

 Compreende uma superfície de transição entre as formações litorâneas e os níveis 

elevados do interior. Possui relevo plano e suave ondulado em uma zona de pediplanos muito 

dissecados sobre a Formação Barreiras que se assenta discordantemente sobre a Formação 

Itapecuru sendo comum encontrar-se também sobre formações mais antigas, pertencentes 

desde o Silúrio-Devoniano até o Terciário (PROJETO RADAM, 1973). 

 

3.5 SOLO 

 

 O solo da região é a Areia Quartzosa. Apresenta um perfil pouco evoluído, com baixa 

atividade de argila, saturação baixa e soma de bases freqüentemente muito baixas. É 

permeável, de textura leve, cujo conteúdo de argila não ultrapassa a 15% no horizonte B ou C. 

Geralmente trata-se de solo profundo, fortemente drenado (PROJETO RADAM, 1973) 

 

 

 



 

 

 

                                            

 

Figura 3: Localização da área de estudo. O círculo vermelho indica a posição do Lago do Caçó. 
 

a 
28 



29 
 

 

4 METODOLOGIA 
 

4.1 AMOSTRAGEM 

 

O levantamento sísmico do lago demonstrou haver locais de sedimentação contínua, 

que constituem excelentes arquivos de mudanças paleoambientais. Após prévia avaliação do 

campo, foi escolhido o perfil sísmico 4 (Figura 4) que apresentou uma clara zonação 

biológica, caracterizada visualmente por mergulho no local, e indicou a presença de 

macrófitas na margem (0 a 0,5m), passando por uma região com macrófitas associadas a algas 

epifíticas (0,5 a 2m), a uma região com vegetação submersa que foi dividida em duas 

subregiões por haverem vegetações submersas de características distintas: entre 2 e 3,5m e 

entre 3,5 e 5,5m; até completa ausência de vegetação (acima de 5,5 m). Esta caracterização 

permitiu dividir o perfil em cinco ambientes, como ilustrado na figura 5. Além desta zonação, 

observou-se que a coluna d’água tem um aumento lento e gradual. 

 

 

 
Figura 4: Perfil sísmico 4. 
 

Cinco testemunhos foram coletados manualmente, no período chuvoso (abril de 1999), 

com o auxílio de tubos de polietileno de aproximadamente 30 centímetros de comprimento, a 

respectivamente 1,5; 3 ; 4; 6 e 9 metros de coluna d’água.  

Os testemunhos foram seccionados de 1 em 1 centímetro em campo, e as subamostras 

foram posteriormente condicionadas em sacos plásticos e transportadas em ambiente 

Perfil Sísmico 4 

Coluna d’água 9 metros 

MA 99-3 
MA 99-4 

MA 99-5 
MA 99-6 

MA 99-7 
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refrigerado. 

A localização e descrição dos pontos de coleta estão dispostas na tabela 1 e a figura 5 

ilustra os pontos de coleta. 

Tabela 1: Localização e descrição dos pontos de coleta 
 

Testemunho Profundidade  Ambiente Localização Descrição 

MA 99-3 1,5 m II S   2o57’46,8” 
W 43o14’46,7” 

Presença de macrófitas 
associadas a algas 
epifíticas. 

MA 99-4 3,0 m III S   2o57’45” 
W 43o14’49” 

Presença de vegetação 
submersa 
 

MA 99-5 4,0 m IV S   2o57’44” 
W 43o14’51,1” 

Presença de vegetação 
submersa 

MA 99-6 6,0 m V S   2o57’42,9” 
W 43o14’53,2” 

Somente 
Sedimento. 

MA 99-7 9,0 m V S   2o57’39” 
W 43o14’57,5” 

Somente 
Sedimento. 

Fonte: Este Estudo. 

 

 

 

Figura 5: Localização dos pontos de coleta. 
 

 

 

 

MA 99-3 

MA 99-4 
MA 99-5 

MA 99-6

MA 99-7 

I II III IV V 
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4.2 DENSIDADE 

 

 Em laboratório, cada fração do testemunho foi subamostrado, utilizando-se cubos de 

volume conhecido (8cm3) obtendo-se o peso seco (50o/48h). A densidade foi calculada pela 

fórmula: 

 

Da = Ps/Vt 

Onde: 

Da: densidade aparente (g/cm3) 

Ps: peso seco (g/g) 

Vt: Volume total da amostra úmida (cm3) 

 

4.3 DETERMINAÇÃO DA TAXA DE SEDIMENTAÇÃO 

 

 Para a determinação da taxa de sedimentação, foram utilizados dois testemunhos 

coletados em duplicata (MA 99-5a e MA 99-7) localizados em diferentes profundidades do 

perfil estudado, com a pretensão de avaliar a dinâmica sedimentar do lago. Esses testemunhos 

foram analisados através de diferentes métodos objetivando-se fazer uma comparação entre os 

dados fornecidos.  

 Para o testemunho MA 99-7, localizado na parte mais profunda do perfil, foi utilizado 

o método da medida indireta de 210Pb pela contagem beta do 210Bi. Este método requer 

manipulações químicas para eliminar interferentes, entre as quais são incluídas, lixiviações 

com ácidos diluídos e posteriores separações em colunas de trocas aniônicas, seguidas da 

precipitação do Pb como PbSO4 ou PbCrO4. A fração do chumbo separada é guardada por um 

período de um mês até que se obtenha o equilíbrio secular entre 210Bi e 210Pb (CASELLA et 

al, 1981). A atividade de  210Pb é determinada pela contagem da emissão β  de 210Bi (meia-

vida de 5,01 dias), no precipitado em detetor proporcional  (JOSHI, 1989). 

 O método foi realizado como descrito por Forte (1996), como se segue:  

 Aproximadamente cinco gramas de amostra seca com cloridrato de hidroxilamina 

(agente redutor que promove a dissolução dos óxidos de Fe e Mn, aos quais o Pb se encontra 

associado) foram submetidas à lixiviação com HBr (0,5N).    

 A separação do Pb solubilizado foi feita através de cromatografia em coluna com 

resina aniônica fortemente básica em meio bromídrico, com adição de carreador Pb++ para 

obtenção de uma razão 210Pb/Pb estável para cálculo de rendimento químico por amostra, e 
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eluído com solução de HNO3. Seguiu-se então a precipitação do chumbo na forma de 

cromato, em presença de amônia, segundo a reação: 

 

 Pb+2 + CrO4
-2          NH4+                PbCrO4 

 

 O precipitado foi filtrado, seco em estufa e em seguida pesado para determinar o 

rendimento químico. 

Após estocagem por 30 dias para que o 210Pb atingisse o equilíbrio secular com o filho 
210Bi, foi feita a contagem em detector proporcional de baixo “background”(emissão β  do 
210Bi) para determinação da atividade do 210Pb. Essa medida foi feita no Instituto de 

Radioproteção e Dosimetria (IRD/CNEN). 

 Como base comparativa, foi realizada a medida espectrométrica direta de 210Pb através 

da emissão de partículas γ no testemunho MA 99-5a, localizado a aproximadamente 4 metros 

de profundidade, no Laboratório de Oceanografia na Universidade de Bordeaux. Este método 

tem como vantagem a ausência de manipulações químicas para abertura ou digestão das 

amostras para realização das medidas, sendo determinadas as concentrações de 210Pb 

diretamente de cada amostra do sedimento. 

A atividade de 210Pb é dada por: 

 

A210Pb = (Ra – R0) / (60.fv.Rq.ε .M) 

Onde: 

Ra: taxa de contagem da amostra (cpm) 

R0: taxa de contagem do background (cpm) 

  fv : fração do volume de lixívia recuperada 

  ε: eficiência de contagem 

  M: massa da amostra. 

 O modelo matemático CIC (Concentração Inicial Constante), foi usado para a 

interpretação dos resultados, conforme descrito por Forte (1996). Este modelo considera que a 

concentração inicial de 210Pb em excesso é constante ao longo do perfil e ideal para perfis 

onde não há evidências de bioturbação e compactação. 

Após prévia  avaliação do ambiente, verificou-se que o local trata-se de um ambiente 

pouco perturbado, sem evidências de resuspensão, bioturbação, misturas físicas ou 

antropogênicas. Portanto, para a interpretação dos resultados foi utilizado o modelo 
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matemático CIC (Concentração Inicial Constante). Este modelo necessita de correções para o 

efeito de compactação, sendo que dependendo da porosidade e do conteúdo orgânico dos 

sedimentos, pode ser de grande importância, normalmente contribuindo para aumentar as 

taxas de sedimentação inicialmente observadas (SIMÕES FILHO, 2000.). 

A compactação se deve ao fato de que os espaços porosos são continuamente 

modificados durante tempos geológicos, tanto em seus tamanhos como em suas formas, pela 

pressão devida ao soterramento por sedimentos mais novos e por processos diagenéticos 

(SUGUIO; BIGARELLA, 1979). 

 

   Os perfis para o modelo CIC relacionam o logaritmo natural (ln) da atividade do 210Pb 

contra a idade, segundo a equação do decaimento radioativo: 

 C(x)=C(0).e-λt                 (1)   

 Onde: 

 C(x): é a atividade do 210Pb por grama de sedimento seco em função da profundidade 

x (cm); 

 C(0): representa esta atividade na interface sedimento/água; 

 λ: é a constante de decaimento radioativo do 210Pb (0,0311/ano). 

 Considerando-se que a taxa ou velocidade de sedimentação é uma constante (S), 

durante um tempo (t) em anos, tem-se que: 

 S=x/t (cm/ano)               (2) 

 t=x/S 

 Substituindo-se t na equação (1), tem-se: 

 C(x)=C(0).e-λx/S                 (3) 

 E colocando-se os dois lados da equação (3) em logaritmos: 

 lnC(x)=lnC(0)-λx/S               (4) 

 Define-se então uma reta de melhor ajuste segundo a equação: 

  lnY=ax +b               (5) 

 Onde: 

 b: é o coeficiente linear da reta que é igual ao logaritmo natural de C(0); 

 x: é a profundidade (cm); 

 Y: é a atividade do 210Pb (Bq/Kg) 

 a: é o coeficiente angular da reta que é dado por: 

 a=-λ/S   S=-λ/a, 
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 calcula-se assim S (cm/ano) para o perfil estudado. 

 Considerando-se que em perfis lineares com velocidade de sedimentação 

constante, S(x)=S(0), tem-se que: 

 W=S(0).[1-θ(0)].δsól. (6) 

 Onde: 

 W: é a taxa de acumulação total de sedimento seco (mg/cm2.ano); 

 θ(0): é a porosidade da camada na interface sedimento/água; 

 δsól.: é a densidade de sólido seco que vem sendo sedimentado (g/cm3). 

 Para realizar a correção da compactação (caso seja necessário) faz-se uma curva de 

melhor ajuste da porosidade contra a profundidade, usando-se a equação abaixo: 

 lnθ(x)=lnθ(0)-β x (7) 

determinando-se pelo coeficiente angular, a constante β  da variação de porosidade. 

Procede-se então a substituição de x por f(x), a qual representa uma função da 

porosidade, sendo: 

 f(x)=[1/1-θ(0)].{x+[θ(0)/β ].[e−βx-1]} (8) 

 A idade de cada camada em anos é determinada pela simples razão entre a 

profundidade da mesma e a velocidade de sedimentação. 

 Para considerar a possível influência da mistura de sedimentos no perfil, deve-se 

utilizar a seguinte equação, segundo Joshi et al, 1988: 

 C(x)=C(0)EXP[(-λ/k)1/2.x] (9) 

 Onde: 

 k: é o coeficiente de mistura ou difusão (cm2/ano), dado pelo coeficiente 

angular da regressão linear expresso na equação (9). Utilizando-se então a equação 

abaixo, determina-se C*(0), a partir da constante linear da mesma, reproduzida a 

seguir: 

 C(x)=C*(0).eαx                                                           (10) 

 Onde: 

 α=[S-(S2+4kλ)1/2]/k (11) 

 Finalmente, calculando-se os valores de C(x) para as diferentes profundidades e 

substituindo C(0) na equação inicial, é possível determinar a idade t para uma dada 

profundidade x. 

 C(x)=C*(0).e−λt (12) 

 Esta é a idade corrigida do processo difusivo de mistura de partículas sedimentares, 
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quando S e k são diferentes de zero e assumindo que a distribuição da mistura é constante ao 

longo do perfil. 

O fluxo de 210Pb em excesso (PCIC) na interface sedimento/água é estimado para este 

modelo, a partir da equação abaixo reproduzida: 

 PCIC  =C(0).S.δsól..(1-θ0)          (Bq/cm2.ano) (13) 

 

4.4 DATAÇÃO PELO 14C 

 

 O projeto no qual este trabalho está inserido, possibilitou também a realização da 

datação através do radioisótopo 14C. Conforme descrito por Gouveia et al (1997), a 

determinação da idade de uma amostra é uma estimativa relativa à atividade residual de 14C 

medida de uma amostra (Aamostra), em equilíbrio original com a atividade de 14C de um 

reservatório de carbono (Apadrão). Isto é feito usando-se a equação do decaimento radioativo, 

apresentada na seguinte expressão: 

 

 T=-8033 x ln(Aamostra/Apadrão) 

 Onde: 

 T: representa os anos decorridos desde que a amostra foi removida da condição de 

equilíbrio com o reservatório de 14C e 

 

 1/λ = t1/2  / ln2 = 8033  para t1/2 de 5568 anos. 

 

Foram enviados para o Laboratório de Geoquímica Isotópica na Universidade Paris VI 

e posteriormente para o Laboratório de Datação em Tukson, Texas os últimos três centímetros 

dos cinco testemunhos coletados para a obtenção da idade radiocarbônica. 

 

4.5 TEOR EM MATÉRIA ORGÂNICA 

 

 A queima da matéria orgânica foi realizada conforme descrito por Cordeiro (1995). A 

amostra foi submetida a queima a 450oC por 24 horas, até peso constante. A matéria orgânica 

é perdida na ignição e o percentual de matéria orgânica foi obtido através da seguinte fórmula: 

 

 %MO = (Ws – Wr/ Ws) x 100 

 Onde: 
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 %MO: percentual de matéria orgânica. 

 Wr: peso do resíduo inorgânico. 

 Ws: peso seco da amostra. 

 

4.6 DETERMINAÇÃO DE PIGMENTOS DERIVADOS DA CLOROFILA 

SEDIMENTAR 

 

 A extração de clorofila a foi realizada segundo Sanger; Gorham (1972), como se 

segue. A extração foi feita sobre 1,0 grama de amostra úmida adicionando-se 20 ml de 

acetona 90% agitando por 20 minutos em ambiente semi-escuro por 4 vezes consecutivas, 

centrifugando e retirando o sobrenadante após. Os extratos foram diluídos a 100 ml. Uma 

alíquota de 10 ml foi separada e submetida ao espectrômetro UV de varredura. Os derivados 

de clorofila absorvem perto dos 667 nm de comprimento de onda. 

As estruturas dos produtos de degradação da clorofila são desconhecidas e, por isso, 

não é possível expressar os resultados como peso por unidade de peso do sedimento. Os 

resultados são então expressos em termos de unidades arbitrárias, como: Unidade de 

Degradação de Pigmentos Sedimentares (UDPS) por grama de matéria orgânica 

(VALLENTYNE, 1956). Uma UDPS é igual a uma absorbância de 1,0 m em uma célula de 

10 cm em 100 ml de solvente por 1,0 grama de matéria orgânica.  

 

4.7 RAZÃO C:N, COMPOSIÇÃO ISOTÓPICA DO CARBONO E DO NITROGÊNIO 

 

 Estas análises foram realizadas nos laboratórios de Isótopos Ambientais da 

Universidade de Waterloo (Canadá). Os resultados para as composições isotópicas estão 

expressos pela unidade relativa “δ”, determinada em relação ao padrão internacional PDB 

(GOUVEIA et al, 1997): 

 δ13C(o/oo) = ((13Ramostra – 13RPDB) / 13RPDB) x 1000 

 δ15N(o/oo) = ((15Ramostra – 15RPDB) / 15RPDB) x 1000 

 

 Os resultados apresentados referem-se à média de três determinações, com precisão de 

0,2o/oo. 

4.8 PETROGRAFIA DA MATÉRIA ORGÂNICA 
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 A metodologia do palinofácies foi feita como descrito por Sifeddine et al (1996).  

 Uma alíquota de 100 mg de sedimento bruto foi submetida à lixiviação ácida por HCl 

(conc.), HF (conc.) e HCl (conc.). O material remanescente (kerogênio ou matéria orgânica 

refratária) foi montado em lâmina permanente em resina acrílica. As lâminas foram 

observadas sob microscopia óptica de transmitância (aumento de 250 vezes) para 

identificação e quantificação percentual das principais frações orgânicas que compõem essa 

matriz orgânica. 

 

Fragmentos identificados: 

- MOA am. – matéria orgânica amorfa amarelada 

- MOA av. – matéria orgânica amorfa avermelhada 

- LC opaco – fragmento ligno-celulósico opaco 

- LC transl. – fragmento ligno-celulósico translúcido 

- LC gel. – fragmento ligno-celulósico gelificado 

- LC deg. – fragmento ligno-celulósico degradado 

 

Para fins de análise foram utilizadas as razões entre a matéria orgânica não vascular e 

vascular (MO nvas: Mo vasc) e entre a matéria orgânica amorfa amarelada e ave rmelhada 

(MOA am:MOA av). A matéria orgânica não vascular é representada pela MOA am., de 

origem algal,  enquanto a matéria orgânica vascular é representada pelo somatório entre a 

MOA av, LC opaco, LC transl., LC gel., e LC deg.  
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5 DEPOSIÇÃO ATUAL DE MATÉRIA ORGÂNICA 

 
Este capítulo pretende correlacionar a resposta da sedimentação orgânica aos cinco 

ambientes presentes no perfil sísmico 4, através da utilização de marcadores orgânicos, com o 

objetivo de se obter padrões característicos para cada ambiente e suas respectivas 

profundidades. Desta forma, foram utilizadas as camadas superficiais de cada testemunho 

(fatia 0-1 cm do testemunho) para a caracterização da deposição atual. 

 

5.1 RESULTADOS – SEDIMENTAÇÃO ATUAL 

 

5.1.1 Testemunho MA 99-3 

  

O teor de carbono é de 21,6%, e apresenta uma razão C:N de 10,8. O δ13C é de      –

26,35O/OO e o δ15N é de 1,99 O/OO. 

  A MOA amarelada representa 83,4%, enquanto a MOA avermelhada representa 

apenas 0,4% da matéria orgânica. Dentre os ligno-celulósicos, os degradados apresentam o 

maior teor, com 9,5%, seguidos dos translúcidos, com 4,6%, e finalmente pelos gelificados, 

com 1% e opacos com 0,8%. 
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Figura 6: Dados petrográficos do primeiro centímetro do testemunho MA 99-3. 
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5.1.2 Testemunho MA 99-4 

 

  Nesta região o teor de carbono diminui para 14,3%, enquanto  a razão C:N aumenta 

para 12,2. O δ13C cai para –27,95 O/OO e o δ15N apresenta uma elevação para 5,48 O/OO. 

  Há uma queda considerável no teor de MOA amarelada, para 46,3% e também um 

significante aumento no teor de MOA avermelhada, para 37,8%. Os ligno-celulósicos 

representam uma pequena porção da matéria orgânica, os degradados apresentam o maior 

teor, com 7,5%, os translúcidos representam 2,6% e os gelificados e opacos apenas 0,8%. 
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Figura 7: Dados petrográficos do primeiro centímetro do testemunho MA 99-4. 
 

 

5.1.3 Testemunho MA 99-5 

 

Há uma pequena perda no teor de carbono para 12,4%, enquanto a razão C:N aumenta 

para 14,6. O δ13C apresenta uma ligeira elevação para –27,14 O/OO e o δ15N diminui para  4,70 

O/OO. 

  Neste ambiente, os teores de MOA avermelhada e MOA amarelada se apresentam 

bem próximos. O primeiro representa 36,2% da matéria orgânica e o segundo, 31,7%. Os 

ligno-celulósicos degradados, gelificados e opacos aumentam para 13%, 2% e 2,8% 

respectivamente, e os translúcidos diminuem para 1,3%. 

 

 



40 
 

 

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

40,00

po
rc

en
ta

ge
m

 (%
)

MOA amarelo

MOA vermelho

LC opaco

LC translúcido

LC gelificado

LC degradado

 
Figura 8: Dados petrográficos do primeiro centímetro do testemunho MA 99-5. 
 
 
5.1.4 Testemunho MA 99-6 

O teor de carbono e a razão C:N apresentam quedas para respectivamente 10,3% e 

13,1. O δ13C cai para –27,61 O/OO, enquanto o δ15N sobe para 5,37 O/OO. 

O teor de MOA avermelhada supera com grande significância o teor de MOA 

amarelada. O primeiro representa 67,5% da matéria orgânica, e o segundo, 11,6%. Os ligno-

celulósicos degradados se mantêm em 13%, enquanto os opacos aumentam para 5,6%. Os 

ligno-celulósicos gelificados e translúcidos não têm representação neste ambiente. 
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Figura 9: Dados petrográficos do primeiro centímetro do testemunho MA 99-6. 
5.1.5 Testemunho MA 99-7 
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Este ambiente apresenta os menores valores para o teor de carbono e para o δ13C, que 

correspondem respectivamente a  9,9% e –28,64 O/OO. A razão C:N e o δ15N diminuem em 

relação ao ambiente anterior, para 12,8 e 4,57 O/OO respectivamente. 

  A MOA amarelada tem o menor teor encontrado para todos os ambientes, 5,7%. O 

teor de MOA avermelhada é de 48,8%. Os ligno-celulósicos degradados têm seu teor 

aumentado para 32,1%, assim como o teor de opacos que também aumentam para 7,5%. Os 

translúcidos e gelificados representam 2% da matéria orgânica. 
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Figura 10: Dados petrográficos do primeiro centímetro do testemunho MA 99-7.   
 

Tabela 2: Síntese dos dados geoquímicos e petrográficos do primeiro centímetro dos 5 
testemunhos 

 C (%) C:N δC13 (o/oo) δN15 (o/oo) MOA 

am/MOA av 

MO nvas.:MO 

vasc. 

MA 99-3 21,6 10,8 -26,35 1,99 210 5,13 

MA 99-4 14,3 12,2 -27,95 5,48 1,22 0,94 

MA 99-5 12,4 14,6 -27,14 4,70 0,87 0,57 

MA 99-6 10,3 13,1 -27,61 5,37 0,17 0,13 

MA 99-7 9,9 12,8 -28,64 4,57 0,12 0,06 

Fonte:  Este estudo. 
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Figura 11: Percentagem de carbono para as amostras superficiais dos cinco testemunhos 
estudados. 
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Figura 12: Razão C:N para as amostras superficiais dos cinco testemunhos estudados. 
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Figura 13: Composição isotópica do carbono para as amostras superficiais dos cinco 
testemunhos estudados . 
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Figura 14: Composição isotópica do nitrogênio para as amostras superficiais dos cinco 
testemunhos estudados. 
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Figura 15: Contribuições relativas da matéria orgânica não vascular e vascular em função da 
profundidade. 
 

 

5.2 DISCUSSÃO 

  

O alto teor de carbono na margem (Figura 11), juntamente com a alta taxa de MOA 

amarelada (Figura 6), de origem algal, sugerem a alta produtividade de algas neste ambiente. 

Estes teores decrescem com o aumento da coluna d’água, e por isso se apresentam como bons 

marcadores de profundidade.  

A razão C:N (Figura 12) apresenta valores característicos de algas com um ligeiro 

aumento de 10 para 14 até o ambiente do testemunho MA 99-5, quando há uma diminuição 

do material algal, passando a uma região de vegetação submersa. Os valores de δ13C (Figura 

13) variaram de -26 a –28o/oo, sugerindo a predominância de plantas do tipo C3, com valores 

típicos de matéria orgânica do tipo terrestre (MULLER; VOSS, 1999, MEYERS (1994), 

demonstrou que os valores de δ13C para algas e plantas terrestres são praticamente os 

mesmos, variam entre –25 e –27o/oo, portanto, os valores de δ13C não permitem distinguir 

essas duas fontes. O δ15N (Figura 14) se apresentou como bom marcador da margem da lagoa. 

O primeiro ambiente possui o menor valor, com 2 o/oo, subindo em seguida, mantendo-se em  

torno de 5 o/oo até o ambiente mais profundo. O menor valor para este marcador na margem do 

lago pode significar a fixação do nitrogênio pelas algas produzidas neste ambiente 

  As razões MOA am/MOA av e MO nvas.:vasc. (Tabela 2) decrescem com o aumento 

da coluna d’água, como demonstrado pela figura 15, através de suas contribuições relativas, 

enquanto verifica-se o aumento de ligno-celulósicos degradados e opacos. Estes resultados 

confirmam a maior produtividade da lagoa na margem, onde estão presentes os maiores teores 

de ligno-celulósicos preservados (translúcidos) (Figura 6).  

   As amostras superficiais dos testemunhos MA 99-6 e MA 99-7 demonstram a 

presença de material degradado, evidenciada pela maior taxa de MOA av, LC degradados e 

MO vasc. 

MO não vasc. 
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opacos (Figuras 9 e 10), assim como a curva decrescente para a composição isotópica do 

carbono (Figura 13), no entanto esta tendência decrescente não é percebida nos testemunhos 

MA 99-4 e MA 99-5, devido a influência da vegetação submersa para esses pontos. Este 

resultado sugere que o material depositado no fundo do lago é oriundo da margem, rica em 

espécies fixadoras do nitrogênio, e transportado para as regiões mais profundas do perfil. O 

decréscimo dos valores de δ13C entre 4 e 9 metros de profundidade (Figura 14), sugerem a 

degradação da matéria orgânica ao longo da coluna d’água oxigenada, durante o transporte, 

com a chegada de material mais refratário nas maiores profundidades. A Figura 16 (modelo 

conceitual) ilustra a maior produção primária localizada na margem do lago enquanto o 

material degradado se encontra depositado nas regiões de maiores profundidades. Essa 

situação possibilitou a geração de dados característicos para cada ambiente, fornecendo uma 

correlação entre esses dados e a altura da coluna d’água para o perfil sísmico estudado, 

mostrando ser viável uma calibração da profundidade do lago, utilizando-se os dados 

geoquímicos e petrográficos. 

 

 
 

Figura 16: Ilustração do modelo conceitual do transporte da matéria orgânica no perfil sísmico 
4. 
 

 

 

DEGRADAÇÃO DA MATÉRIA ORGÂNICA 

AUMENTO DA PRODUÇÃO PRIMÁRIA 
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6 TAXA DE SEDIMENTAÇÃO DA LAGOA DO CAÇÓ 
 

O objetivo deste capítulo é determinar através da distribuição vertical de perfis de 
210Pb, baseado no decaimento deste radioisótopo, a taxa de sedimentação de dois testemunhos 

coletados a diferentes profundidades do perfil 4 da lagoa do Caçó, com a finalidade de se 

obter as taxas de sedimentação e a cronologia do perfil.  

 A geocronologia de sedimentos tem sido bastante aplicada, com o objetivo de estudar 

processos limnológicos em lagos e suas bacias de drenagem, os quais constituem sistemas 

apropriados para avaliar o impacto antrópico sobre o meio ambiente. Para esta finalidade, é 

necessário relacionar a profundidade da camada de sedimentos com a idade da mesma. Um 

dos métodos mais utilizados para a determinação geocronológica da história recente da 

sedimentação em lagos e baías é a análise da distribuição vertical de perfis de 210Pb, a qual é 

baseado no decaimento deste radioisótopo natural presente nos sedimentos (DURHAM; 

JOSHI, 1980). 

  

6.1 RESULTADOS 

 

6.1.1 Para 210Pb 

 

6.1.1.1 Testemunho MA 99-5a 

 

Localizado a aproximadamente 4 metros de profundidade, na região povoada por 

vegetação submersa. 

 

Tabela 3: Dados fornecidos pela medida espectrométrica direta de 210Pb através de energia γ 
para o testemunho MA 99-5. 
 

Profundidade (cm) Atividade 210Pb  (Bq/kg) ln (A) 

1 309 5,73 

6 102 4,62 

11 46,8 3,85 

21 10 2,30 

Fonte: Este Estudo. 
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Figura 17: Atividade de 210Pb em função da profundidade do testemunho MA 99-5. 
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Figura 18: Gráfico do logaritmo natural da Atividade do 210Pb em excesso em função da 
profundidade para o testemunho MA 99-5. 
 
 Segundo o modelo CIC a taxa de sedimentação para o referido testemunho é de 0,18 

cm/ano. 

 

6.1.1.2 Testemunho MA 99-7 

 

Localizado na região mais profunda do perfil 4. 
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Tabela 4: Dados fornecidos pela medida indireta de 210Pb pela contagem beta do 210Bi. 
 

Profundidade (cm) Atividade 210Pb (Bq/kg) Ln (A) 
1,5 312 5,744 
4,5 152 5,025 
7,5 90,2 4,502 
10,5 83,7 4,427 
12,5 63,4 4,150 
15,5 42,5 3,750 
19,5 35,2 3,561 
20,5 50,9 3,929 

       Fonte: Este Estudo. 
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Figura 19: Atividade de 210Pb em função da profundidade do testemunho MA 99-7. 
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Figura 20: Gráfico do logaritmo natural da Atividade do 210Pb em excesso em função da 
profundidade para o testemunho MA 99-7. 
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Segundo o modelo CIC a taxa de sedimentação para o referido testemunho é de 0,19 

cm/ano. 

 Foram descartados os dois últimos centímetros do testemunho MA 99-7, pela 

possibilidade de contaminação na coleta ou da ocorrência de lixiviação residual da fração 

suportada de 210Pb, possibilitando o melhor ajuste da reta. 

 A correção para o efeito da compactação não foi utilizada, pois a curva de porosidade 

(Figura 21), apresentou valores homogêneos e altos, sugerindo a não compactação. 
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Figura 21: Curva de porosidade para o testemunho MA 99-7. 
 

6.1.2 Para o 14C 

 
Tabela 5: Resultados da datação pelo 14C para os cinco testemunhos estudados. 

Amostra Profundidade Datação 14C 13C calib < calib> 

MA 99-3 (fração grossa) 28 cm 6,269+-67 -26,85 7030 7265 

MA 99-3 (fração fina)  6,101+-61 -27,3 6807 7152 

MA 99-4 (fração grossa) 33 cm 3,338+-52 -27,1 3477 3634 

MA 99-4 (fração fina)  3,390+-50 -26,8 3694 3564 

MA 99-5 (fração grossa) 35 cm 3,171+-47 -26,2 3448 3356 

MA 99-5 (fração fina)  3,130+-50 -26 3266 3439 

MA 99-6 (fração grossa) 37 cm  -27,9   

MA 99-6 (fração fina)  5,635+-51 -26,8 6313 6472 

MA 99-7 (fração grossa) 22 cm 2,553+-46 -26,45 2500 2749 

MA 99-7 (fração fina)  2,464+-46 -27,15 2362 2709 

Fonte: Este Estudo. 
 



49 
 

 

6.2 DISCUSSÃO 

 

 Os testemunhos utilizados para a determinação da taxa de sedimentação, encontram-se 

em ambientes distintos. Enquanto o primeiro testemunho está localizado em uma região de 

vegetação submersa, a aproximadamente 4 metros de profundidade, o segundo, se encontra na 

parte mais profunda do perfil, a 9 metros de profundidade. Os testemunhos foram analisados 

através de métodos diferentes e, no entanto forneceram resultados semelhantes, sugerindo 

taxa de sedimentação constante, de 0,18 cm/ano. As curvas para o logaritmo natural da 

atividade de 210Pb (Figuras 18 e 20) não evidenciaram fases de mistura no topo do 

testemunho, indicando uma sedimentação pouco perturbada e possibilitou a utilização do 

modelo CIC para a interpretação dos perfis. 

A datação através do radioisótopo 14C para a base dos cinco testemunhos forneceu 

idades na ordem de milhares de anos e uma taxa de sedimentação média de 0,008 cm/ano. O 

resultado para a datação pelo 14C é influenciado pelo efeito reservatório na coluna d’água e o 

tempo de residência que a matéria orgânica leva até ser sedimentada. Esses mecanismos ainda 

estão em processo de estudo. Por esses motivos, considerou-se conveniente utilizar os valores 

fornecidos pelo radioisótopo 210Pb. 

 Para a avaliação da geocronologia de sedimentos, é importante que se escolha um 

radionuclídeo conveniente para a escala estudada. Esta escolha é realizada através do tempo 

de meia-vida do radionuclídeo, que deve ser até cinco vezes menor que o tempo esperado para 

determinada análise. Em testemunhos curtos, é conveniente a utilização do radioisótopo 210Pb, 

que possui meia-vida de 22,26 anos, possibilitando caracterizar processos ocorridos dentro de 

uma escala de aproximadamente 100 anos. A utilização do radioisótopo 14C para fins de 

datação se mostra eficaz no estudo de testemunhos longos, onde se espera uma escala na 

ordem de milhares de anos. 
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Tabela 6: Idade das amostras dos testemunhos em função da profundidade. 

Fonte: Este Estudo 

 

  

Profundidade (cm) Idade (anos) Data Profundidade (cm) Idade (anos) Data 

0 0 1999 18,5 102,8 1896 

0,5 2,8 1996 19,5 108,3 1891 

1,5 8,3 1991 20,5 113,9 1885 

2,5 13,9 1985 21,5 119,4 1880 

3,5 19,4 1980 22,5 125 1874 

4,5 25 1974 23,5 130,6 1868 

5,5 30,6 1968 24,5 136,1 1863 

6,5 36,1 1963 25,5 141,7 1857 

7,5 41,7 1957 26,5 147,2 1852 

8,5 47,2 1952 27,5 152,8 1846 

9,5 52,8 1946 28,5 158,3 1841 

10,5 58,3 1941 29,5 163,9 1835 

11,5 63,9 1935 30,5 169,4 1830 

12,5 69,4 1930 31,5 175 1824 

13,5 75 1924 32,5 180,6 1818 

14,5 80,6 1918 33,5 186,1 1813 

15,5 86,1 1913 34,5 191,7 1807 

16,5 91,7 1907 35,5 197,2 1802 

17,5 97,2 1902 36,5 202,8 1796 

   37,5 208,3 1791 
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7 DEPOSIÇÃO DO PASSADO RECENTE (E QUALIDADE) DA MATÉRIA 
ORGÂNICA 

 
 

Este capítulo pretende analisar os cinco testemunhos curtos coletados ao longo do 

perfil 4, com base nos dados dos marcadores orgânicos fornecidos pela sedimentação atual 

para os cinco ambientes em questão. 

 

7.1 RESULTADOS 

 

7.1.1 Testemunho MA 99-3: 

 

7.1.1.1  Dados Geoquímicos (Figura 23) 

 

  O carbono orgânico total (COT) decresce lentamente durante os cinco primeiros 

centímetros do testemunho, de 21,6% para 17,7%. A partir deste ponto se mantém estável na 

ordem de 17% quando se eleva, atingindo 20,8 em 16,5 cm. Apresenta um novo decréscimo a 

partir deste ponto, alcançando 8,9% em 19,5 cm, menor valor para todo o testemunho. Em 

seguida, o percentual de COT volta a se elevar e representa 34% no final do testemunho. 

  A razão C:N tem tendência crescente ao longo do testemunho. Verifica-se, no entanto, 

uma lenta elevação de 10,8 para 18,1 nos 13 primeiros centímetros do testemunho e em 

seguida os valores se elevam mais rapidamente até atingir 41 no último centímetro. A razão 

C:N apresenta duas quedas bruscas, a primeira em 24,5 cm, de 40,3 para 30,9, e a segunda no 

último centímetro do testemunho, de 47 para 41.  

  A composição isotópica do carbono se apresenta estável nos 4 primeiros centímetros 

com valores na ordem de –26o/oo. Em   seguida    observa-se    uma queda para   

 –27o/oo permanecendo em torno deste valor até 8,5 cm quando volta a se elevar, atingindo –

26,2o/oo em 16,5 cm. Os valores de δ13C apresentam uma nova queda, e atingem –27,3o/oo em 

23,5 cm. Nos dois centímetros seguintes o δ13C se eleva e atinge –25,7o/oo em 25,5 cm. Em 

seguida o δ13C cai para valores em torno de –26,3o/oo, voltando a subir, atingindo o maior 

valor, -24,6o/oo, no último centímetro do testemunho. 

 A composição isotópica do nitrogênio decresce nos primeiros 13 centímetros do 

testemunho, caindo de aproximadamente 2o/oo no primeiro centímetro, para 0,3o/oo em 12,5cm 

de profundidade do testemunho. Em seguida, o δ15N apresenta uma ligeira elevação para 
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0,6o/oo, voltando a cair em seguida, atingindo o menor valor, 0,1o/oo em 19,5cm. Até 26,5 cm 

os valores de δ15N oscilam em torno de 0,5o/oo e volta a se elevar em seguida para 0,8o/oo, 

apresentando uma nova queda no último centímetro do testemunho para 0,29o/oo 

 A concentração de clorofila se eleva de 1,0 para 1,8 UDPS nos três primeiros 

centímetros do testemunho. A partir deste ponto, a curva assume uma tendência decrescente. 

Até 14,5 cm a concentração de clorofila permanece em torno de 1,0 UDPS, caindo em 

seguida, atingindo 0,1 UDPS na base do testemunho. 

 

Figura 22:  Dados geoquímicos para o testemunho MA 99-3. 
 

7.1.1.2  Petrografia da matéria orgânica (Figura 23) 

 

 A matéria orgânica amorfa amarelada (MOA am.) representa 83,4% da matéria 

orgânica no primeiro centímetro, e tende a cair ao longo do perfil. A curva para a MOA am 

apresenta 4 quedas: 

(1) Em 10,5 cm decresce de 61,8% para 29,8%, aumentando em seguida 
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para 50,6%. 

(2) Em 14,5 cm, cai de 46,4% para 21,5%, voltando após para 58%. 

(3) Em 15,5 cm, cai de 39,7% para 24,5%, retornando a 45,6% em seguida. 

(4) E a última queda ocorre em 25,5 cm, onde cai de 28,6% para 18 %. 

 Ao contrário do que ocorre com a MOA am, o teor de matéria orgânica amorfa 

avermelhada (MOA av), apresenta uma tendência crescente ao longo do perfil. Os primeiros 3 

centímetros do perfil, apresentam valores em torno de 1%, aumentando em seguida para 

6,6%, permanecendo estável até 10,5 cm, quando apresenta seu primeiro pico marcante com 

29,4%. A partir de 17,5 cm tem um aumento progressivo até atingir seu 2o pico em 23,5 cm 

com 62,6%, o maior valor de MOA av do perfil. O final do perfil possui valores em torno de 

50%. 

 Os ligno-celulósicos opacos apresentam uma tendência crescente ao longo do 

testemunho. Nos quatro primeiros centímetros se apresentam em torno de 1%, elevando-se em 

seguida para 2% nos quatro centímetros seguintes. Os ligno-celulósicos opacos têm seu maior 

valor em 27,5 cm representando 17,4% da matéria orgânica.  

 O primeiro centímetro apresenta 4,6% de ligno-celulósicos translúcidos (LCT), caindo 

em seguida para 1,8%. Os teores de LCT oscilam em torno de 2% até atingir seu maior valor 

em 14,5 cm com 6,8%. O restante do perfil exibe teores em torno de 1%, atingindo 3,1% em 

21,5cm. 

 Os ligno-celulósicos gelificados apresentam valores que oscilam entre 2 e 7% no 

início do testemunho, até 17,5 cm. Em seguida, a representação dos ligno-celulósicos 

gelificados permanece estável, em torno de 2% até o final do testemunho.  

 Até 15,5 cm os ligno-celulósicos degradados apresentam uma tendência crescente 

atingindo 52,1%. Em seguida, seu teor cai para 14,3 %, permanecendo em torno deste valor 

até o final do testemunho. 
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Figura 23: Dados pe trográficos para o testemunho MA 99-3 
 

  Os dados fornecidos pelos dados geoquímicos e petrográficos permitiram dividir o 

testemunho em 5 unidades, da base ao topo, como indicado nas figuras 22 e 23. 

  

7.1.2 Testemunho MA99-4 

 

7.1.2.1 Dados geoquímicos (Figura 24) 

 

O percentual de COT decresce de 14,3% para 8,2% durante os seis primeiros 

centímetros. Em seguida, os valores se elevam para 13,7%, voltando a cair em seguida para 

9,5%. O percentual de COT volta a se elevar em 10,5 cm para 15,5%, apresentando nova 

queda em seguida para 10,9%. O COT se eleva para 14,8% em 12,5 cm e a partir de então 

decresce até 20,5 cm com 10,3%, voltando a crescer lentamente, atingindo 12,8% em 24,5cm. 

O perfil apresenta a última tendência decrescente entre 24,5 e 31,5 cm, atingindo 8,6% nesse 

ponto. O COT volta a subir em seguida e representa 11,6% na base do testemunho. 

 A razão C:N exibe um aumento lento e gradual ao longo dos primeiros 20 centímetros 

do testemunho. Os valores da razão C:N se elevam de 12,2 para 20,1. Até o penúltimo 

centímetro do testemunho, os valores da razão oscilam em torno de 20 e apresenta uma queda 

no último centímetro do testemunho para 13,3. 
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 A composição isotópica do carbono possui um perfil crescente nos primeiros 9 

centímetros do testemunho. Os valores se elevam de aproximadamente –28 para –26 o/oo, 

permanecendo em torno deste valor até 26,5 cm de profundidade quando assume tendência 

decrescente até a base, atingindo –27,5 o/oo. 

 Os valores de δ15N decrescem durante os sete primeiros centímetros do testemunho, de 

5,4 para 4,1o/oo. A partir deste ponto, os valores de δ15N oscilam em torno de 4,4 o/oo. Em 24,5 

cm o valor do δ15N apresenta nova queda para 3,9 o/oo, elevando-se em seguida para 4,6  o/oo. 

Até a base do testemunho, o δ15N não tem grandes variações, os valores permanecem na 

ordem de 5o/oo. 

 A concentração de clorofila decresce de 1,2 para 0,3 UDPS nos cinco primeiros 

centímetros do testemunho. Em seguida, a concentração se eleva para 0,6 UDPS e assume 

tendência decrescente, chegando a 0,1 UDPS no final do testemunho. 

 
Figura 24: Dados geoquímicos para o testemunho MA 99-4 
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7.1.2.2 Petrografia da matéria orgânica (Figura 25) 

 

 O primeiro centímetro apresenta o maior teor para MOA am, 46,3%, com tendência de 

queda até 8,5cm, permanecendo em torno de 5% até o final do perfil. Exibe 2 picos bem 

marcados: em 2,5 cm com 42,8% e em 4,5cm com 36,3%.   

 Para os teores de MOA av, encontram-se valores que oscilam entre 30 e 50% para 

todo o perfil, com dois picos bem marcados no início do perfil: em 1,5cm com 53,5% e em 

3,5cm com 53,3%. Em 28cm apresenta seu maior teor: 67,5%. 

 Os teores de ligno-celulósicos opacos se apresentam abaixo de 10% para todo o 

testemunho, com exceção de três pontos: em 18,5 cm com 10,2%, em 26,5 cm com 11% e em 

32,5 cm com 11,7%. O primeiro e o quarto centímetro do testemunho possuem os menores 

teores de ligno-celulósicos opacos, com 0,8 e 0,6% respectivamente.  

 Os teores de ligno-celulósicos translúcidos encontram-se em torno de 2% para todo o 

perfil, com 4 picos que se aproximam de 5% de LCT: em 4,5cm, 8,5cm, 14,5cm e 26,5cm.  

   Os teores de ligno-celulósicos gelificados se apresentam abaixo de 2% para todo o 

perfil, exceto para três pontos: em 5,5 cm com o maior teor, 5,7%, em 11,5 cm com 2,3% e 

em 26,5 cm com 3,4%. 

  Os teores de ligno-celulósicos degradados se elevam durante os primeiros 7 

centímetros de 7,5 para 26,8%. Os teores oscilam por volta deste valor até 25,5 cm quando 

atinge o maior va lor do testemunho, com 48,5%. O teor volta a cair em seguida, oscilando por 

volta de 20% até a base do testemunho. 
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Figura 25: Dados petrográficos para o testemunho MA 99-4 
  

 Os dados petrográficos e geoquímicos permitiram dividir os testemunhos em 5 

unidades, da base ao topo, como indicado nas figuras 24 e 25. 

 

7.1.3 Testemunho MA 99-5 

 

7.1.3.1 Dados Geoquímicos (Figura 26) 

 

O percentual de COT oscila entre 12 e 13% até 14,5 cm do testemunho. A partir de 

então o percentual decresce atingindo 7,6% em 17,5 cm. Em 18,5 cm, apresenta um leve 

acréscimo para 9,5%, voltando a cair em seguida para 7,8%. O percentual de COT volta a 

subir e alcança 11,7% em 22,5 cm. A partir deste ponto, o percentual de COT decresce 

lentamente até 9,4% em 34,5 cm. Atinge 10,5% na base do testemunho. 

 A razão C:N se mostra bem estável. O primeiro centímetro apresenta o menor valor 

para a razão com 14,6. O restante do testemunho possui valores que variam entre 16 e 20.  

Entre os cinco testemunhos analisados, este possui os valores mais estáveis para a 

composição isotópica do carbono. No primeiro centímetro, o valor de δ13C apresenta uma 
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pequena elevação de –27,1 para –26,3 o/oo e permanece estável, na ordem de –26 o/oo até o 

final do testemunho. 

A composição isotópica do nitrogênio exibe valores que variam entre 4 e 5 o/oo para 

todo o testemunho. No entanto, entre 28,5 cm e 33,5 cm o δ15N apresenta valores acima de 5 

o/oo, atingindo seu maior valor em 29,5 cm com 5,9 o/oo. 

  De 0,5 a 2,5 cm a concentração de clorofila se eleva de 0,4 para 1,5 UDPS, caindo em 

seguida. A partir de 6,5 cm, a concentração de clorofila oscila em torno de 2,0 UDPS até o 

final do testemunho.  

  
Figura 26: Dados geoquímicos para o testemunho MA 99-5 
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7.1.3.2 Petrografia da matéria orgânica (Figura 27) 

 

 O primeiro centímetro apresenta 31,7% em teor de MOA am. Encontram-se dois picos 

no início do perfil, com teores de 45% e 41% em 2,5 e 6,5 cm respectivamente. Esses teores 

são os maiores encontrados para todo o testemunho. O restante do perfil tem teores que 

oscilam de 10 a 30%. O menor teor é encontrado em 32,5 cm com 1,6%. 

 A curva de teor em MOA av apresentou duas quedas bruscas nos mesmos pontos onde 

se encontram os picos de MOA am. Em 2,5cm o teor de MOA av cai de 47 para 23%, e em 

6,5 cm o teor de MOA av decresce de 48,5 para 21,6%. O restante do perfil oscila entre 40 e 

60% em teor de MOA av. 

 A curva para o teor de ligno-celulósicos opacos mostra três regiões com tendência 

crescente para esses valores. A primeira ocorre entre 0,5 e 9,5 cm, com o teor subindo de 2,8 

para 13,3%. Em 11,5 cm o teor cai para 0,6%. A segunda região ocorre entre 11,5 e 17,5 cm, 

com o teor subindo de 0,6 para 16,3%. Em seguida o teor cai novamente para 3,4%. A terceira 

região ocorre entre 18,5 e 28,5 cm, onde o teor de ligno-celulósicos opacos sobe de 3,4 para 

19,7%, que representa o maior valor para todo o testemunho. Em seguida os valores 

decrescem, atingindo 4,2% na base do testemunho. 

 Todo o perfil possui baixos teores de LCT, em torno de 1%. O primeiro pico ocorre 

em 1,5 cm com 4,7% e o segundo, mais acentuado, em 13,5 cm com 12,4%, que representa o 

maior teor encontrado para todos os perfis. 

 Os teores de ligno-celulósicos gelificados se encontram abaixo de 2% para todo o 

testemunho, com exceção de três pontos: em 20,5 cm com 5,7% (maior teor para o 

testemunho), em 22,5 cm e em 25,5cm com 2,8%. 

 Os teores de ligno-celulósicos degradados se apresentam bastante variáveis e oscilam 

entre 8 e 26% para todo o testemunho. A maior concentração de ligno-celulósicos degradados 

ocorre entre 5,5 e 9,5 cm com teores em torno de 20%.   
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Figura 27: Dados petrográficos para o testemunho MA 99-5 
 

 Os dados petrográficos e geoquímicos permitiram dividir os testemunhos em 5 

unidades, da base ao topo, como indicado nas figuras 26 e 27. 

 

7.1.4 Testemunho MA 99-6 

 

7.1.4.1 Dados geoquímicos (Figura 28) 

 

 O percentual de COT oscila entre 10 e 11% até 11,5 cm, quando apresenta uma ligeira 

elevação atingindo 13,1% em 13,5 cm. A partir deste ponto o percentual de COT decresce 

lentamente até 9,1% em 21,5 cm. Em seguida, os valores permanecem estáveis em torno de 

10% até 29,5 cm. O percentual de COT exibe um pequeno acréscimo para 11,5% em 30,5 cm, 

voltando a decrescer, atingindo 5,9% em 32,5 cm, quando volta a subir até 11% em 34,5 cm. 

O COT decresce até a base do testemunho atingindo seu menor valor, 4,1%.  

 A razão C:N se apresenta menos variável para esse testemunho. Nos sete primeiros 

centímetros, a razão se eleva ligeiramente de 13 para 18. Entre 7,5 e 28,5 cm os valores da 

razão variam entre 16 e 19. A partir deste ponto, a razão assume uma nova tendência 

crescente atingindo o valor 22 no final do testemunho.   
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 Os cinco primeiros centímetros apresentam valores na ordem de –27 o/oo para a 

composição isotópica do carbono. Em seguida, os valores se elevam para –26,2 o/oo, 

permanecendo em torno de –26 o/oo até 21,5 cm se elevando em seguida para –27,5 o/oo. Os 

valores de  δ13C  assumem  a partir  deste ponto  uma  tendência  decrescente,  e  atingem  –

27,2 o/oo na base do testemunho. 

 Embora os valores para a composição isotópica do nitrogênio se mostrem bastante 

oscilantes, observa-se uma leve tendência decrescente ao longo do testemunho. O primeiro 

centímetro apresenta δ15N de 5,3 o/oo e o último centímetro possui δ15N de 4 o/oo. A maior 

estabilidade do δ15N ocorre entre  13,5 cm e 23,5 cm onde os valores oscilam em torno de 

4,3o/oo. 

 Nos cinco primeiros centímetros os valores de clorofila caem de 1,4 para 0,5 UDPS. A 

partir deste ponto, os valores oscilam entre 0,2 e 0,3 UDPS. 

 
 
Figura 28: Dados geoquímicos para o testemunho MA 99-6. 
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7.1.4.2 Petrografia da matéria orgânica (Figura 29) 

 

 A curva para MOA am apresentou dois pequenos picos no início do perfil, em 2,5cm 

com 24,7% e em 6,5cm com 16,3% (mesmos pontos encontrados para o perfil anterior). 

Atingiu o maior teor em 10,5cm com 37,2% e em 14,5 cm apresentou um pico acentuado com 

35,1%. O restante do perfil apresentou teores abaixo de 8%. 

 Até 10,5 cm o teor de MOA av apresenta tendência decrescente, cai de 67,5% para 

32,2%, elevando-se logo em seguida, atingindo seu primeiro pico em 13,5cm com 66,4%. Em 

seguida cai abruptamente para 39,4% e volta a subir oscilando em torno de 60% até o final do 

perfil. O teor de MOA av alcança seu valor máximo em 31,5cm com 79,1%. 

 As maiores concentrações de ligno-celulósicos opacos se encontram no início e no 

final do testemunho. Entre 0,5 e 7,5 cm o teor de ligno-celulósicos opacos se elevam de 5,6 

para 15%. Nos quatro centímetros seguintes, o teor oscila em torno de 10%. Até 31,5 cm, os 

teores de ligno-celulósicos opacos variam de 3 a 6%, voltando a subir em seguida, 

permanecendo em torno de 10% até a base do testemunho. 

 Todo o perfil apresenta baixos teores de LCT, com alguns níveis com teor nulo. 

Apresenta dois pequenos picos: em 21,5 cm com 2,9% e em 25,5cm com 3,4%. 

 Os teores de ligno-celulósicos gelificados se apresentam bem oscilantes para este 

testemunho. Nos primeiros três centímetros o teor de ligno-celulósicos gelificados é nulo. A 

partir de então os valores variam entre 0,2 e 2,6%. Em 32,5; 33,5; 35,5 e 36,5 cm o teor volta 

a ser nulo. 

 Os teores de ligno-celulósicos degradados oscilam em torno de 20 % ao longo do 

testemunho. Em 33,5 cm o teor apresenta seu maior valor, 46,3% de ligno-celulósicos 

degradados, voltando a cair em seguida para 22,6%. 
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Figura 29: Dados petrográficos para o testemunho MA 99-6. 
 
 Os dados petrográficos e geoquímicos permitiram dividir o testemunho em 6 unidades, 

da base ao topo, como indicado nas figuras 28 e 29. 

 

7.1.5 Testemunho MA 99-7 

 
7.1.5.1 Dados Geoquímicos (Figura 30) 

 O percentual de COT decresce lentamente de 9,9% para 8,6% durante os seis 

primeiros centímetros do testemunho. Até 11,5 cm, os valores permanecem estáveis em torno 

de 9%, voltando a decrescer levemente em seguida para 7,8% em 14,5 cm. Entre 15,5 cm e 

20,5 cm, o percentual de COT cresce de 8,2% para 11,2%, decrescendo em seguida até atingir 

10% na base do testemunho. 

A razão C:N apresenta uma tendência crescente ao longo do testemunho. A razão varia 

de 13 no início do testemunho, a 18 na base do testemunho.  

Durante os primeiros 14 centímetros do testemunho, a composição isotópica do 

carbono assume uma tendência crescente, variando de –28,6 o/oo no início do testemunho até –

26,3 o/oo em 13,5 cm. A  partir  deste  ponto  o  δ13C  se  torna  estável,  na  ordem  de –26 o/oo.  

A composição isotópica do nitrogênio se mostra estável para esse testemunho. O δ15N 

apresenta valores na ordem de 4 o/oo para todo o testemunho. Nos primeiros nove centímetros 

o δ15N possui valores em torno de 4,6 o/oo. Entre 9,5 e 13,5 cm, os valores de δ15N apresentam 
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um ligeiro declínio, e oscilam em torno de 4,2 o/oo. A partir deste ponto, o δ15N volta a se 

elevar, e assume valores em torno de 4,5 o/oo até o final do testemunho. 

 Nos quatro primeiros centímetros a concentração de clorofila cai rapidamente de 1,1 

para 0,4 UDPS. De 3,5 cm em diante, a concentração de clorofila cai suavemente de 0,4 para 

0,2 UDPS. 

 
Figura 30: Dados geoquímicos para o testemunho MA 99-7 
 
 
7.1.5.2 Petrografia da matéria orgânica (Figura 31) 

 

 Apresentou os menores teores de MOA am desde o início do perfil, onde tem seu 

maior valor: 5,7%. 

 Todo o perfil exibiu teores em torno de 50% para MOA av, com 2 picos bem 

marcados: em 2,5cm com 72% e em 11,5cm com 67,64% 

 Os teores de ligno-celulósicos opacos oscilam em torno de 10% ao longo do 

testemunho. O menor teor ocorre em 2,5 cm com 5%, e o maior teor, em 12,5 cm com 16,5%.  

Os ligno-celulósicos translúcidos também se apresentam com baixos teores, atingindo o maior 
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valor em 1,5 cm com 3,7%. Os teores de ligno-celulósicos gelificados se apresentam abaixo 

de 2% para todo o testemunho. O maior teor ocorre em 5,5 cm com 2,4%. 

 Os teores de ligno-celulósicos degradados variam de 16 a 37% ao longo do 

testemunho. O menor teor ocorre em 2,5 cm, e o maior teor em 4,5 cm. 

 
Figura 31: Dados petrográficos para o testemunho MA 99-7. 
 

 Os dados petrográficos e geoquímicos permitiram dividir o testemunho em 5 unidades, 

da base ao topo, como indicado nas figuras 30 e 31. 

 

7.2 DISCUSSÃO 

 Os resultados dos cinco testemunhos apresentaram concomitantemente concordância 

de cinco fases características na deposição da quantidade e qualidade de MO. Apresenta-se, a 

seguir, um resumo das principais características destas fases, refletindo a alta dinâmica do 

funcionamento da Lagoa do Caçó no passado recente.  
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7.2.1 Fase I 

 

 A correlação entre a razão C:N e o δ13C (Figura 32) não demonstrou variação na fonte 

de matéria orgânica entre os testemunhos mais profundos (MA 99-4; MA 99-5; MA 99-6 e 

MA 99-7), indicando presença de mistura de fontes vasculares e não vasculares, com 

predominância de fontes vasculares. No entanto, o testemunho MA 99-3, localizado 

atualmente em uma região rica em macrófitas e algas epifíticas, apresentou um C:N alto, 

típico de plantas vasculares. Esta interpretação pode ser fortalecida pelas correlações entre a 

razão MO aut/MO aloc e o δ13C e a razão MO aut/MO aloc e a Clorofila (Figuras 33 e 34) 

que indicam uma baixa produtividade. O conjunto destes resultados mostra que durante a Fase 

I, o ambiente do testemunho MA 99-3 era caracterizado por um ambiente localizado na faixa 

de sazonalidade da variação de profundidade marginal, fora do ambiente lacustre. O ponto do 

MA 99-4 representava um ambiente marginal lacustre colonizado pelas macrofitas, com baixa 

produtividade, como indicado pelas correlações entre a razão MO aut/MO aloc e o δ13C e a 

razão MO aut/MO aloc e a Clorofila (Figuras 33 e 34)  sugerindo que o nível do lago nste 

ponto se encontrava entre 0.5 e 1 m de profundidade, com base nos resultados fornecidos pela 

sedimentação atual. O aumento da produtividade para o testemunho MA 99-5 evidenciado 

pelas correlações entre a MO aut/MO aloc e o δ13C  e entre a MO aut/MO aloc e a clorofila 

demonstram que o testemunho MA 99-5 era também colonizado pelas macrofitas favorecendo 

o desenvolvimento de espécies epifíticas, e com base nos resultados fornecidos para a 

sedimentação recente, acredita-se que este ponto se encontrava entre 1,5 e 2m de 

profundidade. Os pontos onde foram coletados os testemunhos MA 99-6 e MA 99-7 são 

caracterizados por ambientes que recebem o material produzido na margem, ainda bem 

preservado, devido a menor distância da margem. 

 

7.2.2 Fase II 

 

A evolução da Fase I para a Fase II, para o ponto MA 99-3, se faz de forma horizontal, 

mostrando principalmente uma mudança nos valores de C:N (Figura 32). Isto sugere uma 

diluição da matéria orgânica vascular por uma matéria orgânica não vascula r. Desta forma, o 

ponto MA 99-3 estava evoluindo durante esta fase para um ambiente lacustre marginal 

colonizado pelas plantas macrófitas associadas às espécies epifíticas. Isto também pode ser 

observado no conjunto MO aut/MO aloc e a Clorofila (Figura 34) que mostra um aumento de 
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produção primária. O aumento de nível do lago neste ponto provoca, como demonstrado pelos 

conjuntos (Figuras 33 e  34), um deslocamento do ponto MA 99-4 para o limite entre o 

ambiente de macrófitas associadas a algas epifíticas e o ambiente de vegetação submersa. Os 

demais testemunhos apresentaram para esta fase, matéria orgânica com δ13C mais baixos, 

podendo estes estar relacionados com a degradação da matéria orgânica transportada até os 

ambientes mais profundos. Os resultados sugerem, portanto, o aumento do nível do lago entre 

as fases I e II. 

 

7.2.3 Fase III 

 

O testemunho MA 99-3 começa a exibir nesta fase uma evolução vertical, como os 

outros testemunhos, para a correlação entre a razão C:N e o δ13C (Figura 33), sugerindo 

provavelmente o deslocamento do ponto MA 99-3 para região mais produtiva, como 

evidenciada pelas  correlações entre a razão MO aut/MO aloc e o δ13C e entre a MO aut/MO 

aloc e clorofila (Figuras 33 e 34), com grande densidade de macrófitas associadas às algas 

epifíticas. As figuras 32, 33 e 34 mostram estabilidade do ecossistema para o testemunho MA 

99-4 em relação à fase anterior. O testemunho MA 99-6, exibe o aumento na MO aut (Figura 

33) nesta fase, porém este aumento está relacionado com o aumento da produtividade na 

margem. Esta característica sugere, então, o transporte da matéria orgânica preservada 

produzida na margem para o ambiente do testemunho MA 99-6. Os demais testemunhos 

apresentam as mesmas características das fases anteriores, exibindo o enriquecimento em 

fontes não vasculares e recebendo material refratário. A fase III exibe, então, um pequeno 

aumento do nível do lago. 

 

7.2.4 Fase IV 

 

Com base na  correlação entre a razão C:N e o δ13C (Figura 32), o testemunho MA 99-

4 apresenta variação na fonte, com uma evolução para a separação dos pontos da Fase IV das 

fases anteriores. Este resultado demonstra que o ecossistema foi modificado para este ponto, 

evoluindo provavelmente para um ambiente colonizado por uma vegetação submersa. Esta 

mudança, marcada provavelmente pelo aumento rápido do nível do lago, provoca um 

deslocamento do ponto MA 99-3 para o limite entre o ambiente das macrófitas associadas a 

algas epifíticas e da vegetação submersa. A correlação entre a razão MO aut/MO aloc e o δ13C 
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(Figura 33) indica o aumento na produtividade e a mudança na fonte, tanto para o MA 99-3 

como para o MA 99-4. Esta produtividade está representada também na correlação entre a 

razão MO aut/ MO aloc e a clorofila (Figura 34). Essa mudança não provoca uma mudança de 

fonte para os demais testemunhos que continuam recebendo a matéria orgânica produzida na 

margem. Esta fase exibe, portanto, o aumento do nível do lago, enfatizado pela evolução do 

ambiente do testemunho MA 99-4. 

 

7.2.5 Fase V 

O testemunho MA 99-3  ao passar para esta fase, representada pela sedimentação 

recente, exibe um comportamento diferente dos demais testemunhos, como pode ser 

observado na correlação entre a razão C:N e o δ13C (Figura 32), apresentando uma curva 

ascendente, com valores de δ13C mais altos, evidenciando a presença de fonte de tipo vascular 

principalmente dominada pelas macrofitas associadas às espécies epifíticas. Este 

comportamento sugere uma evolução negativa marcada pela redução do nível do lago, porém 

não provoca uma drástica mudança do ambiente do testemunho MA 99-4. Os demais 

testemunhos continuam recebendo a matéria orgânica da margem. Esta mudança também 

pode ser percebida no testemunho MA 99-6, que recebe a influência da nova fonte através de 

transporte. 

Os resultados sugerem, então, uma redução no nível do lago, evidenciado 

principalmente pelo testemunho MA 99-3, que registrou a mudança no ambiente, através do 

retorno dos valores de δ13C para os níveis do ambiente de macrófitas associadas a algas 

epifítica. 
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Figura 32: Correlação entre a razão C:N e o delta 13C para os cinco testemunhos estudados. 
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Figura 33: Correlação entre a razão MO aut/MO alo e o delta 13C para os cinco testemunhos estudados. 
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Figura 34:Correlação entre a razão MO aut/MO aloc e a clorofila para os cinco testemunhos estudados. 
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A avaliação dos resultados das cinco diferentes fases, em função do tempo, para a 

lagoa do Caçó permitiu a síntese da evolução desta através da figura 35: 

 

Figura 35: Ilustração da evolução do perfil 4 em função das fases paleoambientais  
 

  As figuras 32, 33 e 34, além de permitirem avaliar a evolução das fases do lago Caçó, 

forneceram importantes informações quanto à qualidade do material depositado a diferentes 

profundidades do perfil. Fases de alta produção primária (p. ex. Fase V) demonstram através 

da figura 32, que os testemunhos mais próximos à margem, exibem os pontos referentes às 

tais fases de forma agrupada, e com o aumento da coluna d’água, esses pontos se orientam de 

forma linear, demonstrando uma alta variabilidade para os valores da composição isotópica 

do carbono, assim como para a razão C:N, para o testemunho localizado na região de maior 

profundidade. Este comportamento sugere que a região de maior profundidade recebe também 

material preservado nesta situação. Fases com menor produtividade (p. ex. Fases I e II), 

exibem na figura 32, os pontos agrupados para todos os testemunhos, indicando que não há 

diferença na qualidade do material depositado. O testemunho MA 99-7, caracterizado como 

região que recebe o material produzido na margem, apresenta os pontos mais agrupados para 

as fases menos produtivas, sugerindo a deposição apenas de material refratário, degradado ao 

longo da coluna d’água oxigenada. Portanto, quanto maior a produção na margem, mais 

material preservado é transportado para as regiões de maiores profundidades. A figura 36 

ilustra o comportamento para as fases produtivas e menos produtivas: 
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Figura 36: Qualidade da matéria orgânica transportada em fases de maior e menor 
produtividade. As setas representam o transporte de matéria orgânica preservada ou refratária. 

 

7.2.6   Evolução da Lagoa do Caçó e o Clima 

  

 A razão entre a matéria orgânica autóctone e alóctone, se mostrou como melhor 

marcador de profundidade em função da vegetação característica para cada profundidade, 

como visto no capítulo 5 (Deposição Atual de Matéria Orgânica). Quanto maior a razão, mais 

próximo da margem e consequentemente, menor o nível do lago para o ponto. Com base nesta 

suposição, foram utilizados dados de chuvas obtidos das estações meteorológicas de Tutóia 

(2’46”lat. e 42’50”long.), Barreirinhas (2’45”lat e 42’50”long) e Barro Duro (2’58”lat e 

42’23”long), afim de relacioná- los com as curvas da razão entre a MO aut e a MO aloc para o 

mesmo período, como demonstrado pela figura 37.  

Na figura 37, foram identificados três períodos de baixa precipitação, que foram 

relacionados aos fenômenos El Niño, os quais são caracterizados por um aquecimento 

anormal das águas superficiais do Oceano Pacífico Tropical associado a um enfraquecimento 

da corrente equatorial e dos ventos alísios, responsáveis pela chuva na região?2. De acordo com 

o CPTEC-INPE ocorreram seis fenômenos El Niño, dentro da escala analisada. Esses eventos 

ocorreram nos anos: 1965/66, 1972/73, 1982/83, 1986/87, 1991/92 e 1997/98. A figura 37 

destaca os eventos de 1972/73, 1982/83 e 1997/98.  
                                                                 
 
2 Fonte:  http://www.labmet.io.usp.br/portug/elnino/elnino.html,. Acesso em: 25/04/2001 
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Figura 37: Comparação entre as razões MO não vascular e MO vascular dos cinco testemunhos e as precipitações anuais.

MO nvasc.:MO vasc. 
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A fase La Niña é caracterizada por águas mais frias do que o normal ao longo da costa 

oeste da América do Sul. Segundo o Centro Meteorológico Nacional dos Estados Unidos 

(NCEP), dentro da escala analisada, ocorreram eventos La Niña em 1964/65, 1970/71, 

1973/74, 1975/76, 1985/86 e 1995/96. Durante estes episódios, os ventos alísios são mais 

intensos que a média climatológica e apresenta como um dos efeitos, a possibilidade de 

chuvas acima da média sobre a região nordeste do Brasil 3 ?.  A figura 38 identifica dois 

períodos de La Niña em que a precipitação é abundante, nos anos 1973/74 e 1985/86. 

 A relação entre as precipitações anuais e as razões entre a MO aut e aloc (Figura 37), 

revelam a sensibilidade dos pontos analisados. Os testemunhos MA 99-3 e MA 99-4, situados 

na margem, mostraram ser os mais sensíveis aos efeitos El Niño e La Niña. O testemunho 

MA 99-4 por se encontrar em uma região entre dois tipos diferentes de vegetação, apresentou 

as melhores respostas aos cinco eventos destacados. O fenômeno El Nino de 1972/73, é 

facilmente identificável no testemunho MA 99-4, através da redução do nível do lago entre os 

anos 1968 e 1974, assim como o forte El Niño de 1982/83 que apresenta a redução do nível 

do lago entre os anos 1980 e 1986 tanto para o MA 99-4 como para o MA 99-3. Este último 

evento é classificado como o mais intenso dos últimos anos, e pode ser percebido também nos 

testemunhos mais profundos (MA 99-5 e MA 99-6). 

A distribuição anual da precipitação (Figura 38), demonstra que não há variação na 

distribuição de chuvas, mas sim na quantidade no período chuvoso. A figura 38 mostra o 

aumento do período seco para o ano de ocorrência do El Niño em relação a um ano de 

precipitações normais, além da redução da quantidade de precipitação. Essa situação aumenta 

o período de evaporação, provocando a redução do nível do lago. 

Para o fenômeno La Niña, a figura 38 demonstra um aumento na densidade de 

precipitações no período chuvoso, porém o período seco não é alterado em relação a um ano 

de precipitações normais. Portanto não há alteração na taxa de evaporação, porém o volume 

de água é grande, causando o aumento do nível do lago. 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
3Fonte: http://www.cptec.inpe.br/products . Acesso em: 15/03/2001 
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Figura 38: Comparação entre as distribuições de chuva entre um ano com El Niño, um ano com 
La Niña e um ano de precipitações normais. 
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8 CONCLUSÕES 
 
 
v Este trabalho mostrou haver uma correlação entre a qualidade da matéria orgânica 

depositada e a profundidade, possibilitando, desta forma, uma calibração da 

sedimentação recente em função  dos marcadores orgânicos. 

 
 
v A razão entre a matéria orgânica não vascular e vascular mostrou ser um eficiente 

marcador de profundidade do Lago Caçó, devido à presença de maior produção algal 

na margem. 

 

 

v A taxa de sedimentação, de 0,18 cm/ano para s últimos 200 anos, foi medida através 

do decaimento do radioisótopo 210Pb e se apresentou constante para os cinco 

testemunhos ao longo do perfil, sugerindo a sedimentação homogênea e pouco 

perturbada do lago. 

 

 

v Os dados petrográficos e geoquímicos obtidos para os cinco testemunhos curtos, 

possibilitaram dividi- los em cinco diferentes fases que revelaram o aumento do nível 

do lago entre as quatro primeiras fases, e a redução do seu nível na última fase. 

 

 

v A comparação entre as variações ocorridas na razão MO Autóctone e alótone com a 

ocorrência de secas ou chuvas abundantes, sugere a influência dos eventos El Nino e 

La Nina na mudança do nível do lago. 
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APÊNDICE A 
Densidade aparente dos testemunhos MA 99-3 e MA 99-4.  
 
 

MA 99-3 Profundidade 
(cm) 

Densidade (g/cm3) MA 99-4 Profundidade 
(cm) 

Densidade (g/cm3) 

( 0 – 1 ) 0,5 0,01 ( 0 - 1 ) 0,5 0,09 
( 1 – 2 ) 1,5 0,04 ( 1 - 2 ) 1,5 0,10 
( 2 – 3 ) 2,5 0,03 ( 2 - 3 ) 2,5 0,11 
( 3 – 4 ) 3,5 0,04 ( 3 - 4 ) 3,5 0,16 
( 4 – 5 ) 4,5 0,06 ( 4 - 5 ) 4,5 0,12 
( 5 – 6 ) 5,5 0,05 ( 5 - 6 ) 5,5 0,24 
( 6 – 7 ) 6,5 0,09 ( 6 - 7 ) 6,5 0,15 
( 7 – 8 ) 7,5 0,08 ( 7 - 8 ) 7,5 0,26 
( 8 – 9 ) 8,5 0,07 ( 8 - 9 ) 8,5 0,11 
( 9 - 10) 9,5 0,10 ( 9 - 10) 9,5 0,20 
(10 - 11) 10,5 0,10 (10 - 11) 10,5 0,23 
(11 - 12) 11,5 0,09 (11 - 12) 11,5 0,25 
(12 - 13) 12,5 0,12 (12 - 13) 12,5 0,12 
(13 - 14) 13,5 0,14 (13 - 14) 13,5 0,18 
(14 - 15) 14,5 0,16 (14 - 15) 14,5 0,13 
(15 - 16) 15,5 0,13 (15 - 16) 15,5 0,18 
(16 - 17) 16,5 0,20 (16 - 17) 16,5 0,14 
(17 - 18) 17,5 0,22 (17 - 18) 17,5 0,16 
(18 - 19) 18,5 0,27 (18 - 19) 18,5 0,15 
(19 - 20) 19,5 0,39 (19 - 20) 19,5 0,25 
(20 - 21) 20,5 0,31 (20 - 21) 20,5 0,16 
(21 - 22) 21,5 0,29 (21 - 22) 21,5 0,20 
(22 - 23) 22,5 0,34 (22 - 23) 22,5 0,20 
(23 - 24) 23,5 0,36 (23 - 24) 23,5 0,16 
(24 - 25) 24,5 0,28 (24 - 25) 24,5 0,16 
(25 - 26) 25,5 0,30 (25 - 26) 25,5 0,18 
(26 - 27) 26,5 0,40 (26 - 27) 26,5 0,17 
(27 - 28) 27,5 0,25 (27 - 28) 27,5 0,21 
(28 - 29) 28,5 0,22 (28 - 29) 28,5 0,17 

   (29 - 30) 29,5 0,18 
   (30 - 31) 30,5 0,16 
   (31 - 32) 31,5 0,17 
   (32 - 33) 32,5 0,20 
   (33 - 34) 33,5 0,18 
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APÊNDICE B  
Densidade aparente dos testemunhos MA 99-5 e MA 99-6. 
 
 

MA 99-5 Profundidade 
(cm) 

Densidade (g/cm3) MA 99-6 Profundidade 
(cm) 

Densidade (g/cm3)  

( 0 - 1 ) 0,5 0,06 ( 0 - 1 ) 0,5 0,17 
( 1 - 2 ) 1,5 0,19 ( 1 - 2 ) 1,5 0,22 
( 2 - 3 ) 2,5 0,31 ( 2 - 3 ) 2,5 0,17 
( 3 - 4 ) 3,5 0,44 ( 3 - 4 ) 3,5 0,10 
( 4 - 5 ) 4,5 0,56 ( 4 - 5 ) 4,5 0,15 
( 5 - 6 ) 5,5 0,69 ( 5 - 6 ) 5,5 0,14 
( 6 - 7 ) 6,5 0,81 ( 6 - 7 ) 6,5 0,03 
( 7 - 8 ) 7,5 0,94 ( 7 - 8 ) 7,5 0,03 
( 8 - 9 ) 8,5 1,06 ( 8 - 9 ) 8,5 0,13 
( 9 - 10) 9,5 1,19 ( 9 - 10) 9,5 0,21 
(10 - 11) 10,5 1,31 (10 - 11) 10,5 0,16 
(11 - 12) 11,5 1,44 (11 - 12) 11,5 0,21 
(12 - 13) 12,5 1,56 (12 - 13) 12,5 0,13 
(13 - 14) 13,5 1,69 (13 - 14) 13,5 0,09 
(14 - 15) 14,5 1,81 (14 - 15) 14,5 0,13 
(15 - 16) 15,5 1,94 (15 - 16) 15,5 0,17 
(16 - 17) 16,5 2,06 (16 - 17) 16,5 0,12 
(17 - 18) 17,5 2,19 (17 - 18) 17,5 0,15 
(18 - 19) 18,5 2,31 (18 - 19) 18,5 0,15 
(19 - 20) 19,5 2,44 (19 - 20) 19,5 0,19 
(20 - 21) 20,5 2,56 (20 - 21) 20,5 0,14 
(21 - 22) 21,5 2,69 (21 - 22) 21,5 0,22 
(22 - 23) 22,5 2,81 (22 - 23) 22,5 0,05 
(23 - 24) 23,5 2,94 (23 - 24) 23,5 0,05 
(24 - 25) 24,5 3,06 (24 - 25) 24,5 0,06 
(25 - 26) 25,5 3,19 (25 - 26) 25,5 0,13 
(26 - 27) 26,5 3,31 (26 - 27) 26,5 0,09 
(27 - 28) 27,5 3,44 (27 - 28) 27,5 0,07 
(28 - 29) 28,5 3,56 (28 - 29) 28,5 0,11 
(29 - 30) 29,5 3,69 (29 - 30) 29,5 0,18 
(30 - 31) 30,5 3,81 (30 - 31) 30,5 0,12 
(31 - 32) 31,5 3,94 (31 - 32) 31,5 0,20 
(32 - 33) 32,5 4,06 (32 - 33) 32,5 0,35 
(33 - 34) 33,5 4,19 (33 - 34) 33,5 0,23 
(34-35) 34,5 4,31 (34-35) 34,5 0,08 
(35-36) 35,5 4,44 (35-36) 35,5 0,20 

   (36-37) 36,5 0,27 
   (37-38) 37,5 0,45 
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APÊNDICE C 
Densidade aparente do testemunho MA 99-7. 
 

MA 99-7 Profundidade 
(cm) 

Densidade (g/cm3) 

( 0 – 1 ) 0,5 0,10 
( 1 – 2 ) 1,5 0,20 
( 2 – 3 ) 2,5 0,18 
( 3 – 4 ) 3,5 0,19 
( 4 – 5 ) 4,5 0,20 
( 5 – 6 ) 5,5 0,21 
( 6 – 7 ) 6,5 0,18 
( 7 – 8 ) 7,5 0,18 
( 8 – 9 ) 8,5 0,21 
( 9 - 10) 9,5 0,22 
(10 - 11) 10,5 0,23 
(11 - 12) 11,5 0,19 
(12 - 13) 12,5 0,20 
(13 - 14) 13,5 0,23 
(14 - 15) 14,5 0,20 
(15 - 16) 15,5 0,20 
(16 - 17) 16,5 0,20 
(17 - 18) 17,5 0,27 
(18 - 19) 18,5 0,15 
(19 - 20) 19,5 0,14 
(20 - 21) 20,5 0,14 
(21 - 22) 21,5 0,15 
(22 - 23) 22,5 0,15 
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APÊNDICE D 
 
Dados geoquímicos para o testemunho MA 99-3 
 

MA 99-3 C (%)  N (%)  DELTA 13C DELTA 15N C/N 
0,5 21,61 2,00 -26,35 1,99 10,81 
1,5 21,18 1,99 -26,51 2,23 10,64 
2,5 20,32 1,94 -26,56 1,83 10,47 
3,5 20,16 1,94 -26,52 1,76 10,39 
4,5 17,66 1,61 -27,06 1,47 10,97 
5,5 16,54 1,37 -27,10 1,31 12,07 
6,5 16,36 1,27 -27,04 1,05 12,88 
7,5 15,97 1,22 -27,04 1,12 13,09 
8,5 16,31 1,20 -27,08 0,88 13,59 
9,5 16,54 1,21 -26,85 0,74 13,67 
10,5 16,53 1,18 -26,80 0,62 14,01 
11,5 16,65 1,16 -26,75 0,72 14,35 
12,5 17,59 0,97 -26,56 0,31 18,13 
13,5 16,88 1,01 -26,44 0,59 16,71 
14,5 18,60 1,00 -26,54 0,64 18,60 
15,5 18,87 0,98 -26,47 0,36 19,26 
16,5 20,84 0,94 -26,27 0,31 22,17 
17,5 19,03 0,73 -26,49 0,30 26,07 
18,5 17,22 0,55 -26,70 0,29 31,31 
19,5 8,87 0,27 -26,50 0,08 32,85 
20,5 16,38 0,53 -26,70 0,44 30,91 
21,5 16,44 0,52 -26,81 0,34 31,62 
22,5 17,33 0,49 -26,98 0,45 35,37 
23,5 18,12 0,45 -27,35 0,61 40,27 
24,5 21,61 0,70 -26,28 0,39 30,87 
25,5 25,14 0,67 -25,75 0,32 37,52 
26,5 18,77 0,45 -26,36 0,37 41,71 
27,5 29,72 0,63 -26,33 0,84 47,17 
28,5 34,05 0,82 -24,66 0,29 41,52 
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APÊNDICE E 
Dados geoquímicos para o testemunho MA 99-4 
 

MA 99-4 C (%) N (%) DELTA 13C DELTA 15N C/N 
0,5 14,27 1,17 -27,95 5,48 12,20 
1,5 14,12 1,11 -27,96 5,38 12,72 
2.5 13,73 0,99 -28,20 4,75 13,87 
3,5 12,22 0,83 -28,09 4,57 14,72 
4,5 12,40 0,83 -27,99 4,52 14,94 
5,5 8,16 0,55 -27,52 4,27 14,84 
6,5 8,19 0,53 -27,31 4,17 15,45 
7,5 9,53 0,58 -26,64 4,35 16,43 
8,5 13,71 0,78 -26,28 4,49 17,58 
9,5 9,48 0,54 -26,36 4,32 17,56 
10,5 15,53 0,87 -26,20 4,21 17,85 
11,5 10,90 0,60 -26,19 4,24 18,17 
12,5 14,81 0,79 -26,20 4,30 18,75 
13,5 13,27 0,71 -26,34 4,55 18,69 
14,5 12,92 0,68 -26,27 4,49 19,00 
15,5 11,72 0,62 -26,30 4,37 18,90 
16,5 12,30 0,65 -26,15 4,50 18,92 
17,5 11,67 0,60 -26,03 4,46 19,45 
18,5 11,42 0,58 -26,13 4,40 19,69 
19,5 10,84 0,54 -25,87 4,51 20,07 
20,5 10,35 0,52 -25,85 4,56 19,90 
21,5 10,64 0,53 -26,12 4,55 20,08 
22,5 11,11 0,56 -25,99 4,46 19,84 
23,5 11,22 0,57 -25,97 4,41 19,68 
24,5 12,84 0,62 -26,13 3,94 20,71 
25,5 11,86 0,59 -25,70 4,24 20,10 
26,5 10,15 0,52 -25,59 4,68 19,52 
27,5 10,71 0,54 -26,03 4,72 19,83 
28,5 10,07 0,50 -26,23 4,46 20,14 
29,5 10,51 0,53 -26,51 4,38 19,83 
30,5 10,01 0,51 -26,62 4,89 19,63 
31,5 8,61 0,44 -26,49 4,15 19,57 
32,5 11,28 0,56 -26,53 4,26 20,14 
33,5 11,58 0,87 -27,53 5,12 13,31 
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APÊNDICE F 
 
Dados geoquímicos para o testemunho MA 99-5 
 

MA 99-5 C (%) N (%) DELTA 13C DELTA 15N C/N 
0,5 12,41 0,85 -27,14 4,70 14,60 
1,5 11,87 0,73 -26,37 4,60 16,26 
2,5 13,35 0,77 -26,03 4,61 17,34 
3,5 12,32 0,72 -26,08 4,47 17,11 
4,5 13,13 0,75 -26,37 4,56 17,51 
5,5 11,94 0,66 -26,11 4,62 18,09 
6,5 13,00 0,68 -26,15 4,57 19,12 
7,5 13,10 0,70 -26,13 4,48 18,71 
8,5 12,95 0,71 -26,40 4,71 18,24 
9,5 12,74 0,68 -26,13 4,65 18,74 
10,5 11,91 0,64 -25,93 4,69 18,61 
11,5 11,74 0,63 -25,92 4,74 18,63 
12,5 12,27 0,65 -26,19 4,82 18,88 
13,5 12,15 0,65 -26,26 4,95 18,69 
14,5 11,58 0,62 -26,20 4,85 18,68 
15,5 9,15 0,52 -26,10 4,09 17,60 
16,5 8,99 0,51 -26,25 4,43 17,63 
17,5 7,57 0,47 -26,39 4,11 16,11 
18,5 9,50 0,54 -26,33 4,87 17,59 
19,5 7,83 0,44 -26,56 4,86 17,80 
20,5 11,18 0,61 -26,57 4,34 18,33 
21,5 11,34 0,61 -26,19 4,87 18,59 
22,5 11,68 0,62 -25,93 4,45 18,84 
23,5 11,60 0,58 -26,04 4,79 20,00 
24,5 10,85 0,58 -26,17 4,76 18,71 
25,5           
26,5 10,67 0,56 -26,01 4,49 19,05 
27,5 10,04 0,53 -26,03 4,96 18,94 
28,5 9,97 0,53 -26,08 4,69 18,81 
29,5 9,95 0,53 -25,92 5,07 18,77 
30,5 9,92 0,52 -25,71 5,90 19,08 
31,5 10,03 0,54 -25,60 5,33 18,57 
32,5 9,76 0,53 -25,56 5,10 18,42 
33,5 9,35 0,50 -25,59 5,44 18,70 
34,5 9,70 0,51 -25,75 5,25 19,02 
35,5 10,50 0,56 -25,67 4,90 18,75 
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APÊNDICE G 
Dados geoquímicos para o testemunho MA 99-6 
 

MA 99-6 C (%) N(%) DELTA 13C DELTA 15N C/N 
0,5 10,32 0,79 -27,61 5,37 13,06 
1,5 9,66 0,72 -27,65 5,14 13,42 
2,5 10,08 0,71 -27,60 5,30 14,20 
3,5 10,99 0,71 -27,06 5,07 15,48 
4,5 10,15 0,78 -27,65 5,30 13,01 
5,5 10,83 0,66 -26,27 4,63 16,39 
6,5 11,44 0,62 -26,01 5,07 18,33 
7,5 10,75 0,60 -26,02 4,73 18,06 
8,5 10,81 0,63 -26,51 4,94 17,27 
9,5 11,06 0,65 -26,40 4,90 16,97 
10,5 10,55 0,63 -26,38 4,95 16,74 
11,5 10,66 0,63 -26,17 5,35 17,05 
12,5 11,90 0,71 -26,25 4,60 16,66 
13,5 13,11 0,78 -26,25 4,28 16,77 
14,5 12,19 0,72 -26,33 4,23 16,90 
15,5 11,95 0,71 -26,23 4,20 16,83 
16,5 12,45 0,72 -26,16 4,16 17,19 
17,5 11,03 0,64 -26,22 4,11 17,37 
18,5 10,35 0,58 -26,26 4,24 17,84 
19,5 9,59 0,51 -26,12 4,16 18,87 
20,5 9,59 0,51 -26,06 4,17 18,85 
21,5 9,10 0,48 -26,13 4,27 19,04 
22,5 10,08 0,53 -25,57 4,39 18,88 
23,5 10,38 0,56 -25,46 4,38 18,66 
24,5 10,11 0,54 -25,71 4,92 18,59 
25,5 10,00 0,57 -25,74 4,89 17,60 
26,5 10,64 0,58 -25,96 4,20 18,21 
27,5 10,71 0,58 -26,18 4,03 18,57 
28,5 10,59 0,59 -26,00 4,14 18,10 
29,5 10,02 0,51 -27,30 4,02 19,60 
30,5 11,53 0,58 -27,43 3,99 19,77 
31,5 9,44 0,46 -27,70 4,22 20,58 
32,5 5,91 0,28 -27,51 4,01 21,32 
33,5 8,44 0,41 -27,41 4,01 20,84 
34,5 10,98 0,52 -27,46 4,06 21,20 
35,5 ? ? ? 4,06 21,20 
36,5 9,40 0,41 -27,46 3,79 23,09 
37,5 4,08 0,18 -27,25 4,05 22,16 
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APÊNDICE H 
Dados Geoquímicos para o testemunho MA 99-7 
 

MA 99-7 C (%) N (%) DELTA 13C DELTA 15N C/N 
0,5 9,93 0,78 -28,64 4,57 12,76 
1,5 9,97 0,79 -28,61 4,65 12,57 
2,5 9,30 0,68 -28,41 4,58 13,60 
3,5 9,07 0,64 -28,16 4,52 14,28 
4,5 8,90 0,62 -27,99 4,51 14,42 
5,5 8,61 0,59 -27,90 4,78 14,50 
6,5 8,64 0,61 -27,71 4,76 14,28 
7,5 8,93 0,62 -27,44 4,71 14,49 
8,5 9,11 0,60 -27,52 4,56 15,08 
9,5 9,15 0,57 -27,36 4,19 15,99 
10,5 9,16 0,58 -27,24 4,10 15,80 
11,5 8,99 0,58 -27,13 4,18 15,51 
12,5 8,34 0,52 -26,79 4,16 16,10 
13,5 8,13 0,48 -26,34 4,18 16,90 
14,5 7,84 0,47 -26,38 4,42 16,67 
15,5 8,20 0,47 -26,63 4,35 17,34 
16,5 9,09 0,52 -26,78 4,64 17,50 
17,5 9,46 0,55 -26,72 4,50 17,16 
18,5 10,88 0,64 -26,19 4,68 17,01 
19,5 10,97 0,63 -26,34 4,44 17,33 
20,5 11,18 0,64 -26,39 4,36 17,49 
21,5 10,68 0,60 -26,26 4,37 17,87 
22,5 10,02 0,57 -26,29 4,45 17,61 
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APÊNDICE I 
Dados petrográficos para o testemunho MA 99-3. 
 
amostra MOA am. MOA verm. LC op. LC transl. LC gel. LC deg. carvão MO 

Autóctone/M
O alótone 

(0 - 1) 27,8 0,1 0,3 1,5 0,3 3,2 0,0 5,1 
(1 - 2) 25,5 0,4 0,4 0,6 1,4 4,9 0,0 3,3 
(2 - 3) 29,2 0,3 0,3 0,3 1,1 1,6 0,0 8,3 
(3 - 4) 27,3 2,2 0,2 0,5 0,5 1,8 0,1 5,2 
(4 - 5) 25,2 2,5 0,7 0,2 1,0 2,3 0,2 3,8 
(5 - 6) 21,6 1,7 0,7 0,7 1,3 5,9 0,1 2,1 
(6 - 7) 20,2 2,2 0,7 0,3 0,9 8,4 0,3 1,6 
(7 - 8) 22,2 1,9 0,8 0,4 0,9 6,6 0,2 2,1 
(8 - 9) 23,8 2,4 0,5 0,9 2,1 2,8 0,4 2,7 
(9 –10) 20,8 0,9 0,9 0,4 1,9 7,7 0,4 1,7 
(10-11) 9,9 9,8 1,5 0,0 1,7 9,6 0,2 0,4 
(11-12) 17,0 2,2 1,4 1,0 2,3 8,7 0,7 1,1 
(12-13) 19,0 4,2 2,1 0,5 1,2 5,7 0,6 1,4 
(13-14) 15,7 3,5 1,1 0,5 1,7 10,2 0,5 0,9 
(14-15) 7,2 4,1 1,3 2,3 0,9 14,9 1,5 0,3 
(15-16) 7,4 2,6 1,5 0,2 2,4 17,4 1,7 0,3 
(16-17) 19,3 4,8 1,3 0,3 1,0 4,8 1,9 1,6 
(17-18) 11,3 8,9 1,6 0,1 0,8 8,0 1,9 0,6 
(18-19) 13,3 10,3 2,6 0,2 0,6 4,1 2,1 0,7 
(19-20) 8,2 10,9 2,3 0,1 0,4 9,9 1,4 0,3 
(20-21) 15,3 8,7 2,1 0,2 0,7 2,9 3,1 1,0 
(21-22) 13,8 8,7 1,7 1,0 0,7 4,9 1,9 0,8 
(22-23) 10,1 15,8 1,8 0,0 0,8 2,3 2,0 0,5 
(23-24) 6,2 21,0 2,5 0,0 0,7 1,6 0,8 0,2 
(24-25) 9,5 13,8 2,7 0,5 0,9 3,0 2,6 0,5 
(25-26) 6,0 17,5 3,2 0,0 0,9 2,1 3,5 0,3 
(26-27) 5,4 19,1 3,5 0,3 0,6 2,4 2,0 0,2 
(27-28) 3,6 18,4 5,8 0,1 0,3 3,9 1,3 0,1 
(28-29) 4,5 19,2 3,6 0,1 0,4 3,4 2,0 0,2 
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APÊNDICE J 
Dados petrográficos para o testemunho MA 99-4. 
 
amostra MOA am. MOA verm. LC op. LC transl. LC gel. LC deg. carvão MO 

Autóctone/M
O alótone 

(0 - 1) 47,5 38,7 0,8 2,6 0,8 7,7 1,8 0,94 
(1 - 2) 32,1 54,3 3,9 0,8 1,0 5,1 2,8 0,49 
(2 - 3) 44,4 36,2 0,6 1,2 0,4 13,0 4,1 0,86 
(3 - 4) 18,5 55,9 6,0 0,8 1,2 13,8 3,9 0,24 
(4 - 5) 37,1 33,9 3,7 5,0 1,7 14,4 4,2 0,63 
(5 - 6) 24,7 48,5 4,8 0,8 6,1 14,2 0,8 0,33 
(6 - 7) 16,9 42,3 4,9 2,7 2,1 28,3 2,7 0,21 
(7 - 8) 18,3 41,7 6,4 2,1 0,6 23,8 7,2 0,25 
(8 - 9) 6,4 52,6 7,8 4,8 0,6 21,3 6,6 0,07 
(9 -10) 7,5 61,9 6,6 2,0 1,1 14,3 6,6 0,09 
(10-11) 8,4 59,0 5,4 0,8 1,5 18,2 6,7 0,10 
(11-12) 7,2 54,5 7,6 2,9 2,5 18,2 7,0 0,08 
(12-13) 6,5 64,9 7,2 0,0 0,9 17,4 3,1 0,07 
(13-14) 5,7 62,0 3,8 1,3 0,4 17,6 9,1 0,07 
(14-15) 7,6 61,3 4,2 4,6 0,8 14,6 6,8 0,09 
(15-16) 8,3 57,7 8,1 0,6 1,4 19,6 4,3 0,09 
(16-17) 5,7 56,4 6,6 2,7 1,7 16,9 9,9 0,07 
(17-18) 7,7 66,6 4,1 0,0 0,2 13,7 7,7 0,09 
(18-19) 8,5 47,4 10,6 1,0 0,6 19,5 12,3 0,11 
(19-20) 7,3 63,8 4,0 1,7 1,3 17,3 4,8 0,08 
(20-21) 6,4 57,4 3,3 0,0 0,4 24,9 7,6 0,07 
(21-22) 4,1 62,3 2,4 0,2 0,8 23,6 6,5 0,05 
(22-23) 8,2 59,9 3,3 0,2 0,2 23,0 5,2 0,10 
(23-24) 4,1 48,3 3,0 1,7 1,1 35,3 6,5 0,05 
(24-25) 4,0 53,4 7,4 0,0 1,1 26,3 8,0 0,05 
(25-26) 3,0 32,1 6,2 0,4 2,0 51,1 5,2 0,03 
(26-27) 3,1 30,1 11,4 5,0 3,5 42,2 4,6 0,03 
(27-28) 3,6 51,9 8,8 3,0 0,6 22,4 9,8 0,04 
(28-29) 3,4 69,3 4,2 1,8 0,0 16,6 4,6 0,04 
(29-30) 6,3 57,7 4,4 1,2 0,2 23,1 7,1 0,07 
(30-31) 8,2 60,3 5,6 0,0 0,6 16,2 9,0 0,10 
(31-32) 2,0 54,9 2,6 0,6 0,6 29,1 10,3 0,02 
(32-33) 5,3 39,2 12,1 1,1 0,5 28,9 13,0 0,06 
(33-34) 3,6 51,0 6,1 2,1 0,6 26,8 9,8 0,04 
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APÊNDICE K 
Dados petrográficos para o testemunho MA 99-5. 
 
amostra MOA am. MOA verm. LC op. LC transl. LC gel. LC deg. carvão MO 

Autóctone/M
O alótone 

(0 - 1) 31,7 36,1 2,8 1,3 2,0 13,0 9,5 0,57 
(1 - 2) 19,6 47,0 1,6 4,7 1,4 15,8 5,3 0,28 
(2 - 3) 45,0 23,0 6,5 0,4 0,0 10,5 10,1 1,11 
(3 - 4) 16,8 49,3 6,9 0,4 0,4 13,2 8,5 0,24 
(4 - 5) 15,3 45,6 5,4 0,8 0,3 26,4 3,7 0,19 
(5 - 6) 11,4 48,5 7,2 0,2 0,0 23,0 6,8 0,14 
(6 - 7) 41,1 21,6 6,6 0,0 0,4 17,5 9,1 0,89 
(7 - 8) 7,3 42,4 12,0 0,9 0,9 24,4 7,9 0,09 
(8 - 9) 11,2 43,9 11,2 0,0 1,0 25,0 5,7 0,14 
(9 -10) 7,6 52,2 13,3 1,9 0,6 15,4 6,0 0,09 
(10-11) 10,2 61,6 8,2 0,2 0,4 10,2 6,8 0,13 
(11-12) 16,1 63,3 0,6 0,2 1,8 8,6 4,8 0,22 
(12-13) 12,8 63,8 2,2 0,8 0,8 10,3 7,3 0,16 
(13-14) 15,3 48,5 4,1 12,4 0,2 11,4 6,3 0,20 
(14-15) 6,0 63,7 8,2 2,3 0,4 10,5 5,4 0,07 
(15-16) 6,1 65,6 6,3 0,4 0,2 15,9 3,1 0,07 
(16-17) 18,9 62,5 7,7 0,0 0,4 7,9 0,8 0,24 
(17-18) 23,1 46,3 16,3 1,8 0,4 9,5 2,6 0,31 
(18-19) 10,7 57,1 3,4 0,2 0,2 20,0 7,9 0,13 
(19-20) 21,1 48,7 7,5 0,0 0,4 9,7 9,5 0,32 
(20-21) 9,7 42,9 9,7 0,8 5,7 26,1 4,3 0,11 
(21-22) 32,2 40,3 10,4 0,0 1,0 6,2 5,4 0,56 
(22-23) 9,6 58,6 13,6 0,0 2,8 7,2 4,8 0,12 
(23-24) 6,1 52,7 16,1 0,2 0,4 10,6 8,3 0,08 
(24-25) 22,6 44,9 15,4 0,0 0,0 10,8 3,3 0,32 
(25-26) 19,6 44,8 9,3 0,0 2,8 16,6 4,6 0,27 
(26-27) 19,5 41,0 14,5 1,0 0,4 12,8 8,9 0,28 
(27-28) 33,1 40,2 12,0 0,0 1,8 8,3 3,7 0,53 
(28-29) 21,5 32,9 19,7 1,0 0,4 16,7 3,4 0,30 
(29-30) 23,2 47,4 6,9 0,0 0,4 13,1 7,0 0,34 
(30-31) 6,0 58,7 6,4 1,4 0,6 18,6 4,1 0,07 
(31-32) 13,8 60,9 5,8 1,4 0,4 11,2 4,4 0,17 
(32-33) 1,6 64,4 9,4 1,2 0,0 17,3 3,3 0,02 
(33-34) 17,3 47,2 5,7 0,0 0,4 18,5 9,2 0,24 
(34-35) 7,4 57,6 3,3 1,0 0,0 23,0 2,5 0,09 
(35-36) 9,0 60,6 4,2 0,9 0,2 19,5 4,1 0,11 
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APÊNDICE L 
Dados petrográficos para o testemunho MA 99-6. 
 
amostra MOA am. MOA verm. LC op. LC transl. LC gel. LC deg. carvão MO 

Autóctone/M
O alótone 

(0 - 1) 11,6 67,5 5,6 0,0 0,0 12,8 2,1 0,14 
(1 - 2) 11,0 62,2 8,5 1,6 0,0 15,6 1,0 0,13 
(2 - 3) 24,7 52,6 8,6 0,0 0,0 9,4 2,1 0,35 
(3 - 4) 14,0 65,5 5,2 0,0 0,4 5,9 5,0 0,18 
(4 - 5) 10,1 57,5 7,5 0,0 0,6 17,8 4,7 0,12 
(5 - 6) 5,8 55,6 10,1 1,0 2,1 16,1 4,5 0,07 
(6 - 7) 16,3 41,9 10,1 0,0 0,2 23,7 4,6 0,21 
(7 - 8) 3,0 44,6 15,0 0,8 1,1 21,3 2,5 0,04 
(8 - 9) 12,0 53,2 7,8 0,0 1,8 18,6 5,6 0,15 
(9 -10) 14,6 39,8 9,5 0,0 0,6 25,2 7,3 0,19 
(10-11) 37,2 32,2 11,0 0,0 0,8 10,9 7,1 0,68 
(11-12) 16,5 50,3 9,4 0,0 0,9 19,5 2,8 0,21 
(12-13) 8,2 62,8 6,5 0,4 0,7 13,6 5,0 0,10 
(13-14) 5,6 66,4 4,9 0,0 0,4 18,0 2,6 0,06 
(14-15) 35,1 39,4 2,8 0,0 1,8 15,4 4,9 0,59 
(15-16) 18,0 52,1 4,4 0,0 1,7 14,5 4,4 0,25 
(16-17) 6,1 69,9 3,7 0,0 0,8 15,9 3,5 0,07 
(17-18) 8,5 65,3 4,0 0,0 0,6 19,1 2,3 0,10 
(18-19) 7,6 67,4 3,4 0,4 0,5 17,2 2,3 0,09 
(19-20) 7,8 50,5 6,9 0,0 0,2 18,4 2,2 0,10 
(20-21) 7,3 60,1 6,7 0,0 1,9 16,8 3,1 0,09 
(21-22) 6,3 73,1 4,1 2,9 2,0 8,4 2,0 0,07 
(22-23) 1,0 72,2 4,7 0,0 0,4 17,9 3,9 0,01 
(23-24) 7,8 59,0 9,1 0,0 2,6 13,9 3,8 0,09 
(24-25) 4,1 65,2 6,8 0,0 1,6 16,2 4,1 0,05 
(25-26) 2,4 68,4 4,8 3,4 1,0 18,3 1,8 0,02 
(26-27) 0,0 69,6 5,7 0,0 0,4 21,1 2,6 0,00 
(27-28) 3,8 64,7 6,4 2,0 0,8 17,8 4,0 0,04 
(28-29) 2,0 68,5 6,8 1,4 0,6 16,9 3,4 0,02 
(29-30) 6,5 66,2 4,1 1,3 0,6 19,1 2,2 0,07 
(30-31) 4,3 68,2 3,0 1,0 0,2 21,7 1,6 0,05 
(31-32) 3,0 79,1 1,3 0,6 0,2 14,8 1,0 0,03 
(32-33) 2,1 57,0 8,8 0,0 0,0 31,4 0,8 0,02 
(33-34) 0,0 48,7 4,4 0,0 0,0 46,3 0,4 0,00 
(34-35) 0,8 64,7 8,4 1,4 1,2 22,6 0,8 0,01 
(35-36) 3,0 62,2 13,3 0,0 0,0 20,4 1,0 0,03 
(36-37) 0,8 64,8 11,5 0,4 0,0 21,4 1,0 0,01 
(37-38) 1,2 65,6 11,7 0,0 0,4 19,8 1,4 0,01 
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APÊNDICE M 
Dados petrográficos para o testemunho MA 99-7. 
 
amostra MOA am. MOA verm. LC op. LC transl. LC gel. LC deg. carvão MO 

Autóctone/M
O alótone 

(0 - 1) 5,7 48,8 7,5 2,0 2,0 32,1 1,6 0,06 
(1 - 2) 1,7 64,4 7,9 3,7 1,0 18,3 3,0 0,02 
(2 - 3) 1,5 72,0 5,0 2,5 0,2 16,0 2,9 0,02 
(3 - 4) 1,9 53,0 9,9 0,0 0,8 28,8 2,9 0,02 
(4 - 5) 4,2 43,9 9,6 3,0 0,2 37,5 1,4 0,04 
(5 - 6) 4,8 47,0 14,7 2,8 2,4 24,8 2,0 0,05 
(6 - 7) 3,1 49,3 13,2 2,1 0,8 29,9 1,2 0,03 
(7 - 8) 0,6 51,7 13,0 0,0 0,4 32,7 0,8 0,01 
(8 - 9) 4,0 59,6 13,1 0,8 0,0 19,7 2,0 0,04 
(9 -10) 2,2 54,9 5,5 0,4 1,4 34,1 1,6 0,02 
(10-11) 2,4 63,1 9,9 0,6 0,4 21,8 1,4 0,03 
(11-12) 1,0 67,6 13,3 0,0 0,0 17,0 1,2 0,01 
(12-13) 3,9 46,4 16,5 1,5 0,4 28,9 2,4 0,04 
(13-14) 2,0 46,5 9,7 2,0 1,4 33,5 3,0 0,02 
(14-15) 3,3 50,4 11,6 1,6 1,0 28,0 2,8 0,04 
(15-16) 5,1 54,1 13,9 0,0 0,6 22,8 3,2 0,06 
(16-17) 4,3 58,2 8,9 2,3 1,4 21,6 2,9 0,05 
(17-18) 2,4 55,1 8,5 1,0 0,6 28,3 3,9 0,03 
(18-19) 2,3 61,2 6,8 0,0 1,0 28,0 0,6 0,02 
(19-20) 1,6 60,9 8,3 1,0 0,6 26,4 1,2 0,02 
(20-21) 0,8 62,6 7,8 1,6 0,4 25,2 1,6 0,01 
(21-22) 1,4 63,7 9,4 1,4 0,4 21,5 1,8 0,01 
(22-23) 2,0 63,7 11,6 1,6 0,2 18,6 2,4 0,02 
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APÊNDICE N 
Concentração de clorofila para os testemunhos MA 99-3, MA 99-4 e MA 99-5 
 
MA 99-3 UPDS (MO) MA 99-4 UPDS (MO) MA 99-5 UPDS (MO) 

0,5 1,043 0,5 1,178 0,5 0,380 
1,5 1,568 1,5 1,202 1,5 0,412 
2,5 1,768 2,5 0,858 2,5 1,520 
3,5 1,173 3,5 0,517 3,5 0,441 
4,5 1,295 4,5 0,336 4,5 0,328 
5,5 1,484 5,5 0,608 5,5   
6,5 1,415 6,5 0,456 6,5 0,144 
7,5 1,175 7,5 0,412 7,5 0,198 
8,5 1,353 8,5 0,342 8,5 0,162 
9,5 0,722 9,5 0,263 9,5 0,200 

10,5 1,128 10,5 0,390 10,5 0,174 
11,5 1,015 11,5 0,430 11,5 0,170 
12,5 0,855 12,5 0,256 12,5 0,195 
13,5 1,097 13,5 0,246 13,5 0,126 
14,5 0,961 14,5 0,242 14,5 0,060 
15,5 0,752 15,5 0,208 15,5 0,202 
16,5 0,569 16,5 0,221 16,5 0,220 
17,5 0,460 17,5 0,188 17,5 0,267 
18,5 0,460 18,5 0,194 18,5 0,268 
19,5 0,354 19,5 0,145 19,5 0,170 
20,5 0,254 20,5 0,180 20,5 0,171 
21,5 0,297 21,5 0,193 21,5 0,196 
22,5 0,423 22,5 0,193 22,5 0,206 
23,5 0,613 23,5 0,120 23,5 0,146 
24,5 0,170 24,5 0,075 24,5 0,188 
25,5 0,140 25,5 0,072 25,5   

    26,5 0,102 26,5 0,224 
    27,5 0,124 27,5 0,204 
    28,5 0,088 28,5 0,193 
    29,5 0,087 29,5  0,209 
    30,5 0,073  30,5 0,179 
         31,5 0,202 
         32.5 0,208 
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APÊNDICE O 
Concentração de clorofila para os testemunhos MA 99-6 e MA 99-7. 
 
MA 99-6 UPDS (MO) MA 99-7 UPDS (MO) 

0,5 1,358 0,5 1,111 
1,5 0,974 1,5 0,978 
2,5 0,683 2,5 0,478 
3,5 0,445 3,5 0,412 
4,5 0,499 4,5 0,395 
5,5 0,288 5,5 0,342 
6,5 0,303 6,5 0,364 
7,5 0,212 7,5 0,480 
8,5 0,235 8,5 0,423 
9,5 0,315 9,5 0,311 

10,5 0,304 10,5 0,362 
11,5 0,274 11,5 0,313 
12,5 0,312 12,5 0,265 
13,5 0,367 13,5 0,203 
14,5 0,340 14,5 0,223 
15,5 0,324 15,5 0,228 
16,5 0,376 16,5 0,255 
17,5 0,305 17,5 0,249 
18,5 0,238 18,5 0,259 
19,5 0,259 19,5 0,258 
20,5 0,314     
21,5 0,189     
22,5 0,221     
23,5 0,216     
24,5 0,221     
25,5 0,207     
26,5 0,283     
27,5 0,282     
28,5 0,218     
29,5 0,233     
30,5 0,219     
31,5 0,231     
32,5 0,209     
33,5 0,283     
34,5 0,177     
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APÊNDICE P 
Quantificação da matéria orgânica para os testemunhos MA 99-3,  99-4 e 99-5 
 

MA 99-3 mat.org./g de amostra MA 99-4 mat.org./g de amostra MA 99-5 mat.org./g de amostra 
(0 - 1) 0,41 (0 - 1) 0,29 (0 - 1) 0,88 
(1 - 2) 0,43 (1 - 2) 0,27 (1 - 2) 0,26 
(2 - 3) 0,41 (2 - 3) 0,27 (2 - 3) 0,05 
(3 - 4) 0,39 (3 - 4) 0,26 (3 - 4) 0,15 
(4 - 5) 0,30 (4 - 5) 0,24 (4 - 5) 0,17 
(5 - 6) 0,33 (5 - 6) 0,19 (5 - 6) 0,00 
(6 - 7) 0,30 (6 - 7) 0,21 (6 - 7) 0,36 
(7 - 8) 0,34 (7 - 8) 0,15 (7 - 8) 0,28 
(8 - 9) 0,30 (8 - 9) 0,19 (8 - 9) 0,28 
(9 -10) 0,31 (9 -10) 0,23 (9 -10) 0,21 
(10-11) 0,30 (10-11) 0,20 (10-11) 0,26 
(11-12) 0,32 (11-12) 0,21 (11-12) 0,22 
(12-13) 0,32 (12-13) 0,26 (12-13) 0,27 
(13-14) 0,34 (13-14) 0,22 (13-14) 0,32 
(14-15) 0,34 (14-15) 0,20 (14-15) 0,69 
(15-16) 0,36 (15-16) 0,25 (15-16) 0,21 
(16-17) 0,37 (16-17) 0,26 (16-17) 0,21 
(17-18) 0,35 (17-18) 0,24 (17-18) 0,21 
(18-19) 0,40 (18-19) 0,24 (18-19) 0,21 
(19-20) 0,33 (19-20) 0,24 (19-20) 0,21 
(20-21) 0,31 (20-21) 0,23 (20-21) 0,23 
(21-22) 0,33 (21-22) 0,23 (21-22) 0,25 
(22-23) 0,37 (22-23) 0,01 (22-23) 0,25 
(23-24) 0,37 (23-24) 0,33 (23-24) 0,23 
(24-25) 0,43 (24-25) 0,37 (24-25) 0,23 
(25-26) 0,42 (25-26) 0,39 (25-26) 0,23 

  (26-27) 0,32 (26-27) 0,22 
  (27-28) 0,29 (27-28) 0,22 
  (28-29) 0,40 (28-29) 0,22 
  (29-30) 0,34 (29-30) 0,22 
  (30-31) 0,26 (30-31) 0,22 
    (31-32) 0,21 
    (32-33) 0,23 
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APÊNDICE Q 
Quantificação da matéria orgânica para os testemunhos MA 99-6 e MA 99-7. 
 
MA 99-6 mat.org./g de amostra MA 99-7 mat.org./g de amostra 
(0 - 1) 0,22 (0 - 1) 0,25 
(1 - 2) 0,21 (1 - 2) 0,79 
(2 - 3) 0,21 (2 - 3) 4,28 
(3 - 4) 0,20 (3 - 4) 1,34 
(4 - 5) 0,19 (4 - 5) 1,13 
(5 - 6) 0,23 (5 - 6) 76,37 
(6 - 7) 0,23 (6 - 7) 0,65 
(7 - 8) 0,23 (7 - 8) 0,81 
(8 - 9) 0,24 (8 - 9) 0,86 
(9 -10) 0,23 (9 -10) 1,12 
(10-11) 0,24 (10-11) 0,91 
(11-12) 0,24 (11-12) 1,10 
(12-13) 0,22 (12-13) 0,82 
(13-14) 0,25 (13-14) 0,79 
(14-15) 0,26 (14-15) 0,38 
(15-16) 0,26 (15-16) 1,23 
(16-17) 0,25 (16-17) 1,19 
(17-18) 0,24 (17-18) 1,18 
(18-19) 0,23 (18-19) 1,08 
(19-20) 0,21 (19-20) 1,03 
(20-21) 0,13   
(21-22) 0,20   
(22-23) 0,21   
(23-24) 0,23   
(24-25) 0,23   
(25-26) 0,23   
(26-27) 0,23   
(27-28) 0,23   
(28-29) 0,22   
(29-30) 0,20   
(30-31) 0,22   
(31-32) 0,12   
(32-33) 0,14   
(33-34) 0,14   
(34-35) 0,09   
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APÊNDICE R 
MM chuvas anuais para as estações próximas às áreas de estudo.  
 

 EstaçãoTutóia 
02:46:00 lat 42:17:00 
long  

Estação Barreirinhas 
02:45:00 lat 42:50:00 
long  

Estação Barro Duro 
02:58:00 lat 42:23:00 
long 

 

Ano mm chuvas/ano mm chuvas/ano mm chuvas/ano Média anual de 
chuvas /ano das 
estações 

1965    939,3 
1966 939,3   1503,25 
1967 1428,6 1577,9  1606,2 
1968 1686,2 1526,2  1494,15 
1969 1291,9 1696,4  1164,6 
1970 921,0 1408,2  1548,9 
1971 1609,0 1488,8  1226,4 
1972 1068,6 1384,2  2022,2 
1973 2313,0 1731,4  3413,3 
1974 3709,0 3117,6  1895,5 
1975 1866,0 1925,0  1246,05 
1976 1072,5 1419,6  1523,15 
1977 1394,3 1652,0  1517,35 
1978 1571,9 1462,8  1223,5 
1979 1167,0 1280,0  1261,95 
1980 1163,5 1360,4  1123,45 
1981 929,3 1317,6  1119,5 
1982 1119,5   623,3 
1983  623,3  1571,9 
1984 1571,9   2779 
1985 3000,0 2671,9 2665,1 1686,4 
1986  1675,0 1697,8 1070,2 
1987  1158,8 981,6 1780,6 
1988   1780,6 1757,2 
1989   1757,2  
1990   1419,8 1419,8 
1991   554,4 554,4 
1992   700,1 700,1 
1993   1586,4 1586,4 
1994   1544,8 1544,8 
1995   1665,1 1665,1 
1996   1023,8 1023,8 
1997   741,6 741,6 
1998     

 


