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RESUMO 
A composição da matéria orgânica em sedimentos de lagos nos fornece informações 

essenciais para reconstrução de condições paleoambientais. A análise dos fenóis da lignina 
tem se tornado uma importante ferramenta na quantificação e na avaliação do 
comportamento do material vegetal produzido em ambientes aquáticos e em suas bacias de 
drenagem. Da mesma forma, os pigmentos sedimentares são utilizados para avaliação da 
paleoprodutividade. Foram analisados dois testemunhos coletados na Lagoa do Caçó, um 
no centro da lagoa e outro na margem, representando aparentemente uma seqüência 
sedimentar contínua datada de aproximadamente 21.000 anos 14C A.P. Esta lagoa está 
localizada em uma área costeira influenciada pela zona de convergência intertropical 
(ZCIT), representando um potencial sítio para estudos paleoambientais. Foram 
quantificados onze fenóis, em amostras de testemunhos, em possíveis fontes de matéria 
orgânica e em sedimentos superficiais. Estes resultados foram comparados com dados 
secundários sobre a mineralogia dos sedimentos, de pólen e de diatomáceas dos mesmos 
testemunhos para a verificação da aplicação destes fenóis como um potencial traçador de 
eventos paleoambientais.  A oscilação do nível d’água da lagoa foi verificada através da 
variação dos valores do total de fenóis oriundos da lignina (λ), sendo registrado os maiores 
valores na zona marginal e relacionados a sedimentação das comunidades macrofíticas. 
Entre os compostos analisados o siringaldeído (Sl) do grupo S foi relacionado à ocorrência 
de plantas aquáticas típicas de brejo marcando o início de uma sedimentação lacustre. O 
ácido felúrico (Fd) do grupo C foi o composto que melhor marcou a ocorrência de bancos 
de macrófitas próximo à margem enquanto o p-hidroxibenzaldeído (pBl) se destacou como 
um bom traçador de perifíton.  A ocorrência destes compostos em diferentes concentrações 
caracterizaram alternâncias na composição e quantidade das comunidades aquáticas 
relacionando-a a eventos climáticos. Os eventos de clima úmido influenciaram diretamente 
a inundação da região marginal da lagoa, tornando-a propícia a produtividade aquática e 
com isto aos maiores valores de  λ. Os resultados dos fenóis da lignina apresentaram em 
geral maior concordância com os resultados de diatomáceas do que de pólen. Finalmente, a 
partir da composição orgânica do perfil sedimentar localizado na margem podemos sugerir 
a seguinte sucessão ecológica da base ao topo: (I) ambientes típicos de dunas; (II) transição 
de dunas para um ambiente deposicional tipo brejo; (III) inundação desta região e 
colonização por macrófitas; (IV) aumento do nível da lagoa tornando esta região limnética.  

 
 

Palavras - chave:  Sedimentação orgânica, Ecossistemas aquático, Lagoa do Caçó, MA, 
Mudanças paleoambientais, geoquímica. 

 
 



                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                 
                                                                                                                                               
                                                                                                                                            
   

 
ABSTRACT 

 
The organic matter content of lake sediments serves to reconstruct the 

paleoenvironmental conditions. Lignin phenols analyse have become a powerful 
quantitative approach for the fate of vascular plant produced in aquatic environments and 
its catchments. In addiction, sedimentary pigments were evaluated in other to measure the 
paleoproductivity. Two cores were collected in the Lagoa do Cacó, one in the center of the 
lagoon and another on the margin, representing a continuous sedimentary sequence dated 
from approximately 21.000 y 14C BP. This lagoon is located in northeast Brazilian coast in 
a region with a severe influenced from the Inter Tropical Convergence Zone (ITCZ), 
representing a hotspot area for paleoenvironmental studies. Eleven phenols were quantified 
in cores samples, samples from possible sources as plants and soils and superficial 
sediments. The results were compared with secondary data from mineralogy, pollen and 
diatoms from the same cores to verified the applicability of the lignin phenols data as a 
potential tracer of paleoenvironmental events.  The lagoon water level oscillation was 
tested through the λ values variation. High λ values recorded in the shoreline zone were 
related to macrophytes organic matter sedimentation. Among the phenols compounds 
analyzed high amounts of siringaldehyde (Sl) from S group were related to the aquatic 
plants typical from swamp environment and marking the beginning of the lacustrine 
sedimentation. The feluric acid (Fd) compound from C group trace the predominance of 
macrophytes in the shoreline zone while the p-hidroxybenzaldehyde (pBl) highlight as a 
periphyton tracer. The presence of these compounds in different concentrations 
characterized alternate in the aquatic communities composition and biomass been related 
with climatologic events. Moist conditions period influenced runoff events that indirect 
increase the water level turning the shoreline zone in a high productivity zone attested by 
high lignin values. These lignin results were in more agreement with diatoms results than 
pollen data. Finally, the organic matter composition of the sedimentary profile situated in 
the shoreline suggests the following ecological succession: (I) dunes; (II) swamp (III) 
lagoon shore with macrophytes; (IV) lagoon offshore.   

 
Key - words: organic sedimentation, freshwater ecosystems, Lagoa do Caçó, MA, 
paleoenvironmental changes, geochemistry. 
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Fd – ácido trans-4-hidroxi, 3-metoxi cinâmico (ácido trans felúrico) 
HgCl2 – cloreto de mercúrio 
IRD – Institut de Rechèrche pour le Développement 
m eV padrão - massa em mg do padrão injetado de etil vanilina na amostra 
m X amostra - massa em mg de uma amostra qualquer 
m X padrão – massa em mg de um padrão de concentração qualquer 
mBd – ácido m-hidroxibenzóico (ácido 3-hidroxibenzóico) 
MHz – megahertz 
M.O. – Matéria Orgânica 
N2 – gás nitrogênio 
NaOH – hidróxido de sódio 
Na2SO4 – Sulfato de sódio NE – Nordeste 
NBS - National Bureau of Standards 
NEMRH – Núcleo Estadual de Meteorologia e Recursos Hídricos 
PBD – Pee Dee Belemnite 
pBl – p-hidroxibenzaldeído (4-hidroxibenzaldeído) 
pBn – p-hidroxiacetofenona 
P:E – Balanço precipitação:Evaporação 
pH – potencial hidrogeniônico 
Py – piridina 
rpm – rotações por minuto 
S – grupo siringil 
Sd – ácido siringico (ácido 4-hidroxi, 3,5 dimetoxi benzóico) 
Sl – siringaldeído (4-hidroxi, 3,5 dimetoxi benzaldeído) 
Sn –acetosiringona (, 3,5 dimetoxi 4-hidroxi benzofenona) 
TSO – temperatura da superfície dos oceanos 
t1/2 – meia vida 
UDPS/MO – Unidades de Derivados Pigmentos Sedimentares por grama de matéria orgânica 
UGM - Último Glacial Máximo (LGM – Last Glacial Maximun) 
V – grupo vanilil 
Vd – ácido vanílico (ácido 4-hidroxi, 3-metoxi benzóico) 
Vl – vanilina (4-hidroxi, 3-metoxi benzaldeído) 
Vn – acetovanilona (4-hidroxi, 3-metoxi acetofenona) 
wC16MA – ácido 16-hidroxihexadecanóico (ácido jumpérico) 
ZCIT – Zona de Convergência Intertropical 
δ13C – composição isotópica do carbono 
δ15N – Composição isotópica do nitrogênio 
λ– Total de fenóis oriundos da lignina  



 

1 INTRODUÇÃO   
 
 
O estudo paleoclimático tem como interesse caracterizar e reconstruir ambientes 

passados e suas variações. Recentemente um maior número de pesquisas tem sido realizadas 

devido ao desenvolvimento de métodos cada vez mais acessíveis e confiáveis para 

identificação de mudanças ambientais recentes e pretéritas (MEYERS, 1997; PENDALL et 

al., 2001; TAREQ et al., 2004). A identificação de características climáticas pretéritas e de 

sua variabilidade dependem do entendimento dos processos que determinaram o 

desenvolvimento dos diferentes biomas terrestres e ecossistemas aquáticos.    

A matéria orgânica (M.O.) presente em sedimentos lacustres constitui usualmente um 

registro dos processos que ocorrem na coluna d’água e os processos de transporte sofridos 

pelo material que se deposita. Estudos recentes têm, no entanto, revelado que consideráveis 

porções de matéria orgânica proveniente de fontes de origem terrestres são transportadas de 

sua bacia de drenagem até as áreas deposicionais (HEDGES, 1989). Este carbono orgânico de 

origem alóctone é adicionado à matéria orgânica de origem autóctone, ocasionando um efeito 

diluidor e de mistura. Este incremento do material terrestre interfere diretamente na 

interpretação de dados de biomarcadores orgânicos moleculares tanto para a reconstrução de 

paleoambientes como para a avaliação regional e do ciclo global do carbono.  

Diferentes tipos de comunidades que habitam um lago e sua bacia de drenagem 

produzem uma matéria orgânica com composições bioquímicas distintas. Mudanças na 

estrutura das comunidades desta biota acarretam variações nas quantidades e tipos de 

materiais orgânicos depositados em diferentes escalas de 



 

tempo desde a formação do lago.  Na coluna d’água, durante o processo de deposição no 

fundo do lago e durante a sedimentação, a matéria orgânica é sujeita ao retrabalhamento de 

microoraganismos resultando em alterações de sua composição original. O grau de alteração 

fornece uma informação sobre o passado ambiental do lago, por exemplo, sobre a 

profundidade da zona de mistura durante o processo de sedimentação.   

Detritos particulados oriundos de plantas aquáticas e terrestres presentes na bacia de 

drenagem representam fontes primárias de matéria orgânica depositada nos sedimentos de 

fundo. As plantas podem ser divididas em dois grupos a partir de sua composição bioquímica: 

(1) plantas não vasculares, como as algas e (2) plantas vasculares, que apresentam os tecidos 

com celulose, como as gramíneas, arbustos e árvores. Este último tipo de plantas existe na 

terra e em partes rasas dos lagos (macrófitas aquáticas flutuantes, submersas e enraizadas). A 

contribuição destes dois grupos de plantas é extremamente influenciada pela geomorfologia 

do lago e topografia da bacia de drenagem.  

Para investigações locais de paleovegetações e reconstrução de paleoclimas tem sido 

utilizado como ferramenta o pólen, as diatomáceas, os isótopos, a composição elementar do 

carbono e nitrogênio e os biomarcadores em sedimentos de lagos. (ERTEL et al. , 1984; 

PRAHL et al.,1994; MEYERS,1994; OREM et al., 1997; HU et al., 1999; FILLEY et 

al.,2001; KAARS et al.,2001; ANSHITARI et  al.,2001). Entretanto, análises de pólen 

encontram algumas dificuldades na separação entre as fontes locais das fontes regionais de 

plantas e na determinação do tamanho da população local devido à produção, migração, e 

retrabalhamento do pólen de diferentes espécies sob diferentes taxas (LEOPOLD et al.,1982). 

A grande heterogeneidade de vegetais numa pequena escala de variações de valores 

isotópicos conduzem a uma menor eficiência na identificação de mudanças na vegetação em 

regiões tropicais (TAREQ et al., 2004). Neste sentido, se faz necessário a utilização de um 

traçador orgânico que tenha como única fonte as plantas. A lignina é uma macromolécula 

estável e abundante, encontrada em plantas vasculares, sendo essencialmente ausente em 

outros organismos vivos (ERTEL, HEDGES,1984; GOÑI, HEDGES, 1995). A partir destas 

características os produtos da oxidação da lignina têm sido bastante utilizados como um 

potencial biomarcador (HEDGES, ERTEL, 1982).          

No entanto, nenhum traçador fornece isoladamente informações conclusivas a respeito 

da origem do material num ambiente estudado. Traçadores sedimentológicos orgânicos e 

inorgânicos devem ser avaliados em conjunto respeitando sempre os limites temporais e/ou 

espaciais de cada traçador, possibilitando uma melhor compreensão das mudanças 

paleoambientais.   



  

Mesmo com técnicas sofisticadas, a base para o uso de traçadores é relativamente 

simples. Consiste fundamentalmente em comparar a concentração na água e no sedimento, 

com as eventuais fontes. A semelhança deste sedimento com uma ou mais das eventuais 

fontes indica então a sua origem. Caso sejam previamente conhecidas as fontes de um 

determinado produto, desvios em relação à composição inicial seriam interpretados como 

mudanças ocorridas no processo de formação deste sedimento.  

Estudos sobre a distribuição vertical e as concentrações dos fenóis oriundos da lignina 

em testemunhos lacustres podem fornecer informações sobre mudanças taxonômicas na 

vegetação terrestre e indiretamente de precipitações. Entretanto, poucos estudos na literatura 

têm utilizado a evolução vertical da lignina em testemunhos de lagos tropicais. 

LOUCHOUARN et al. (1997) identificou variações ao longo do tempo e COWIE et al. (1992) 

avaliou seu comportamento durante a diagênese. Por outro lado, os fenóis da lignina têm sido 

utilizados com sucesso em estudos quantitativos sobre a entrada e transporte lateral do 

carbono de plantas terrestres em ambientes transicionais (terra-mar) durante as três últimas 

décadas (GOÑI et al., 1997).    

Este estudo propõe examinar a distribuição vertical dos fenóis oriundos da lignina em 

dois testemunhos coletados na Lagoa do Caçó, com a finalidade de determinar a eficiência 

desta ferramenta na reconstrução de climas pretéritos e de mudanças na vegetação de uma 

lagoa tropical situada na borda da floresta tropical úmida amazônica em contato atualmente 

com o clima seco do Nordeste.  

Este sítio foi caracterizado como uma área potencial para estudos paleoclimáticos 

devido sua localização em uma zona influenciada pelos deslocamentos da zona de 

convergência Intertropical (ZCIT). Os testemunhos coletados representam aparentemente uma 

seqüência sedimentar contínua. 

 

 

 

1.1 OBJETIVOS 
 
 
 (1) Otimização e implementação da técnica de extração e identificação dos fenóis oriundos 

da lignina por cromatografia gasosa no Departamento de Geoquímica da Universidade 

Federal Fluminense. 

 



  

(2) Caracterização da composição da matéria orgânica através dos fenóis da lignina em 

testemunhos e suas possíveis fontes de matéria orgânica para a Lagoa do Caçó, Maranhão. 

Brasil.   

(3) Avaliar o seu uso para caracterizar mudanças paleoambientais em função de variações na 

composição dos fenóis da lignina verificando a eficiência deste traçador em estudos 

paleoclimáticos.  

   

 

1.2 HIPÓTESES  
 
 
(1) A composição dos fenóis oriundos da lignina e dos derivados de pigmentos sedimentares 

variam diferentemente em resposta a mudanças climáticas e são utilizados como potenciais 

biomarcadores. 

 

 (2) A partir das razões e correlações entre os compostos da lignina é possível relacionar a 

zona de ocorrência de comunidades macrofíticas e com isso as oscilações do nível da lagoa 

em resposta a mudanças paleoambientais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 



 

2 REVISÃO DA LITERATURA  
 
 
 

2.1 EVENTOS PALEOCLIMÁTICOS  
 
 
O estudo de mudanças paleoambientais em um ecossistema qualquer não é uma tarefa 

simples, pois devem ser consideradas diferentes variações de intensidade e freqüência assim 

como também o sinergismo entre as mudanças climáticas e ambientais. 

As interações entre fenômenos astronômicos, geofísicos e geológicos podem 

apresentar tanto variações cíclicas como variações escalonadas resultando em mudanças 

climáticas de diversas escalas. Como exemplo, alguns fenômenos interferem na atividade 

solar e conseqüentemente na quantidade de calor irradiada sobre a Terra. Com isso, altera-se o 

espectro da radiação solar que causa, por sua vez, variações nas abundâncias relativas dos 

gases atmosféricos, principalmente o CO2 e o O3, influenciando diretamente as variações 

paleoclimáticas. Estas variações relacionadas à insolação causam também variações nos 

gradientes de temperatura mudando assim as dinâmicas de circulação atmosférica, oceânicas e 

precipitações atmosféricas. Desta forma, fenômenos astronômicos, geofísicos e geológicos 

interagem entre sí de diversas formas, sendo capazes de provocar variações paleoclimáticas 

em escalas globais alterando a distribuição sazonal e latitudinal da atividade solar (SUGUIO, 

1999). 

 Milankovitch apresentou no meio do século passado a teoria dos ciclos de que mostra 

que com uma certa periodicidade, variações climáticas podem ocorrer de acordo com 

instabilidades ocorridas na órbita da Terra ao redor do Sol. Esta teoria está baseada na 

variação cíclica de três parâmetros planetários. A excentricidade, a obliqüidade e a precessão 

dos equinócios (Figura 1). 



 

A excentricidade da órbita terrestre tem um ciclo que varia de 92.000 a 100.000 anos. 

Nossa órbita terrestre varia de quase circular (quando o valor se aproxima de zero) até sua 

máxima elipcidade (quando o valor se aproxima de 0,067). A excentricidade afeta a 

intensidade das estações que implicam em efeito opostos em cada hemisfério. A 

excentricidade da órbita da Terra atualmente é de 0,017, aproximadamente um terço do valor 

máximo. Este valor está diminuindo e deve chegar a um mínimo dentro de 24.000 anos, 

quando a órbita será quase circular. 

A obliqüidade elíptica tem um ciclo que varia de 40.000 a 41.000 anos. Seu ângulo 

varia de 21,5º a 24,5º. A variação deste ângulo faz variar a latitude dos círculos polares e dos 

trópicos. Atualmente, a inclinação diminui 47" por século. Há 7.660 anos atrás a inclinação 

era de 24° 30'. Daqui a 11.490 anos a inclinação será de 22°. Esta variação é causada pela 

ação do Sol e da Lua. 

O terceiro parâmetro que constitui a teoria dos ciclos de Milankovitch é a precessão 

dos equinócios. Este movimento ocorre com uma periodicidade de 19.000 a 23.000 anos. Esta 

precessão do eixo de rotação da Terra é causada pelas perturbações da Lua e do Sol na órbita 

da Terra. A Terra encontra-se mais próxima do Sol em 03 de janeiro, no periélio e 05 de 

junho a Terra se encontra no afélio, ponto mais longínquo do Sol.   

Observa-se atualmente que os parâmetros orbitais planetários estão de maneira que a 

localização do planeta em junho está na posição mais longe do sol e mais próximo em 

dezembro. Como conseqüência são observadas diferenças sazonais fortes no Hemisfério Sul, 

verões mais quentes, invernos mais gelados e grandes mudanças na posição da ZCIT 

(MARTIN et al., 1997). 

Há 11.000 anos atrás, o planeta estava mais próximo do sol em junho e mais longe em 

dezembro resultando em verões mais frios e invernos mais quentes no hemisfério sul assim 

reduzindo sua sazonalidade. 

Durante o Último Máximo Glacial (UMG), BECK et al, 1997 por modelos climáticos 

determinaram que a temperatura da superfície do oceano em áreas tropicais durante épocas 

glaciais era 5oC mais frias do que nos dias de hoje nestas mesmas regiões. Como a maior 

parte das chuvas no continente sul americano deve-se ao vapor d’água do atlântico (MARTIN 

et al, 1997), esta redução poderia resultar em uma redução da disponibilidade de umidade e 

poderia iniciar uma condição de clima seco na área tropical da América do Sul (LEDRU et 

al., 1997). 

 

 



  

FIGURA 1: REPRESENTAÇÃO DA EXCENTRICIDADE, OBLIQÜIDADE E PRECESSÃO DOS 
EQUINÓCIOS (ADAPTADO DE www.rtis/ahb/sol/mbl.html). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte (adaptado de www.udec.cl/). 

Excentricidade
Obliqüidade

Precessão

SolTerra

-200 0-100 100Ka

Excentricidade
Obliqüidade

Precessão

SolTerra

-200 0-100 100Ka

  

 

 

Nas épocas glaciais a evaporação era menor nos oceanos, já mais frios, e as latitudes 

tropicais tornaram-se mais secas. A redução da radiação solar durante as épocas glaciais, e a 

conseqüente diminuição da temperatura oceânica, reduziu sobre o Brasil, conduzindo a 

mudanças sistemáticas nos padrões de vegetação. As áreas anteriormente cobertas por floresta 

passaram a vegetações abertas, expondo o solo a ações diretas de chuvas.  

Para uma melhor compreensão do cenário paleoambiental dos últimos 20.000 anos no 

Brasil e na América do Sul este trabalho teve como área de estudo a Lagoa do Caçó (2o 58’N; 

43o 25’W). Esta lagoa está situada na borda da bacia amazônica. O clima da região é regido 

pela sazonalidade da zona de convergência intertropical (ZCIT), pela dinâmica dos ventos 

alíseos e por fenômenos do tipo ENSO (El Nino South Oscilation) (MARTIN et al., 1993). A 

precipitação em grande parte do continente sul americano é regida pelos movimentos sazonais 

da ZCIT. Durante o verão a ZCIT migra em direção ao sul do continente devido ao 

aquecimento do mesmo (Figura 6). 

 

http://www.udec.cl/


  

Segundo MARTIN et al., (1997) a quantidade, distribuição, variação espacial e o 

tempo de precipitação são fatores que contribuem para a diferenciação climática na região dos 

trópicos. Hoje a maior parte da precipitação da América do Sul é controlada pelos 

movimentos sazonais da ZCIT. Durante o verão a ZCIT muda de posição rumando para o sul 

devido ao aquecimento do continente.  

Muitos outros sítios na América do Sul tem sido estudados como o Lago Titicaca, 

Lago Sibéria, Serra dos Carajás, Salitre, Lago Valência, entre outros (SIFEDDINE et al. 1994, 

1998, 2001; LEDRU et al., 1993; BERTAUX et al., 1996; MOURGQUIART et al., 1997; 

TURCQ et al., 2002; MARTIN et al., 1997).  

 

 

 

2.1.1 A Lagoa do Caçó 
 
 

Segundo Sifeddine et al., 2001, o período entre 22.000 e 17.400 14C anos cal. A.P. 

corresponde ao UGM na América do Sul tropical quando ocorreram condições mais secas. 

Markgraf (1993) sugere que temperaturas da América do Sul e central eram de 4 a 5oC mais 

baixa que a atual. Essas condições secas e frias eram observadas devido ao decréscimo da 

temperatura da superfície dos oceanos (SST). Trabalhos recentes e em andamento, utilizando 

traçadores inorgânicos, orgânicos e biológicos resultam num modelo conceitual sobre a 

variabilidade do nível da lagoa, ou seja, na mudança do balanço hídrico relacionado às 

mudanças climáticas (Figura 2). Na Lagoa do Caçó Sifeddine et al. (2003) através da 

variabilidade do fluxo de quartzo causado pelo transporte eólico de areia e a abundância 

relativa de pólen não arbóreo concluíram que o clima seco era predominante nesta época. 

Neste mesmo testemunho de trabalho desta dissertação, o MA97-1, observou-se laminações 

de argila orgânica neste período que comprovaria curtas interrupções de eventos úmidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

FIGURA 2: MODELO TEÓRICO DA VARIAÇÃO DO NÍVEL DA COLUNA D’ÁGUA DA LAGOA DO 
CAÇÓ DESCRITA POR SIFEDDINE ET AL., 2003.  
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Segundo Sifeddine (op. cit.) a partir de 17.400 14C anos cal. A.P. o clima começou a se 

tornar úmido e o nível da lagoa subiu 6 metros. Nascimento (2003) relacionou esta tendência 

a um aumento lento e gradual da coluna d’água através do aumento percentual das espécies 

fitoplanctônicas de diatomáceas. Ledru et al. (2001) também observou esta mudança climática 

a partir do aparecimento do pólen de Podocarpus e a sua sucessão por espécies pioneiras de 

Didymopanax, Melastomataceae, Combretaceae e Cecrópia entre 15.000 e 14.500 cal yr A.P., 

o que implicaria em condições mais frias e úmidas. Este aumento da percentagem de pólen 

arboreal é uma evidência da progressiva expansão da floresta. Após esta fase, o clima 

continuou úmido, porém quente marcado pelo aparecimento de pólen de Myrtaceae.  

A partir de 12.600 anos cal A.P. o nível de água começa a cair até o momento onde é 

observado um Hiatus na sedimentação na margem da lagoa.  Ledru (op.cit) observou a 

diminuição percentual de Myrtaceae com o aumento de Cecrópia mostrando uma abertura da 

floresta. Também foram observadas mudanças na mineralogia estudadas por Sifeddine 

(op.cit.) com valores mais baixos de goetita. Durante este período o balanço precipitação 

evaporação (P:E) encontrava-se negativo. 

Dados paleoclimáticos do sudeste da Amazônia indicam que entre 12.400 e 8.800 anos 

cal A.P. a Amazônia oriental teve um substancial aumento de sua umidade enquanto o 

altiplano boliviano encontrava-se seco.   

 



  

Em Carajás registros polínicos mostram que entre 12.400 e 8.800 anos cal A.P. 

(MARTIN et al., 1996) houve um máximo período de desenvolvimento da floresta.  Para que 

o desenvolvimento da floresta pudesse ocorrer o regime de chuvas teriam que ser abundantes 

e como nos dias de hoje a estação seca deveria ter duração de 3 meses. Isto também 

conjectura que durante este intervalo de tempo a ZCIT alcançava a região de Carajás durante 

o verão austral trazendo umidade equatorial a este sítio (MARTIN et al., 1996). 

No começo do Holoceno, segundo Martin et al., 1997, era observada uma posição 

mais ao norte que favorecia a migração de frentes frias. A ZCIT era fraca e por esse motivo 

teria permitido as advecções polares penetrarem durante a primavera e outono e talvez até 

mesmo no verão.   

Essas condições eram causadas pela diferença de excentricidade da órbita terrestre em 

relação aos dias de hoje. Então nesta época, no começo do Holoceno, o inverno no hemisfério 

norte e o verão no hemisfério sul teriam sido mais frios que no presente. 

Nascimento (op.cit.) observou em 6.900 anos cal A.P. à volta da sedimentação lacustre 

no testemunho MA97-3 com um súbito aumento do nível da lagoa registrado por uma maior 

densidade fitoplanctônica e seu rápido incremento na coluna d’água. 

 

 

 
2.2 COMPOSIÇÃO DA MATÉRIA ORGÂNICA 
 
 

Ecossistemas aquáticos lacustres são ambientes deposicionais que registram em seus 

sedimentos tanto processos que ocorrem internamente nele quanto na sua bacia de drenagem. 

A partir deste conceito, a matéria orgânica presente nestes sedimentos se torna um 

componente chave para a caracterização de processos de produção, decomposição e 

sedimentação. Através de sua composição, identificam-se fontes, processos e sedimentação 

até o presente.  

Com a morte de organismos a matéria orgânica é decomposta em diversas moléculas. 

As mais simples são utilizadas por outros organismos em seus processos metabólicos. Já as 

mais complexas são incorporadas ao sedimento, constituindo assim a fonte primária de 

matéria orgânica sedimentar. Algumas moléculas orgânicas são somente encontradas em 

alguns organismos, podendo servir então como um traçador específico, determinando a fonte 

ou origem do material depositado. A abundância relativa desses compostos em sedimentos 

pode ser utilizada para determinar a contribuição de matéria orgânica, se alóctone ou 

 



  

autóctone.  Estes compostos cuja presença pode fornecer evidências conclusivas da sua fonte 

recebem o nome de marcadores biológicos, também conhecidos como biomarcadores. Os 

biomarcadores são considerados compostos de baixo ou médio peso molecular (PETERS; 

MOLDOWAN, 1993).  Estes devem refletir tanto indicações da origem quanto dos processos 

biogeoquímicos envolvidos. Dessa forma a distribuição de biomarcadores pode ser usada para 

inferir a operação de processos pretéritos, fornecendo base para as interpretações detalhadas 

dessas operações no ambiente presente. 

Dentre os compostos moleculares utilizados em ambientes aquáticos como 

biomarcadores, os fenóis oriundos da lignina têm sido utilizados como um traçador específico 

de vegetais superiores vasculares. Sua presença e abundância no sedimento são relacionadas 

as diferentes fontes alóctones vegetais transportadas e depositadas em sedimentos de 

ecossistemas lacustres (HEDGES et al., 1988). Por outro lado, poucos são os trabalhos que 

relacionam esses biomarcadores a plantas vasculares aquáticas, como as comunidades 

macrofíticas colonizadoras das margens e demais partes rasas de ecossistemas lênticos.  

As macrófitas constituem uma das principais fontes de matéria orgânica na Lagoa do 

Caçó. Elas são constituídas em sua maioria, de vegetais superiores, vascularizados que 

retornam ao ambiente aquático. Desta forma, apresentam características de vegetais terrestres 

e grande capacidade de adaptação a diferentes tipos de ambientes (ESTEVES, 1998). 

Pesquisas realizadas em regiões temperadas (DYKJOVÁ; KVET, 1978; PIECZYNSKA, 

1976; MITSCH; GOSSELINK, 1986 apud ESTEVES 1998) e em regiões tropicais 

(GAUDET,1976; HOWARD-WILLIAMS ; JUNK,1977; JUNK, 1983; MENEZES, et 

al.,1984 apud ESTEVES 1998) mostram que macrófitas aquáticas representam uma das 

comunidades mais produtivas e que, através de sua atividade metabólica, são capazes de 

produzir grandes interferências no ambiente.  

A influência das macrófitas aquáticas sobre o metabolismo dos ecossistemas aquáticos 

continentais pode ocorrer de quatro formas principais: (1) através da redução da turbulência 

da água pelas macrófitas, funcionando como retentor através da sedimentação de grande parte 

de material de origem alóctone; (2) pelo efeito de bombeamento, que se dá pela absorção de 

nutrientes por macrófitas enraizadas de partes profundas do sedimento e a sua posterior 

liberação na coluna d’água por excreção ou durante sua decomposição; (3) através da alta taxa 

de produção primária, em especial das macrófitas emersas, que podem ser a principal 

comunidade produtora de matéria orgânica do ecossistema; e (4) através da associação de 

macrófitas aquáticas com bactérias e algas perifíticas fixadoras de nitrogênio. Estes vegetais 

desempenham um papel controlador na produção de nitrogênio assimilável. Em conseqüência, 

 



  

na maioria dos ecossistemas aquáticos continentais, a região marginal é o compartimento com 

maiores taxas de fixação de nitrogênio (BRISTOW, 1974).    

Logo, a região marginal quando colonizada por macrófitas, deve ser encarada como o 

compartimento mais importante do ecossistema lacustre, interferindo decisivamente no 

metabolismo de todo o ecossistema. A alta produtividade das macrófitas aquáticas é um dos 

principais motivos para o grande número de nichos ecológicos e a grande diversidade de 

espécies de animais encontrada na região marginal, constituindo-se, desta maneira, um dos 

compartimentos mais complexos dos ecossistemas aquáticos continentais (ESTEVES, 1998).  

 

 

 

2.2.1 Composição elementar e isotópica do carbono e nitrogênio  

 

Marcadores sedimentológicos orgânicos (δ13C, δ15N e C:N) são muito sensíveis às 

mudanças das condições físico-químicas e biológicas da bacia de de drenagem fornecendo 

importantes informações sobre mudanças no aporte de nutrientes, bem como de processos 

biogeoquímicos durante a evolução do ecossistema (SCHELSKE; HODELL, 1991; 

MEYERS, 1997; HEREZEG et al., 2001). Assim, variações nos conteúdos de carbono e 

nitrogênio, bem como seus respectivos isótopos na matéria orgânica de sedimentos podem ser 

provocados por três processos principais: (1) mudanças no balanço relativo de aporte 

autóctone/alóctone, ou seja, do material produzido internamente no lago e aquele produzido 

na bacia de drenagem e transportado para o lago e (2) mudanças no processamento/ciclagem 

da matéria orgânica no sistema (HEREZEG et al., op. cit.) e (3) mudanças na fonte produtora 

da matéria orgânica.  

A presença ou ausência da lignina nas plantas-fonte de matéria orgânica para os lagos 

influencia a razão C:N dos sedimentos. Plantas vasculares, possuidoras de lignina, possuem a 

razão C:N superior a 20 enquanto as plantas não vasculares, que não possuem lignina, 

apresentam razão C:N 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 de degradação biológica (MEYERS, 

1994). Por si só a composição elementar da matéria orgânica é um indicador de sua origem.  

Diferentes mecanismos de assimilação de carbono permitem a distinção das fontes de 

matéria orgânica, através da avaliação dos sinais obtidos para a composição isotópica do 

 



  

carbono. O uso de isótopos estáveis em estudos ambientais baseia-se no fato que a relação 

isotópica varia de uma forma previsível conforme o elemento cicla na natureza.  

A composição isotópica do carbono é comumente expressa pela relação entre a 

concentração de átomos de 13C sobre a concentração de átomos de 12C presentes em uma 

amostra qualquer. Como essa relação é muito pequena, por facilidade foi criada a notação “δ”, 

expressa por mil (‰), que é definida pela equação: 

δ13C = (RAmostra – RPadrão) / RPadão * 1000 

onde, 

R Amostra é a relação isotópica 13C/12C da amostra 

R Padrão é a relação isotópica 13C/12C do padrão 

 

O padrão universalmente considerado é o PDB (Pee Dee Belemnite), distribuído pelo 

NBS (National Bureau of Standards) com um conteúdo de 13C determinado por Craig (1957) 

igual a δ13C NBS-20/PDB = -1,06. Como o material biológico tem uma relação isotópica menor 

que a relação isotópica do padrão, o valor de “δ” torna-se negativo. 

Em termos isotópicos, quando as plantas fazem fotossíntese, por razões de diferença 

de massa entre os isótopos, discriminam o isótopo mais pesado (13C) em favor do isótopo 

mais leve (12C). Portanto, as plantas tendem a ficar isotopicamente mais leve em relação à 

atmosfera. Este fracionamento é relativamente constante para as plantas de um mesmo ciclo 

fotossintético. A maioria das planta incorporam carbono utilizando o ciclo C3 Calvin-Benson 

que preferencialmente incorporam 12C produzindo então um sinal isotópico em torno de -

20‰. A este grupo pertencem as vegetações arbóreas e arbustivas. Existem mais dois outros 

ciclos, um deles é o ciclo C4 Hatch-Slack que apresentam valores entre -8 e -12‰ e são 

representados pelas gramíneas. Também existe um outro grupo de plantas, menos abundante, 

que utilizam o metabolismo do ácido crassuláceo (CAM) como forma de incorporação de 

carbono por plantas mais suculentas como os cactus. Este ciclo apresenta valores entre -10 e-

20‰.  

 

  

 

 

 

 

 



  

2.2.2 Pigmentos Sedimentares 

 

Para o estudo da paleoprodutividade da lagoa foi utilizada a análise dos pigmentos 

sedimentares. Pigmentos em sedimentos têm sido muito utilizados como marcador 

geoquímico em estudos paleoambientais em diversas escalas temporais (VALLENTYNE, 

1956; SANGER; GORHAM,1972; GORHAM et al., 1974; ENGSTROM et al., 1985; 

SWAIN, 1985; CORDEIRO,1995). Segundo Meyers e Ishiwatari (1993), os pigmentos 

possuem duplas ligações de carbono (C=C) que absorvem porções do espectro solar na faixa 

do visível e são responsáveis pela coloração característica das moléculas. Lagos produtivos 

geralmente exibem altas concentrações de pigmentos vegetais em sua matéria orgânica 

sedimentar, que é derivada do fitoplâncton. Lagos não produtivos possuem baixas 

concentrações de pigmentos, pois grande parte da sua matéria orgânica é alóctone, vem de 

materiais bem oxidados, lixiviados da bacia de drenagem. Swain (1985), concluiu que as 

concentrações dos derivados de clorofila, carotenóides totais, osciloxantina e myoxoxantina 

são altas em ambientes produtivos e pouco favoráveis a degradação. Alguns fatores são 

responsáveis pela alta taxa de degradação de compostos orgânicos como o calor, luz e 

oxigênio. Quando há oxidação na microzona da superfície do sedimento depositado no fundo 

do lago, estes fatores são decisivos, os compostos orgânicos como a clorofila sedimentar são 

degradados em seus derivados (VALLENTYNE, 1954). 

Fogg e Belcher (1961) concluíram que a razão entre os produtos de degradação da 

clorofila / carotenóides através do perfil sedimentar pode refletir na mudança do estado trófico 

do lago e também sugerem que algumas evidências de detritos na matéria orgânica têm 

origem autóctone e/ou alóctone. 

A decomposição algal em lagos favorece a preservação dos carotenóides, logo em 

lagos eutrofizados ou em lagos onde a maior contribuição de matéria orgânica é algal, 

observa-se baixos valores para a razão clorofila / carotenóides. Lagos oligotróficos que 

apresentam uma maior contribuição de material alóctone tem suas razões de derivados de 

clorofila / carotenóides altas. Razões altas refletem maior entrada de detritos alóctones 

possivelmente de um material em um estado de maior grau de decomposição aeróbica da 

matéria orgânica sedimentar ou pode indicar um fenômeno de subida do nível do lago 

alagando a vegetação litorânea (SANGER; GOHRAM,1972). 

 

 

 



  

2.2.2.1 Carotenóides por leitura direta da densidade ótica a 448nm e razão 667/448  

 

Esta medida foi efetuada pela leitura direta do extrato de acetona a 90% no 

comprimento de onda de 448 nm. Este resultado é a soma dos carotenóides totais com outros 

compostos que apresentam absorbância nesta faixa.  

A relação 667/448 expressa a razão entre os derivados de clorofila sedimentar e 

carotenóides (SWAIN, 1985). Esta caracterização pode se dar a partir da medida da 

absorbância do extrato diretamente a 448nm considerando uma possível interferência de 

outros compostos sobre a leitura dos carotenóides. A relação é utilizada para caracterizar a 

fonte da matéria orgânica sedimentada no lago.   Para lagos oligotróficos estes sinais seriam 

maiores que os encontrados em lagos eutróficos. Então segundo Swain, supracitado, 

mudanças no estado trófico poderiam ser observadas por alterações bruscas destes valores. 

Esta razão pode ser alterada por uma maior contribuição de matéria orgânica alóctone 

(GOHAM; SANGER,1972).  

Outros pigmentos podem ser utilizados para a reconstituição paleoambiental. Segundo 

Züllig (1982).  Em estudos detalhados de Zullüg (1961) e Griffths et al, (1969) demonstraram 

que alguns pigmentos podem ser utilizados como marcadores específicos de certos grupos 

taxômicos de algas como fucoxantina, alloxantina, diadinoxantina, zelaxantina e dinoxantina, 

tendo relacionado que um aumento da concentração de myoxoxantina e osciloxantina, 

respectivamente, estão diretamente relacionadas com o aumento populacional das algas azuis-

esverdeadas respondendo a mudanças das condições tróficas do lago, já que esses pigmentos 

são encontrados apenas neste grupo de algas.  

 

 

 

2.2.3 Os fenóis da Lignina  

 

Macrófitas, em geral, são vegetais superiores vascularizados e possuem lignina. A 

lignina é um polímero e como tal, é um material notadamente resistente. Os tecidos 

lignificados resistem melhor ao ataque de microorganismos que os tecidos não lignificados. A 

lignina realiza múltiplas funções que são essenciais para a vida dos vegetais. Ela se enquadra 

entre as substâncias naturais mais abundantes da face da terra, ocupando cerca de 30% do 

carbono da biosfera (FENGEL; WEGNER, 1984). Estudos da concentração e distribuição 

 



  

vertical destes compostos no sedimento podem trazer informações de mudanças na taxonomia 

vegetal de plantas terrestres e aquáticas e, portanto da quantidade de precipitação responsável 

pelas mudanças na vegetação.  

Quando degradada, a lignina é oxidada em moléculas aromáticas (monômeros) de 

menor peso molecular, bifuncionais que posteriormente são remineralizadas por fungos e 

bactérias. Os principais produtos de degradação da lignina são os fenóis mostrados abaixo que 

estão divididos em quatro grupos de fenóis: Vanilil (V), Siringil (S), Cinamil (C) e p-Hidroxi 

(P) (Figura 3). 

 
FIGURA 3 - ESTRUTURA QUÍMICA DOS FENÓIS VANILIL, SIRINGIL, CINAMIL E P-HIDROXI, 

DERIVADOS DA OXIDAÇÃO COM CuO DA LIGNINA. ADAPTADO DE OREM ET Al., 
1997 
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Os fenóis do grupo vanilil, siringil e p-Hidroxi estão presentes na forma ácida, 

aldeídica e cetônica. O grupo cinamil apresenta somente duas formas ácidas (ácido p-

coumárico e o ácido felúrico).    

Diferentes teores de lignina e diferentes formulações constitucionais baseados em suas 

unidades básicas (monômeros) foram observados em diferentes táxons de espécies arbóreas 

(ALBUQUERQUE et al., 1995). Isto pode ser observado na Figura 3 e 4  que mostram os 

produtos principais da oxidação da lignina e sua distribuição em diferentes grupos de plantas. 

A estrutura final da macromolécula de lignina é diferente para cada grupo de plantas. 

Desta forma, torna-se possível através da caracterização e da abundância destes monômeros 

 



  

em cada fonte, caracterizar no sedimento como um determinado grupo (angiospermas ou 

gimnospermas) e tipos de tecidos (tecidos lenhosos ou não lenhosos) contribuíram para a 

matéria orgânica encontrada em cada subamostra dos testemunhos. 

Os fenóis do grupo vanilil estão presentes nos tecidos de todos os tipos de plantas 

vasculares. Já os fenóis do grupo siringil podem ser observados em tecidos de plantas 

angiospermas lenhosas e os fenóis do grupo cinamil estão presentes em quantidades 

consideráveis somente em plantas angiospermas não lenhosas (FARELLA et al., 2001, GOÑI 

E HEDGES, 1992 e HEDGES E MANN, 1979.) (Figura 4).   Como todos os grupos de 

plantas possuem em sua composição os fenóis do grupo vanilil, este pode ser utilizado como 

um parâmetro normalizador. Ao plotar um gráfico que relaciona a razão Siringil versus 

Vanilil (S/V) e Cinamil versus Vanilil (C/V) é possível separar a área do gráfico em regiões 

dos principais grupos de plantas (Figura 5). 

 Na região de baixos valores da razão S/V e baixos da razão C/V podem ser 

observadas as plantas gimnospermas. Na região de altos valores da razão S/V e baixos da 

razão C/V observam-se às angiospermas lenhosas. Numa maior área pode-se observar as 

angiospermas não lenhosas que tem como característica altos valores de C/V. 

 
FIGURA 4 – TIPOS DE VEGETAÇÃO E ESTRUTURA QUÍMICA DOS MONÔMEROS DA LIGNINA 

(ADAPTADO DE TAREQ ET AL.,2003). 
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Ainda são muito poucos os estudos na literatura que utilizam a avaliação da lignina em 

testemunhos para identificar variação das entradas de diversas fontes de matéria orgânica para 

o sedimento através do tempo. 

Propomos explorar neste trabalho a partir dos resultados da composição elementar e 

isotópica, mineralógicos e polínicos realizados previamente na mesma área de estudo por 

Sifeddine et al. (2003) e Ledru et al. (2001) respectivamente, as análises dos fenóis oriundos 

 



  

da lignina e análise dos derivados de pigmentos sedimentares e relacioná-los a eventos 

paleoclimáticos ocorridos nos últimos 20.000 anos. 

 
FIGURA 5 – REGIÕES DOS PRINCIPAIS GRUPOS DE PLANTAS EM RELAÇÃO AS RAZÕES DOS 

PRINCIPAIS GRUPOS DA LIGNINA (ADAPTADO DE HEDGES ET AL., 1988). 
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3 MATERIAL E MÉTODOS  

 

3.1 ÁREA DE ESTUDO 

 

 
A Lagoa do Caçó está situada no nordeste brasileiro (2o 58’N; 43o 25’W e 120 metros 

acima do nível do mar), no norte do estado do Maranhão (Figura 6). É uma lagoa formada 

durante o Pleistoceno por um então existente tributário que foi barrado por uma geração de 

dunas mais recentes com orientação NE-SW (SIFEDDINE et al.; 2003). A lagoa possui 5 Km 

de extensão por 0,2 ~ 0,5 Km de largura, com profundidade máxima de 12 metros na estação 

chuvosa. Sua condutividade média de 30 µS/cm. Em média, tem como taxa de oxigênio 

dissolvido durante o dia de 7 mg/L, o que representa 85% do nível de saturação numa 

temperatura da coluna d’água de 29,4 oC.  

 
FIGURA 6 – LOCALIZAÇÃO DA LAGOA DO CAÇÓ NO ESTADO DO MARANHÃO (a) E FOTO DO 

SATÉLITE DA EMBRAPA (b). 
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A Lagoa do Caçó 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 de Barreiras que se apresenta 

descordantemente sobre a formação de Itapecuru sendo comum encontrar-se também sobre 

formações mais antigas, pertencentes ao Silúrio-Devoniano até o Terciário (projeto RADAM, 

1973). 

O solo da região é de areia quartzosa. Apresenta um perfil pouco evoluído com baixa 

atividade de argila, saturação baixa e sobre bases freqüentemente bastante baixas (Projeto 

RADAM, op. cit). 

O clima da região é o tropical segundo a classificação climática de Strahler e Strahler, 

(1989). O período chuvoso atravessa os meses de dezembro a junho conhecido com “inverno” 

e os meses de seca, de julho a novembro são conhecidos como “verão”. Segundo Nimer, 

(1972) a temperatura média anual é de 26 ~ 28 oC com máxima de 36 oC podendo atingir 40 
oC e a mínima de 16oC. A precipitação na lagoa atualmente varia de 1500 ~ 1700 mm/ano. 

Esta precipitação é regida pela sazonalidade da ZCIT que ao se deslocar para o norte (inverno 

austral) causa seca na região e quando deslocada para o sul (verão austral) devido ao 

enfraquecimento do anticiclone atlântico que se desenvolve para o sul, provoca chuvas 

(Figura 7). O vento é intenso e predominantemente em direção nordeste sendo originado pelo 

anticiclone sul atlântico no inverno e pelo o anticiclone norte atlântico durante o verão. 

Podem chegar até a 70 Km/h principalmente nos meses de setembro e outubro (NEMRH, 

Núcleo Estadual de Meteorologia e Recursos Hídricos), disponível na Internet. 

A influência de fenômenos ENSO acarreta seca na região da Lagoa do Caçó 

diminuindo assim os índices pluviométricos. Quando o fenômeno La Nina é observado o 

período chuvoso (“inverno”) sofre um aumento, de aproximadamente 100% enquanto o 

período seco não apresenta alterações (NASCIMENTO, 2003). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

FIGURA 7 – LOCAIS DE RETIRADA DOS TESTEMUNHOS MA 97-1 E MA 97-3 DA LAGOA DO CAÇÓ 
E MAPA DA ZONA DE CONVERGÊNCIA INTERTROPICAL (ADAPTADO DE JACOB ET 
AL., 2004).                               

 

 
 

 

Segundo Sifeddine et al; 2003 a lagoa é polimítica e oligotrófica. Hoje, a lagoa se encontra 

com quatro zonas ecológicas distintas (Figura 8). A zona I com até 1,5 m de profundidade possui 

um denso banco de macrófitas vasculares emersas. Esta zona foi dividida em duas outras: a zona 

1A, com profundidade até 1 m livre de perifíton e a zona 1B com profundidade entre 1,0 e 1,5 m 

onde se encontra presente macrófitas vasculares flutuantes (Nympheae, Figura 10) e perifíton. A 

zona II com profundidade entre 1,5 e 3,5 m, é colonizada por macrófitas vasculares submersas 

(Cabomba, Figura 12) juntamente com junco (Eleocharis, Figura 11 e 12). Na zona III onde a 

profundidade encontra-se entre 3,5 e 5,0 m observa-se em contato com o sedimento macrofibras 

submersas. Na zona IV, que ocorre depois de uma profundidade de 5,0 m, não ocorre mais nenhum 

tipo de colonização bêntica.  

 

 

 

 

 



  

FIGURA 8 – ZONEAMENTO ECOLÓGICO DE UM PERFIL DA LAGOA DO CAÇÓ.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A vegetação terrestre atual em toda região possui uma forte zonação estendendo-se da 

restinga encontrada na costa brasileira até um cerrado arenoso onde espécies de restingas 

sobre a areia estão presentes. A região em torno da Lagoa do Caçó é formada por um mosaico 

de cerrado com diversos tipos de coberturas campestres, florestas savânicas, resultado da 

complexidade de processos climáticos, físicos e biogeográficos que podem ter influenciado na 

composição da vegetação (CECANTINNI; LEDRU, 2000). As coberturas vegetais mais 

significativas bem como as associações de espécies vegetais características foram relatadas 

por Ledru et al. (2001). Tal qual a faixa de campos úmidos, com áreas paludosas, formação de 

turfa com grande concentração de Cyperaceae, Orchidaceae, Eriocaulaceae. A vegetação de 

restinga ocorre em diferentes partes, desde a vegetação subarbustiva aberta com Copaifera, 

Humenea, Caryocar e Bromidiaceae. Nas lagoas e igarapés é diversificada a ocorrência de 

macrófitas aquáticas sendo de importante presença da Nympheae, Nymphonoides Sagittaria, 

Cabomba e Montrichardia. Ao longo do litoral em uma faixa estreita e contínua encontram-se 

áreas de vegetação pioneira que são representadas por vegetação arbórea (mangue) e herbácea 

distribuídas em áreas mais interiores que apresentam características progressivamente 

xerófitas para sua progressão para o interior (SRH/IBAMA/MMA,1998). 

 

 

 

 



  

3.2 AMOSTRAGEM  

 
 

Em estudos anteriores foram feitos 24 perfis sedimentares e um longitudinal para 

possibilitar a observação sísmica da lagoa para que fossem escolhidas as melhores áreas para 

a coleta de testemunhos, utilizando-se um vibro testemunhador (MARTIN et al.; 1995).  Este 

trabalho aborda os testemunhos denominados de MA97-1 e MA97-3, situados na porção 

nordeste da lagoa (Figura 7). 

O testemunho MA97-1 foi retirado do meio do lago, possui 325 cm e atravessa quase 

toda a seqüência lacustre e o MA97-3 foi retirado próximo a margem da lagoa em uma coluna 

d’água de 4 metros. Este testemunho possui 180 cm e atravessa toda a coluna lacustre. 

Estes testemunhos foram seccionados em sub-amostras de 2 cm ou 1 cm quando foram 

observadas desigualdades de coloração ou de textura. Essas sub amostras foram 

acondicionadas em sacos plásticos devidamente condicionadas em um freezer até serem 

secas. 

Foram coletadas amostras de sedimentos superficiais em frascos através de mergulho 

de apnéia em colunas d’água de 0,2; 0,5; 1,0; 1,5; e 3,5 metros. O perfil horizontal foi 

definido a partir da observação uma clara zonação biológica e um suave gradiente batimétrico 

em direção ao fundo do lago. 

 

 

 

3.2.1 POSSÍVEIS FONTES DE MATÉRIA ORGÂNICA PARA A LAGOA DO CAÇÓ  

 
 

Ao longo deste perfil horizontal foram coletadas amostras das possíveis fontes de 

matéria orgânica para a lagoa. Perifiton e macrófitas foram acondicionadas em potes plásticos 

de 250 mL de volume e fixadas com HgCl2. As possíveis fontes recolhidas na bacia da lagoa 

são: Gramíneae da margem (figura 8), perifiton, macrófitas de folhas flutuantes (Nympheae) 

(Figura 10), macrófitas submersas (Cabomba) (Figura 11), Herbácea aquática (Cyperaceae, 

Eleocharis) (Figura 11 e 12), mistura de raízes aquáticas e serrapilheira. 

 

 

 

 

 



  

FIGURA 9 – FOTOS DE GRAMÍNEAS PRESENTES NA MARGEM DA LAGOA (ZONA 1A). 
 

  
  

 

 

 

 
 
 

 

FIGURA 10 – NYMPHEAE PRESENTES NA ZONA 1B. 
 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 11 – CYPERACEAE (ELEOECHARIS) ASSOCIADO COM MACRÓFITAS DA ESPÉCIE 

CABOMBA (ZONA II). 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

FIGURA 12 – MACRÓFITAS DA ESPÉCIE CABOMBA (ZONA II). 

  
 

 

 

 

 

 

 



  

Todas as amostras de sedimento superficial, de testemunhos e de possíveis fontes 

foram secas em estufa sem que fosse atingida a temperatura de 50 oC, maceradas e 

homogeneizadas. Para a homogeneização foi utilizado um moinho analítico Q-298A21 marca 

Quimis.  

 

 

 

 

 

 

3.3 DETERMINAÇÃO DA COMPOSIÇÃO ELEMENTAR - CARBONO E NITROGÊNIO 

(C E N)  

 

Depois de separadas, sub-amostras do testemunho MA97-1 e MA97-3 foram 

acondicionadas para a determinação dos teores de carbono e nitrogênio por um auto 

analisador CHN (perkin Elmer) no Laboratoire des Formations Superficielles do IRD em 

Bondy, França. O método consiste na combustão do material e análise dos gases gerados por 

condutividade térmica, após separação em coluna cromatográfica.  

 

 

 

 

 3.4 DETERMINAÇÃO DA COMPOSIÇÃO ISOTÓPICA DO CARBONO E 

NITROGÊNIO ESTÁVEL (13C E 15N) 

 

A composição isotópica do carbono é expressa a partir da relação 13C/12C determinada 

em aproximadamente 1,0 mg de carbono em um espectrômetro de massa Finnigan Delta-E 

(ThermaFinnigan, Bremen, Germany). As análises de carbono e nitrogênio foram realizadas 

no laboratório de Isótopos Ambientais da Universidade de Waterloo – Canadá. As amostras 

das possíveis fontes foram analisadas no CENA/USP em equipamento idêntico. Todas as 

análises foram determinadas de acordo com o padrão PDB para o carbono e pelo padrão de 

 



  

nitrogênio atmosférico. Foram feitas triplicatas e o valor apresentado refere-se à média dos 

valores de 0,2%. 

 

 

3.5 MEDIDAS DO RADIOCARBONO (14C)  

 

A determinação da cronologia dos sedimentos dos testemunhos foi realizada em 15 

amostras do testemunho MA97-1 e 6 amostras do MA97-3, sendo os resultados retirados de 

Sifedine et al.(2003). Idades de 14C mais jovens que 18.000 anos foram calibradas utilizando o 

programa CALIB 4.2 (STUIVER e REIMER, 1993; STUIVER et al., 1998). Idades 

interpoladas foram calculadas usando a idade calibrada que corresponde à interseção entre a 

medida do ponto mediano de 14C e da curva da calibração do 14C. Por convenção, as datações 

obtidas pelo método 14C natural são referenciadas como idade 14C convencional em anos AP 

(Antes do Presente), sendo o presente o ano de 1950 e o valor de A padrão. Esta determinação é 

feita utilizando a contagem líquida do padrão do ácido oxálico NBS, normalizado para δ13C 

de -25.   

 

 

3.6 DETERMINAÇÃO DOS DERIVADOS DA CLOROFILA SEDIMENTAR (UDPS/MO) 

 

Os sedimentos utilizados para este estudo foram homogeneizados com a ajuda de uma 

espátula. Separaram-se 1,0 g de peso úmido para a extração de água e a perda ao fogo e 1,0 g 

de peso úmido para a extração de pigmentos. A análise de pigmentos foi feita segundo Sanger 

e Gohram (1972). Os pigmentos foram extraídos de sub amostras da 1,0 g de peso úmido e 

adicionado 15 ml de acetona 90%. Depois, estas amostras foram levadas para uma mesa 

agitadora onde permaneceram por 20 minutos em ambiente semi-escuro. Os extratos foram 

centrifugados e o sobrenadante colocado em um balão de 100 ml. Este processo foi repetido 

de 3 a 4 vezes até o extrato encontrar-se transparente. O volume total foi filtrado e 10 ml 

foram separados para a medida da absorbância em 667 nm para os derivados de clorofila e 

448 nm para carotenóides.  Também foi feita a leitura de varredura dos comprimentos de onda 

na região do visível (300 a 800 nm).  

 



  

Utilizando um espectrofotômetro de varredura foram feitas medidas na região de 

comprimento de onda do visível (300 ~ 800nm). Para picos referentes ao comprimento de 

onda específicos para derivados de clorofila (667nm) foram medidas suas absorbâncias. 

Outros compostos podem contribuir para o acréscimo destes picos em seus respectivos 

comprimentos de onda. Então uma correção para o “background” de absorbância foi calculada 

utilizando uma linha de base feita entre 500 e 800 nm para eliminar a absorbância de 

componentes não clorofilados (WETZEL, 1970).                          

O valor da absorbância para um determinado comprimento de onda corrigido é o valor 

da amplitude do pico menos o valor abaixo da linha de base.  A partir do traçado da linha de 

base, foi usada uma equação trigonométrica para o cálculo da absorbância de pigmentos de 

cada amostra (CORDEIRO, 1997) (Figura 13).  

 

Equação: 

Abs = Ap – Ad2 – ((Ad1 – Ad2 ) * ( Cd2 – Cp ) / ( Cd2 – Cd1 )) * 2  

 

Onde: 

Abs = absorbância 

Ap = absorbância do pico 

Ad1 = absorbância de depressão 1  (maior) 

Ad2 = absorbância de depressão 2  (menor) 

Cd1 = comprimento de onda da depressão 1 

Cd2 = comprimento de onda da depressão 2 

Cp = comprimento de onda do pico 

 

Como as estruturas destes pigmentos não são conhecidas, seus resultados não podem 

ser expressos por peso ou por unidade de peso de sedimentos e sim por unidades arbitrárias. 

As concentrações pigmentares são expressas como: Unidade de Derivados de Pigmentos 

Sedimentares por grama de matéria orgânica (UDPS/MO) (VALLENTYNE, 1955). Uma 

UDPS é igual a uma absorbância de 1,0 em uma célula de 10 cm em 100 ml de solvente em 

1,0 grama de matéria orgânica (SANGER; GORHAM, 1972).    

 

 

 

 



  

FIGURA 13 – CORREÇÃO COM CÁLCULO DO BACKGROUND PARA CADA AMOSTRA. (CORDEIRO, 

1997).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UDPS = (Abs 667 – background) / M.O.

Background = x + A2 ;  x = a.y / b = (A1 – A2) .(800-667) / (800 – C1)

A1 = Min Abs entre 500 e 667 A2 = Min Abs entre 667 e 800

C1 = Comprimento de onda equivalente a A1

UDPS = (Abs 667 – background) / M.O.

Background = x + A2 ;  x = a.y / b = (A1 – A2) .(800-667) / (800 – C1)

A1 = Min Abs entre 500 e 667 A2 = Min Abs entre 667 e 800

C1 = Comprimento de onda equivalente a A1

 

 

3.7 DETERMINAÇÃO DOS FENÓIS ORIUNDOS DA LIGNINA   

 
 

Para a caracterização dos fenóis oriundos da lignina em amostras de plantas e 

sedimentos foi utilizada a degradação oxidativa em meio básico com óxido de cobre (CuO). 

Este procedimento é capaz de quebrar a lignina em moléculas menores de menor peso 

molecular. Em outra técnica utilizada, a degradação oxidativa é feita utilizando-se 

nitrobenzeno. No entanto, esta técnica não se mostra muito eficiente, pois produz um número 

de biprodutos orgânicos que podem interferir nas análises de fenóis (HEDGES; ERTEL, 

1982) e também não se mostra adequada para a extração em pequenas quantidades. Já o óxido 

de cobre tem sido utilizado por ser um agente mais adequado na caracterização de pequenas 

quantidades de lignina e também por não formar ou formar poucos biprodutos. 

A técnica que utiliza o óxido de cobre como oxidante foi implementada pela primeira 

vez por Hedges e Ertel (1982). Os produtos formados pelo óxido de cobre e pelo nitrobenzeno 

são comparáveis, sendo que a oxidação feita com óxido de cobre leva também a formação de 

cetonas fenólicas.   

 



  

Este trabalho aqui apresentado utilizou a técnica adaptada de Hedges e Ertel (1982) 

que otimiza a análise diminuindo o seu tempo e permitindo que cada bateria fosse composta 

de 12 amostras e não 4 como descrito no método original. A adaptação da técnica permitiu 

que as análises fossem feitas em 25% do tempo utilizado caso o mesmo número de amostras 

tivessem sido feitas através do método original.  

O óxido de cobre é um moderado oxidante que seletivamente em meio básico quebra 

ligações da macromolécula da lignina em moléculas menores, formando fenóis que podem ser 

analisados por cromatografia gasosa.  Esta oxidação foi feita à 160oC por 2:30 hs.  

Para a obtenção dos fenóis se faz necessária esta oxidação em meio básico e 

posteriormente sua extração para uma fase orgânica. Esta extração é feita com éter dietílico 

bidestilado. Durante a extração, foi adicionada a cada amostra uma solução padrão de 9 

compostos de recuperação. A concentração destes padrões de recuperação é conhecida e uma 

vez adicionada a amostra e a partir do valor detectado pelo cromatógrafo a gás pode-se 

determinar possíveis perdas durante a extração.    

Antes da extração dos fenóis da fase aquosa para a fase orgânica é necessário que se 

acidifique o meio a um pH 1,0 para que todos os ácidos húmicos presentes nas amostras 

precipitem. A seguir as amostras foram centrifugadas para que todo o material sólido 

decantasse.  

Para que fossem recuperados todo os fenóis presentes nas amostras foram feitas várias 

extrações com éter dietílico até que fosse completada a extração. Os extratos foram passados 

em colunas de Na2SO4 anidro para que toda água fosse retirada. Após esta etapa os extratos 

foram derivatizados e secos em atmosfera de N2 para que posteriormente fossem lidos em 

cromatógrafo a gás. A seguir será descrita passo a passo toda a metodologia de análise. 

 

 

 

3.7.1 Pesagem das Amostras e digestão por oxidação com CuO  

 
 

Toda a vidraria e objetos utilizados foram deixados em banho detertec 10% (Merk) 

durante pelo menos 8 horas a fim de eliminar qualquer resíduo orgânico. O material foi então 

enxaguado em água corrente e posteriormente em água destilada. Todo o material com 

 



  

exceção do material volumétrico e das minibombas são muflados a 450oC durante 4 h. A 

vidraria foi então armazenada protegida com papel alumínio.   

A pesagem foi feita em balança analítica de cinco casas decimais. Foram pesados: 

31,2 mg de Fe(NH4)2(SO4)2* 6H2O + 300 mg de CuO + Amostra 

A quantidade de amostra que foi pesada dependeu do percentual de carbono orgânico 

contido nesta amostra. Para uma boa detecção do método a quantidade de carbono orgânico 

na amostra deve variar entre 3,1 e 5,8 mg.  

Colocaram-se duas bolinhas de alumínio dentro de cada minibomba com cuidado para 

que não houvesse perda do material. 

Para digestão, adicionou-se 2,5 mL de NaOH 8% (2N) borbulhado com N2 durante 45 

minutos. A adição foi feita de forma lenta para que bolhas não sejam formadas. As 

minibombas foram colocadas dentro do purgador de N2 durante 45 minutos. O fluxo de N2 

utilizado foi mantido na faixa entre 300 e 500 mL/min. Fechou-se as minibombas dentro do 

purgador ainda ligado para que fosse conservada a atmosfera inerte dentro de cada 

minibomba. As minibombas foram levadas para o carrossel acoplado ao forno (Figura 14). As 

amostras foram aquecidas durante 2:30 h à 160o C. Após 2:30 h o forno foi desligado, 

retiraram-se as minibombas e estas foram esfriadas em água corrente. Antes que fossem 

abertas as minibombas foram secas. 

 

FIGURA 14 - CARROSSEL COM FLUXO DE N2 ACOPLADO E FORNO DE AQUECIMENTO 
ADAPTADO PARA MINIBOMBAS  

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

 
3.7.2 Extração dos compostos orgânicos  
 
  

À temperatura ambiente foram adicionadados 25,0 µL da solução padrão de 9 

compostos de recuperação. As minibombas foram fechadas novamente e homogeneizadas. 

Todo o conteúdo das minibombas foi transferido para tubos de centrífuga. Foram 

adicionados mais 2,0mL de NaOH 1N dentro das minibombas para que o máximo do extrato 

de CuO fosse recuperado. 

1,0mL de HCl concentrado acondicionado previamente em um congelador foi 

adicionado. O pH foi verificado. Seu valor deve ser igual a 1,0 (Figura 15). 

Foi adicionado 3,0mL de éter bidestilado a cada tubo de centrífuga que posteriormente 

sofreu  agitação. Cada amostra foi centrifugada por 10 minutos a uma rotação de 2000 rpm. 

Com o auxílio de uma pipeta pasteur foi retirada a camada orgânica e reservada em 

uma segunda bateria de tubos de centrífuga (Figura 15). 

A operação foi repetida por mais duas vezes adicionando cada vez 3,0 mL de éter 

bidestilado na primeira bateria de tubos de centrífuga. Agitou-se, centrifugou-se e retirou-se a 

fase orgânica acondicionando-a na segunda bateria de tubos de centrífuga. Caso se faça 

necessário esta operação deve ser repetida passando a amostra para uma terceira bateria de 

tubos até a extração total dos fenóis. 

Foi adicionado aproximadamente 0,5g de Na2SO4 a cada tubo de centrífuga para que 

qualquer molécula de água remanescente fosse adsorvida pelo sal.   

Toda a fase éter foi transferida com cuidado para as colunas de Na2SO4. Estas colunas 

foram presas num rack de secagem (Figura 16) com um fluxo de 100 mL/min de N2 capaz de 

evaporar o éter recolhido em vials previamente identificados isolando apenas os fenóis 

oriundos da lignina secos.   

A recuperação percentual dos padrões internos adicionados nas amostras foram de 

57,3 ± 36,6 para as amostras fontes, 76,5 ± 30,7 para as amostras do testemunho 97/1 e 77,7 ± 

25,5 para as amostras do testemunho 97/3. 

 
 
 
 

 



  

 
FIGURA 15 – SOLUÇÃO DE NaOH RECUPERADA DAS MINIBOMBAS (A) E SOLUÇÃO ORGÂNICA – 

AQUOSA COM EXTRATOS DE LIGNINA (B).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURA 16 – RACK DE SECAGEM COM COLUNAS DE NA2SO4 

                                               
 
 
 
 
 
3.7.3 Derivatização e injeção 
 
 

Para leitura da amostra, o extrato foi diluído em 100µL de piridina. O padrão de 

trabalho possui 25 compostos, e foi preparado a partir de uma solução de 9 compostos de 

recuperação e de outra solução padrão de 16 compostos naturais. A partir destas duas soluções 

é preparada a solução de trabalho que é injetada no cromatógrafo para gerar o cromatograma 

padrão. Esta solução é formada por 50 µL da solução de 9 compostos de recuperação, 50 µL 

da solução de 16 compostos da solução padrão de concentração e 100 µL de piridina. Por 

conter grupos hidroxilas capazes de interagir com a coluna criando pontos ativos e por possuir 

alto peso molecular a análise dos fenóis oriundos da lignina se torna dificultada. Para 

possibilitar uma melhor resolução o hidrogênio de seus grupos hidroxila foram substituídos 

pelo grupo trimetilsilícico (-Si(CH3)3).   

 



  

Os vials contendo extratos foram retirados do congelador e na capela foram  

adicionados 100,0 µL de piridina e 25,0 µL de BSFTA (N,O-

bis(trimetilsilil)triflúoroacetamida) para derivatização. Estes vials foram aquecidos por 2 

horas à temperatura de 60o C. 

 Após esta etapa a piridina foi evaporada no rack de secagem com fluxo de 100 

mL/min de N2. Após a secagem total os vials foram congelados para posterior injeção em CG.  

Tanto as amostras como os padrões foram derivatizados antes de serem injetados.  

Para esta análise é necessário que entre cada bateria de 4 amostras seja lida uma amostra da 

solução padrão de trabalho. São injetados 2,0 µL tanto de padrão de trabalho quanto de 

amostra no cromatógrafo para que a leitura seja feita (Figura 17).  

  

FIGURA 17- CROMATÓGRAFO HP 5890 E INTEGRADOR SHIMADZU C-R3A 
 

 
 
 

  
 
 

 

 

 

3.7.4 Identificação e Quantificação em GC-FID 

 

 

Para identificação e quantificação dos compostos alvos de nosso estudo foram 

preparadas 2 soluções, a solução padrão de 9 compostos de recuperação e a solução padrão de 

16 compostos de concentração. Para o preparo dessas soluções foram utilizados 100 mg de 

cada um dos compostos diluídos em 250ml de Piridina.  

 



  

Na tabela a seguir estão discriminados os compostos utilizados como padrões na 

análise dos fenóis oriundos da lignina. Estes padrões estão distribuídos em duas soluções. 

Uma composta de 9 padrões de recuperação e outra composta por 16 padrões de 

concentração. 

 

 

 
TABELA 1 – DESCRIÇÃO DOS PADRÕES DE RECUPERAÇÃO E CONCENTRAÇÃO E SEUS 

PRINCIPAIS GRUPOS. 
# tR Cód Composto: Nome vulgar:  
1 7,18 CHxd Cyclohexanecarboxylic acid Acido Hexahidrobenzóico  
2 8,35 Bd  Ácido benzóico   
3 12,85 pBl  p-Hidroxibenzaldeído 4- Hidroxibenzaldeído 

P
4 17,13 pBn  p-Hidroxiacetofenona 4’-Hidroxiacetofenona P 
5 20,07 Vl  Vanilina 4-Hidroxi-3-Methoxibenzaldeído V 
6 20,93 Cnd  Ácido Cinâmico  Ácido Trans Cinâmico  
7 23,05 MBd Ácido m-Hidroxibenzóico  Acido 3-Hidroxibenzóico   
8 23,36 eVl Etil vanilina* 

3-Ethoxi-4-Hidroxibenzaldeido 
 

9 24,50 Vn  Acetovanilona 4’-Hidroxi-3’-methoxiacetofenona V 
10 26,54 pBd Ácido p-Hidroxibenzóico  Acido 4-Hidroxibenzóico  P 
11 28,54 Sl  Siringaldeído 4-Hidroxi-3,5-dimethoxibenzaldeído S 
12 29,53 3,4MeOBd  Ácido 3,4 dimetoxi benzóico  Acido Veratrico   
13 32,29 Sn  Acetosiringona 3,5 dimetoxi-4 hidroxiacetofenona S 
14 33,28 Vd  Acido Vanílico  Acido 4-Hidroxi-3-Metoxibenzóico  V 
15 37,14 3,5Bd  Ácido 3,5 Dihidroxibenzóico  Ácido 3,5 Dihidroxibenzóico  
16 39,94 Sd  Ácido Siringico  Ácido 4-Hidroxi-3,5-dimetoxibenzóico S 
17 41,87 Cd  Acido p-Coumarico (trans )  Acido 4-Hidroxicinnamic  C 
18 49,04 Fd Acido Felurico (trans) (Acido trans -4-Hidroxi-3- 

metoxicinnâmico) 
C 

19 54,00 C11DA  Ácido 1,11-
Undecanodicarboxilico  

  

20 63,14 wC16MA Acido 16-
Hidroxihexadecanóico  

Acido Junipérico   

21 64,05 4,4’Bn  4,4´-dihidroxibenzofenona   
22 65,27 12C18MA Ácido 12-

Hidroxioctadecanóico  
Acido 12-Hidroxisteárico     

23 66,31 C16DA Acido Hexadecano-1,16-dióico Ácido Thapsico   
24 76,18 C23MA Acido Tricosanóico    
25 92,66 C28MA Acido Octacosanóico Acido Montanico   

Padrões de recuperação (9 compostos); *Padrão Interno 9-Compostos; Padrões de concentração (16 
compostos); P = p-Hidroxi; V  = vanilil; S = siringil; C = cinamil.  

 

 

 

 
 

 



  

A técnica cromatográfica permite a quantificação dos compostos desde que condições 

nas quais as amostras serão injetadas no cromatógrafo permitam uma boa resolução para 

todos os compostos de interesse. A descrição e identificação dos compostos dependem de que 

todas as variáveis possibilitem uma resposta eficiente desta técnica. Rampas de temperatura, 

temperatura do injetor, temperatura do detector, fluxo e utilização de gases.   

As leitura das amostras foram feitas em um cromatógrafo a gás HP 5890 equipado 

com um detector de chama ionizante (FID) e coluna capilar DB1 (J&W Scientific) com 30m 

de comprimento e 0.25mm de diâmetro interno. A este cromatógrafo foi acoplado um 

integrador/registrador Shimadzu C-R3A Chromatopac.  

Foi criada uma programação para o cromatógrafo com uma rampa de temperatura que 

eleva de 100 a 320oC a 2oC/min, totalizando uma corrida cromatográfica de 1:40 h. O gás 

carreador utilizado foi o hélio e o gás de make–up ar sintético. O fluxo do gás carreador 

utilizado foi de 50 ml/min, o fluxo da purga do septo 2,0 ml/min. A temperatura do injetor 

utilizada foi de 270oC e a do detector 300oC. Para a configuração do integrador foram 

utilizados os seguintes parâmetros: Width:1, sloope: 1000 ~ 5000 mV, mínima área: 500.  A 

média da precisão analítica foi de 10% para os produtos de lignina oriundos da oxidação de 

CuO. Foi utilizado o injetor split/splitless na forma splitless. 

A identificação destes fenóis oriundos da lignina nas amostras superficiais, em 

testemunhos e possíveis fontes basearam-se na comparação do tempo de retenção dos picos 

presentes em seus cromatogramas com os presentes no cromatograma da solução padrão de 

trabalho (Figura 18). Esta solução foi preparada e derivatizada momentos antes de ser 

utilizada. Foram adicionados em um vial limpo 50 µL da solução de 9 compostos de 

recuperação, 50 µL da solução de 16 compostos de concentração, 80 µL de piridina e 20 µL 

de BSTFA. Este vial devidamente fechado foi aquecido rapidamente por 2 minutos na placa 

aquecedora a 50º C. 

Uma vez que os picos na amostra foram identificados a área de cada um juntamente 

com a área dos picos no cromatograma da solução padrão de trabalho foram digitadas em uma 

planilha Corel Quattro Pro 8  onde foram feitos todos os cálculos.  

 

 

 

 

 



  

FIGURA 18 - CROMATOGRAMA DOS 25 PADRÕES UTILIZADOS NA IDENTIFICAÇÃO DOS FENÓIS 
ORIUNDOS DA LIGNINA 
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Esta fórmula calcula a quantidade dos compostos fenólicos oriundos da lignina (mg/100mg de 

carbono orgânico). Este cálculo foi feito a partir da equação mostrada a seguir utilizada para 

corrigir o valor da massa encontrada para cada um dos fenóis utilizando a etil vanilina como agente 

padronizador, pois, através da etil vanilina também é calculada a recuperação durante a extração.  

  

M X amostra = Área Xamostra (Área Xamostra / Área eV amostra) * (m X padrão / Área Xpadrão) * (Área 

eV padrão / m eV padrão) 

Onde, 

M X amostra - massa em mg de uma amostra qualquer 

Área Xamostra – área do pico de uma amostra qualquer 

Área eV amostra – área  da etil vanilina encontrada na amostra 

m X padrão – massa em mg de um padrão de concentração qualquer 

Área Xpadrão – área do pico de um padrão concentração qualquer 

m eV padrão - massa em mg do padrão injetado de etil vanilina na amostra 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

4 RESULTADOS  

 

 

 A apresentação dos resultados será feita em três etapas. Na primeira etapa serão 

descritos os resultados das possíveis fontes de M.O. para a Lagoa do Caçó, como 

plantas e solos. Adicionalmente, foi realizado um perfil da margem para o centro de 

sedimentos. Estas amostras visaram à caracterização do ambiente atual de forma a 

calibrar os resultados encontrados nas amostras de tempos pretéritos.      

Na segunda etapa, foram descritos dados secundários de alguns parâmetros 

orgânicos e inorgânicos realizados por Sifeddine et al. (2003) para caracterização dos 

sedimentos e com isto diferentes fases dos testemunhos.  

Na terceira etapa serão apresentados os resultados de pigmentos e lignina 

realizados neste estudo.  As Fases descritas por Sifeddine et al. (2003) serviram de 

apoio para a seleção das amostras analisadas neste estudo. Para facilitar a descrição e 

discussão dos resultados vamos utilizar as mesmas fases e verificar a compatibilidade 

junto com os resultados de pigmentos sedimentares e lignina.   

 

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DAS FONTES DE MATÉRIA ORGÂNICA  

 

A abordagem utilizada neste estudo para caracterização dos sedimentos de 

testemunhos lacustres visou através das concentrações dos fenóis da lignina e dos 

pigmentos sedimentares fornecer informações sobre as condições 



 

paleoambientais dos últimos 20.000 anos. No entanto, conforme anteriormente mencionado a 

maior parte dos marcadores paleoclimáticos possuem potenciais problemas que podem nos 

levar a conclusões errôneas. Por isto optou-se pela realização deste estudo num local com uma 

grande diversidade de pesquisas realizadas em diferentes áreas (ex: mineralogia, pólen, 

diatomáceas, isótopos, compostos orgânicos).  

Da mesma forma a utilização de biomarcadores requer o acoplamento de informações 

relativas a possíveis fontes de matéria orgânica encontrada nos sedimentos. A partir deste 

conceito foram coletadas amostras de plantas terrestres e aquáticas, perifiton, solos e 

sedimentos, típicos da bacia de drenagem da Lagoa do Caçó. Como referência foram 

levantadas informações sobre possíveis fontes pretéritas e também dados sobre as condições 

paleoambientais da Lagoa do Caçó. A seguir são descritas as composições bioquímicas, 

elementares e isotópicas das possíveis fontes. (Figuras 19, 20 e 21 e Tabela 8 e 9). 

As concentrações dos principais grupos de fenóis da lignina entre as fontes 

apresentaram de uma maneira geral, maiores concentrações de cinamil nas plantas aquáticas 

Nympheae, Cabomba e Eleocharis. O perifiton por ser composto de vegetais inferiores não 

apresentou derivados da oxidação da lignina sendo as concentrações detectada para o grupo P 

referente ao composto p-hidroxibenzaldeído (pBl) presente também em microalgas como, por 

exemplo, as diatomáceas.  A gramínea, vegetação típica da margem da lagoa apresentou 

composição dos fenóis diferenciada das plantas aquáticas com destaque aos baixíssimos 

valores de cinamil (Figura 19). Por outro lado, as amostras coletadas nos solos próximo a 

margem da lagoa (turfeira, sedimento com mistura de raízes e serrapilheira), também 

apresentaram ausência do grupo cinamil, porém relacionada a oxidação preferencial deste 

grupo, tanto por atividades físicas como por  microorganismos. 



 

FIGURA 19 – GRUPOS DE FENÓIS DA LIGNINA, VANILIL, SIRINGIL, CINAMIL E P-HIDROXI 
EXPRESSOS EM mg/100mg DE CO. 

 

 

 

 

 

 

 
nn

 

 

 

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

Peri
fito

Nym
ph

ea
e

Cabo
mba

Eleo
ca

ris

Graminea
e

Raiz 
de

 G
ram

íne
a

Sed
. e

 ra
ize

s

Serr
ap

ilh
eir

a

V
S
C
P

10,07 27,96

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

Peri
fito

Nym
ph

ea
e

Cabo
mba

Eleo
ca

ris

Graminea
e

Raiz 
de

 G
ram

íne
a

Sed
. e

 ra
ize

s

Serr
ap

ilh
eir

a

V
S
C
P

10,07 27,96

FIGURA 20 - GRUPOS DE FENÓIS DA LIGNINA, VANILIL, SIRINGIL, CINAMIL E P-HIDROXIFENÓIS 
EXPRESSOS EM mg/100mg DE CO EM SEDIMENTOS SUPERFICIAIS. 
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FIGURA 21 - RAZÃO ENTRE OS GRUPOS DE FENÓIS DA LIGNINA, CINAMIL / VANILIL, SIRINGIL / 
VANILIL, RAZÃO ÁCIDO / ALDEÍDO DO GRUPO DA VALININA E GRUPOS NÃO 
METOXILDADO / METOXILADOS (EXPRESSOS EM mg/100mg DE CO).  
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O alto valor das razões (Ad/Al)v e P/ (V+S) para serrapilheira atesta o elevado grau de 

decomposição deste material. Em relação a razão (Ad/Al)v, valores acima de 0,4 indicam um 

aumento das formas ácidas da vanilina proveniente da degradação das formas aldeídicas e 

cetônicas (Hedges et al., 1982). Por outro lado, grupos metoxilados (vanilil e siringil) sofrem 

preferencialmente oxidação em relação ao o grupo P de compostos não metoxilados. Desta 

forma, a razão P/ (V+S) indica processos diagenéticos posteriores a degradação da forma 

ácida do grupo vanilil da lignina. Justifica-se assim o alto valor de P/ (V+S) da serrapilheira, 

diferentemente dos altos valores encontrados na macrófita submersa. Isto porque dentre os 

fenóis p-Hidroxi, a forma ácida e aldeída podem ser produzidas a partir de uma grande 

variedade de materiais não lignificados, como o perifiton (Figura 19).  

Diferenças entre as três plantas aquáticas podem ser observadas através das razões 

entre os grupos V, S, C e P, confirmando a utilização destas razões para identificações de 

mudanças paleoambientais. A macrófita Cabomba de ocorrência submersa apresentou maior 

razão P/ (V+S) provavelmente relacionada a maior quantidade de comunidades perifíticas 

associadas, indicadas pelo p-Hidroxibenzaldeído. A macrófita flutuante Nymphaea, por sua 

vez, apresentou razão C/V mais elevada, relacionada a maior quantidade de tecido foliar. Por 

outro lado a Eleocharis, planta típica da interface água-terra apresentou maior razão S/V, 

indicando um material mais lenhoso do que foliar e característico de plantas herbáceas.      



 

Sedimentos superficiais foram coletados próximos à região de coleta dos testemunhos, 

num transect da margem para o centro nas profundidades de 0,2; 0,5; 1,0; 1,5; 3,5 metros. De 

uma maneira geral o grupo cinamil teve menor representação devido à maior oxidação na 

interface sedimento-água. As amostras coletadas a 0,2 m e 1,5 m apresentaram maiores 

concentrações dos grupos fenolíticos, sendo associadas às comunidades de gramíneas e 

macrófitas submersas existentes em suas zonas de coleta, respectivamente (Figura 20). 

 

 

 

 

4.2 CARACTERIZAÇÃO DAS FASES A PARTIR DE DADOS SECUNDÁRIOS  

 

 A partir de informações sobre as variações nas composições elementares (C e N), 

isotópicas (δ13C e δ15N) e mineralógicas (siderita, goetita, quartzo, sílica biogênica, caulinita), 

realizadas por Sifeddine et al (2003), os 20.000 anos de registro nos testemunhos coletados 

foram separados em fases descritas a seguir. Posteriormente, serão relacionadas aos resultados 

de pigmentos sedimentares e dos fenóis da lignina analisados neste trabalho. 

 Sifeddine et al. (2003) coletaram dois testemunhos na Lagoa do Caçó, um na margem 

(MA97-3) e outro no centro (MA97-3). Posteriormente, os perfis sísmicos evidenciaram 

diferentes gradientes sedimentares nas duas zonas coletadas, uma na região central (MA97-1) 

e outra na margem (MA97-3). A idade radiocarbônica obtida da matéria orgânica do 

testemunho coletado no centro (MA 97-1) indicou uma contínua sedimentação nesta região da 

lagoa nos últimos 20.000 anos Cal. A.P., (SIFEDDINE et al., 2003). A partir das análises 

orgânicas e mineralógicas realizadas por estes autores foram destacadas 4 Fases no 

testemunho MA97-1 e 5 Fases no testemunho MA97-3 (Figura 22), que serão comparadas aos 

resultados de UDPS e lignina .  

 

Fase I - No testemunho MA97-1 a última glaciação máxima (UGM) no final do 

pleistoceno foi registrada na base (320 cm) seguida pelo tardiglacial até aproximadamente 

14.000 anos 14C A.P.(242 cm) (Jacob et al., 2004).  A litologia no início deste período 

apresentou um conteúdo arenoso com leve incremento de material orgânico a partir de 300 

cm. Sifeddine et al. (2003) encontrou para este período baixos teores de carbono e nitrogênio 

(4,7% ± 1,2 e 0,2% ± 0,05, respectivamente) e valores médios de C/N (22,9 ± 2,6)  e  δ13C (-

24,7 ± 3,11) próximos aos esperados para plantas vasculares (Figura 22). Estes resultados 

 



 

comparados com a dominância de pólen não arbóreo e com alta variabilidade dos fluxos de 

quartzo eólico indicaram neste período um clima seco (LEDRU et al., 2001; SIFEDDINE et 

al., 2003). No entanto, pequenas variações no carbono orgânico com o aumento da sílica 

biogênica foram relacionadas por Sifeddine et al., 2003 a interrupções do clima seco por 

eventos úmidos. A partir dos dados anteriores, a faixa de 320 cm a 247 cm foi definida como 

Fase I, sugerindo que neste momento a lagoa se encontrava rasa com predomínio de plantas 

vasculares aquáticas, provavelmente típicas de brejo.  

 O testemunho coletado próximo à margem (MA97-3) apresentou em sua base baixo 

teor de matéria orgânica datada de 16.000 a 14.000 anos 14C A.P (175,0 – 150,0 cm) 

aproximadamente, marcando o período logo após a UGM, quando a coluna d’água ainda não 

havia atingido este local. Neste período, relativo a Fase I os valores de carbono (0,36% ± 

0,01) e nitrogênio orgânico (0,024% ± 0,005), assim como da razão C/N (16,2 ± 0,8) 

encontravam-se baixos com um sinal isotópico do carbono alto (-21,5), sugerindo um 

ambiente sem sedimentação lacustre, de solos arenosos e vegetação de plantas C4 mais 

tolerante a luz e a ambientes perturbados, (SIFEDDINE et al., 2003, LEDRU et al. 2001).  

 

Fase II – No testemunho MA97-1 (247,0 - 207,0 cm) foi descrita a partir de uma 

diminuição do percentual de quartzo e da sílica biogênica nos sedimentos e o repentino 

aumento de siderita. Este comportamento dos minerais foi relacionado por Sifeddine et al. 

(2003) a uma menor ação dos ventos e maior sedimentação orgânica influenciada por um 

maior escoamento superficial. Segundo estes autores, o aumento da disponibilidade da água 

durante esta fase aumentou a dissolução de ferro na bacia de drenagem e o seu transporte para 

a lagoa permitindo a formação de siderita. 

Da mesma forma, o carbono e nitrogênio orgânico aumentaram (7,11 ± 1,7 e 0,27 ± 

0,1, respectivamente), sendo o elevado valor médio da razão C/N e seu alto desvio padrão 

atribuída ao pico de siderita (32,5 ± 22,7) (Figura 22). O aumento da coluna d’água parece ter 

alternado as principais fontes de matéria orgânica para a lagoa. Um ambiente antes raso e 

colonizado por plantas vasculares aquáticas modificou-se para um ambiente mais fundo e com 

maior aporte de material terrestre e influência fitoplanctônica como foi atestada pela 

diminuição dos valores de δ13C (-30,6 ± 0,7).  

 

 

 

 



 

FIGURA 22 – IDADE RADIOCARBÔNICA EXPRESSA EM ANOS ANTES DO PRESENTE (14C AP), 
CONTEÚDO DE CARBONO ORGÂNICO EM % DE PESO SECO (A), RAZÃO C/N (B), 
VALORES ISOTÓPICOS DE δ13C (C) δ15N (D), FASES E LITOLOGIA.  
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No testemunho MA97-3 observou-se nesta Fase II (150 - 120 cm) o começo da 

sedimentação lacustre devido a um aumento do nível da lagoa. Este evento levou a um 

aumento nos valores de carbono e nitrogênio orgânico (3,6 ± 1,1, 0,13 ± 0,04, 

respectivamente) e razão C/N (27,0 ± 2,3) e uma diminuição nos valores de δ13C (-26,8 ± 

 



 

0,7), indicando o início do desenvolvimento de uma zona marginal aquática. A partir dos 

perfis sísmicos, Sifeddine et al. (2003) relataram um aumento de ca. de 6,0 m na coluna 

d´água em aproximadamente 730 anos durante esta Fase II. 

 

Fase III – De 207 a 148 cm no MA97-1 e de 120 a 89 cm no MA97-3 foi 

caracterizada por um rápido aumento de carbono orgânico (10,62 ± 1,38 no MA97-1 e 20,54 

± 7,20 no MA97-3) acompanhado de uma diminuição da razão C/N (24,33 ± 4,16 no MA97-1 

e 20,95 ± 1,97 no MA97-3), principalmente no testemunho próximo a margem indicando um 

maior predomínio de matéria orgânica lábil enriquecida com material algal provavelmente 

associado as macrófitas e tanto confirmada pelos valores mais leves de δ13C (-29,6 ± 0,7) e 

δ15N (1,98 ± 0,5) como pela presença de fibras vegetais no material argiloso do testemunho 

MA97-3 (SIFEDDINE et al.,2003, ALBUQUERQUE, com. pessoal).   

Esta tendência foi interrompida por um Hiatus na sedimentação no testemunho da 

margem MA97-3, sendo relacionada com maiores valores de goetita, menores de siderita e 

diminuição no nível da coluna d’água na lagoa devido à influência de um período de clima 

mais seco (SIFEDDINE et al.,2003).  A partir deste evento Albuquerque (com.pessoal) 

calculou uma interrupção de 5.800 anos na sedimentação lacustre.  Apesar deste longo 

período seco, o final da fase III evidenciou um clima mais úmido retomando a sedimentação 

lacustre sob condições similares a de antes do Hiatus (Figura 22), e formando de novo uma 

zona marginal de colonização de macrófitas no local de coleta do testemunho MA97-3. 

 

Fase IV – No testemunho do centro (MA97-1), a Fase IV foi descrita de 147 cm ao 

topo, representando aproximadamente os últimos 10.000 anos 14C A.P. Esta fase teve valores 

constantes da razão C/N (21,4 ± 1,93), sendo os momentos de aumento do carbono orgânico 

(10,46 ± 1,54) acompanhados de valores mais leves de δ13C (-32,07 ± 0,21), indicando uma 

maior influência autóctone nesta região da lagoa, provavelmente fitoplanctônica.  

No testemunho MA97-3, os últimos 7.000 anos 14C A.P., aproximadamente foram 

divididos em Fase IV e Fase V. A Fase IV teve valores médios de carbono (9,87 ± 0,58) e 

nitrogênio orgânico (0,46 ± 0,03), menores que a fase anterior, razão C/N (21,4 ± 1,4) similar 

e sinais isotópicos de δ13C (-27,26 ± 0,4) e δ15N (3,81 ± 0,05) maiores. A contínua ocorrência 

de um clima mais úmido após o Hiatus pode ser relacionada ao aumento do nível da lagoa até 

o presente, empurrando a zona marginal mais acima do local de coleta do testemunho MA97-

3. Este evento explica a brusca diminuição dos valores de carbono e nitrogênio e o aumento 

 



 

dos valores de δ13C e δ15N, indicando mudanças nas condições ecológicas e nas comunidades 

biológicas desta região. 

 

Fase V – Esta fase, separada da Fase IV apenas para o testemunho MA97-3 

representou aproximadamente os últimos 5.000 anos 14C A.P. com valor médio de carbono de 

9,89 ± 1,15, nitrogênio orgânico de 0,52 ± 0,05, razão C/N  de 18,8 ± 0,9, δ13C de -26,65 ± 

0,7 e δ15N de 3,25 ± 0,35. Estes valores foram próximos ao da fase anterior, porém com 

diferenças na composição litológica do testemunho, diferenciado de uma argila orgânica 

escura na Fase V. Esta diferença pode ser relacionada a uma menor taxa de sedimentação para 

Fase IV (Figura 22). 

 
 
 
 
FIGURA 22 - VALORES MÉDIOS DAS FASES NOS TESTEMUNHOS MA97-1 E MA97-3 DE UDPS, 

RAZÃO 667/448, λ , RAZÃO C/V, S/V, PBN/P, (AD/AL)V, %C, C/N, δ13C ASSOCIADOS 
COM A OSCILAÇÃO DO NÍVEL DA LAGOA DO CAÇÓ 

 
 

                
 

 
                                                                    

        (V+S+C)             

  UDPS 667/448 λ C/V S/V pBn/P (Ad/Al)v *%C *C/N *13C 

Fase V              
MA97-3 M 0,98 0,49 2,6 0,20 0,60 0,12 0,51 9,89 18,84 -26,7 

  Dv 0,55 0,27 0,81 0,11 0,21 0,02 0,16 1,15 0,93 0,68 

Fase IV             
MA97-3 M 1,28 0,39      9,87 21,39 -27,3 

 Dv 1,54 0,09      0,58 1,40 0,42 

MA97-1 M 0,72 0,47 2,80 0,19 0,76 0,07 5,65 10,5 21,34 -28,6 

  Dv 0,44 0,50 1,45 0,22 0,91 0,06 7,54 1,53 1,93 1,34 

Fase III             

MA97-3 M 4,92 0,34 7,78 0,11 0,62 0,14 0,40 20,5 20,95 -29,6 

 Dv 3,34 0,17 5,05 0,04 0,59 0,01 0,05 7,2 1,97 0,72 

MA97-1 M 0,21 0,59 2,39 0,20 0,72 1,734 1,44 10,6 24,33 -32,1 

  Dv 0,14 0,32           1,38 4,16 0,21 

Fase II             

MA97-3 M 0,28  9,11 0,08 0,54 0,12 1,8 3,61 27 -26,3 

 Dv 0,15  4,22 0,04 0,25 0,07 3,05 1,11 2,32 0,72 

MA97-1 M 0,09 0,33 1,53 0,25 2,32 0,65 0,66 7,11 32,46 -30,6 

  Dv 0,06 0,35 0,07 0,08 2,74 0,38 0,07 1,73 22,7 0,075 

Fase I             

MA97-3 M        0,36 16,22 -21,5 

 Dv        0,14 0,77  

MA97-1 M 0,31 0,74 8,95 0,031 0,74 0,87 0,26 4,68 22,89 -24,7 

 Dv 0,14 0,77      1,17 2,64 3,11 

                        MA97-1
MA97-3

I

II

III -Hiatus

IV

V

III

III

MA97-1
MA97-3

I

II

III -Hiatus

IV

V

III

III

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

4.3 DESCRIÇÃO DOS PIGMENTOS SEDIMENTARES E LIGNINA A PARTIR DA 
FASES   
 
 
 

As análises desenvolvidas neste estudo objetivaram a partir dos 11 fenóis da lignina e 

dos pigmentos sedimentares em amostras de dois testemunhos avaliar mudanças 

paloambeintais nos últimos 20.000 anos na Lagoa do Caçó. O uso de biomarcadores em 

estudos paleoambientais requer usualmente informações acopladas sobre a composição do 

material depositado. As informações levantadas sobre a Lagoa do Caçó no item anterior 

foram de grande valia para comparação e interpretação dos resultados sobre a lignina. Como 

ferramenta adicional para avaliação da paleoprodutividade foram analisados os pigmentos 

sedimentares. 

 

 

 

 

4.3.1 Derivados de pigmentos sedimentares  

 
 

Através da análise de derivados de pigmentos sedimentares por grama de matéria 

orgânica é possível inferir a produtividade da lagoa (alto UDPS). A razão entre os 

comprimentos de onda 667/448 referentes aos produtos de degradação da clorofila / 

carotenóides através do perfil sedimentar pode refletir mudança do estado trófico da lagoa e 

também sugerir evidências de maior degradação (FOGG & BELCHER, 1956). Para este 

estudo maiores valores de 667/448 também são relacionados a contribuições de material 

proveniente das comunidades macrofíticas, enquanto os menores valores serão vinculados aos 

carotenóides do fitoplâncton (SANGER & GOHRAM,1972). 

 

Fase I – O valor médio em Unidade de Derivados de Pigmentos Sedimentares por 

grama de Matéria Orgânica (UDPS) foi de 0,32 ± 0,14, da razão 667/448 de 0,72 ± 0,77, para 

o testemunho do centro (MA97-1). Este período de clima mais frio e seco em relação a outras 

fases levou a ocorrência principalmente de plantas vasculares aquáticas ricas em pigmentos e 

está relacionado ao período em que a lagoa se encontrava rasa, formando um típico ambiente 

de brejo no local de coleta deste testemunho.  No testemunho MA97-3 não foram detectados 

derivados de pigmentos durante esta fase (Figura 24). 

 



 

 

Fase II – A partir desta fase foi verificado um aumento no nível da lagoa. Os valores 

em UDPS e da razão 667/448 diminuíram para 0,09 ± 0,06 e 0,03 ± 0,04, respectivamente no 

testemunho MA97-1. Por outro lado, a partir desta fase foi registrado o início da 

sedimentação de pigmentos no testemunho da margem (MA97-3) com valor médio de 0,28 ± 

0,15 UDPS.  

 

Fase III – Os valores médios de UDPS para o testemunho MA97-1 ficaram em 0,20 ± 

0,1 e da razão 667/448 em 0,59 ± 0,3, com destaque ao pico de UDPS aos 180,0 cm, que 

marca o final do aumento progressivo do carbono desde a Fase I há 11.000 anos 14C. No 

testemunho MA97-3 esta fase teve maior importância, registrando os maiores valores de 

UDPS (4,92 ± 3,34) e menores da razão 667/448 (0,63 ± 0,15) durante os 17.000 anos14C A.P 

de registro. Isto de deve ao contínuo aumento do nível da lagoa e a um novo zoneamento 

ecológico da margem com a contribuição de macrófitas aquáticas.  Os maiores valores de 

UDPS encontrados aos 180,0 cm no testemunho MA97-1 foram relacionados a maiores 

UDPS aos 98,0 cm no testemunho MA97-3. 

Logo após estes picos, Sifeddine et al. (2003) descrevem o início de um período de 

clima seco a partir da diminuição da razão entre pólen arbóreo e pólen não arbóreo encontrado 

por Ledru et al. (2001) e aos maiores valores de onocerano, revelando a ocorrência de plantas 

típicas de ambientes deficitário em água (JACOB et al., 2004). Este clima seco foi 

relacionado a um Hiatus na sedimentação observado por uma diminuição dos valores de 

UDPS. O final desta fase voltou a registrar altos valores de UDPS na margem. 

 

Fase IV - Durante esta fase foi observado um aumento no valor médio na UDPS (0,72 

± 0,45) no testemunho MA97-1, relacionado a um aumento na produtividade e degradação da 

lagoa. As oscilações observadas foram diretamente proporcionais ao aumento e diminuição de 

carbono com provável alternância entre menores contribuições de algas e maiores de 

macrófitas como atestada pelos picos na razão 667/448 (Figura 24). 

No testemunho MA97-3 esta fase foi caracterizada por uma brusca queda dos valores 

de carbono e conseqüentemente na UDPS (1,28 ± 1,54) e na razão 667/448 (0,38 ± 0,09). Este 

evento pode estar relacionado com um aumento do nível da lagoa, anulando o zoneamento 

ecológico antes instaurado e modificando a fonte de pigmentos.  

 

 



 

Fase V – Corresponde aproximadamente aos últimos 4.000 anos14C A.P. Apresentou 

uma leve diminuição na UDPS (1,0 ± 0,55) e aumento na razão 667/448 (0,49 ± 0,27) 

indicando uma estabilidade do nível da lagoa com alguns eventos hidrológicos isolados 

verificados pelos picos na razão 667/448.  
 
FIGURA 24 – UNIDADE DE DERIVADOS DE PIGMENTOS SEDIMENTARES/GRAMA DE MO (A), 

RAZÃO 667/448 (B) NOS TESTEMUNHOS MA97-1 E MA97-3 
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4.3.2 Concentrações dos fenóis da lignina  

 
 

Os fenóis da lignina são descritos de duas maneiras: (1) a partir  das concentrações 

individuais dos grupos vanilil (V), siringil (S), cinamil (C) e p-Hidroxi (P) e (2) a partir do 

somatório dos grupos V + S + C identificados pela letra λ (lambda) ambos expressos em 

unidades de mg/100mg de carbono orgânico (CO) e das razões entre as concentrações de 

fenóis da lignina. Cada grupo individual dos fenóis consiste em dois ou três compostos, sendo 

V, S e P apresentando formas cetônica, aldeídica, e ácida (Tabela 1, Figura 3).  Ressaltamos 

que o grupo P não está incluído em λ pelo fato de dois de seus três fenóis serem tanto de 

origem de tecidos lignificados como produzidos por organismos de plâncton (HEDGES, 

1975; TAREQ et al.,2003; DITTMAR et al., 2004).      

As concentrações dos fenóis da lignina nos sedimentos da Lagoa do Caçó geralmente 

foram menores que o encontrado em outros sedimentos lacustres (HEDGES E ERTEL, 1982) 

e próximos das concentrações observadas em regiões estuarinas (GOÑI et al., 2003) e 

sedimentos da plataforma continental (HEDGES E VAN GEEN, 1982; GOUGH et al., 1993). 

Entretanto as concentrações encontradas neste estudo se aproximam dos valores encontrados 

em sedimentos em suspensão de rios tropicais, tanto naturais como impactados (KRUSCHE et 

al., 2000; BERNARDES, 2000; BERNARDES et al., 2004).  

 

Fase I – O testemunho MA97-1 localizado no centro da lagoa apresentou o maior 

valor do somatório dos 8 fenóis da lignina (λ  = V + S + C) (8,95 mg/100mg CO) em sua base 

durante a Fase I. O alto valor de λ nesta fase foi relacionado aos maiores valores do grupo S 

(3,75 mg/100 mg CO), com maior participação de seu composto aldeídico, o siringaldeído 

(2,47 mg/100mg CO). Apesar de um clima mais seco esta região deve ter apresentado uma 

vegetação de brejo contribuindo para estes maiores valores.  

Fase II – O aumento do nível d’água da lagoa durante esta fase diminuiu a concentração 

dos fenóis da lignina no centro (λ = 1,53 ± 0,07) sendo observado apenas um leve aumento de 

cinamil no final deste período.  

 

 

 

 

 

 



 

FIGURA 25 - GRUPOS DE FENÓIS DA LIGNINA, VANILIL (A), SIRINGIL (B), CINAMIL (C),  P-
HIDROXIFENÓIS (E) E Λ, O SOMATÓRIO DOS V + S + C (D) EXPRESSOS  EM 
mg/100mg DE CO  NOS TESTEMUNHOS MA97-1 E MA97-3. 
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Durante a Fase II, o testemunho da margem iniciou o registro dos fenóis da lignina justificado 

pelo início da sedimentação lacustre proveniente da nova zonação ecológica formada neste 

ponto permitindo a formação de vegetação marginal. Nesta fase foram observados altos 

valores de λ (9,11 ± 4,22). A grande variação destes valores pode ser justificada pelas 

oscilações do nível d’água da lagoa alterando o ponto de produção e sedimentação do material 

proveniente da vegetação de diferentes zonas da margem (Figura 25). 

 

Fase III – No centro da lagoa o testemunho MA97-1 registrou um leve aumento de λ 

(2,39 mg/ 100mg CO) representado pelo aumento nas concentrações dos 4 grupos de fenóis. 

Na zona marginal os grupos V, S e C dos fenóis da lignina apresentaram os maiores valores 

de toda história sedimentar da lagoa relacionada a um clima mais úmido. O maior escoamento 

superficial e a elevação do nível da lagoa proporcionou o crescimento de macrófitas nesta 

região. Esta fase apresentou dois picos de λ e apontando para dois eventos que podem estar 

relacionados a mudanças nas fontes de matéria orgânica entre alóctone e autóctone ou 

somente autóctone (macrófitas e algas). Ressaltamos que este período foi interrompido por 

um Hiatus de sedimentação.     

Podemos relacionar a alternância de fontes com variações nas concentrações dos grupos 

C e P. No primeiro pico de λ o grupo C apresentou maiores contribuições com 0,73 mg/ 

100mg CO e no segundo pico, o grupo P com 1,57 mg/ 100mg CO. A alternância destes dois 

grupos pode ser relacionada a fontes de material vegetal macrofítico (grupo C) contra a maior 

influência de diatomáceas (pBl do grupo P). Após este evento as concentrações de λ voltaram 

próximo ao valor médio.  

 

Fase IV – No centro da lagoa, esta fase representando os últimos 10.000 anos 14C com 

dois momentos distintos. Um primeiro, onde foi apresentado um brusco aumento de λ (5,22 

mg/ 100mg) com pouca participação do grupo S, indicou maior contribuição de plantas 

enriquecida com os grupos C e V, possivelmente proveniente de plantas aquáticas da margem. 

A sedimentação deste material no centro deve ter sido influenciada por processos 

hidrológicos. Após este evento, λ volta ao patamar de seus valores médios (2,80 ± 1,45) até os 

dias de hoje (Figura 24). No entanto, a aproximadamente 4.000 anos 14C, foi evidenciado uma 

modificação na composição de λ verificada através da diminuição do grupo V e aumento dos 

grupos S, C e principalmente P. Os p-Hidroxi fenóis podem ter sido originários pelo plâncton 

num momento de maior produção primária neste região limnética da lagoa, embora o aumento 

concomitante de S e C indiquem a presença de macrófitas, que possuem algas perifíticas.  

 



 

Para o testemunho localizado na margem os valores de λ permaneceram baixos (2,15  

mg/ 100mg), sem alterações nas concentrações bioquímicas de seus principais grupos.  

 

Fase V – Esta fase manteve os valores de λ próximo a média (2,60 ± 0,80), sendo 

diferenciada por duas alterações em sua composição, sempre relacionada aos grupos C e P, 

marcadores de tecidos foliares e de plâncton, respectivamente. Orem et al. (1997) relaciona 

estas fontes ao ácido felúrico do grupo C e ao ácido p-hidroxibenzóico do grupo P. Na 

primeira alteração foi observado um maior aumento de P em relação a C e num segundo 

momento, há aproximadamente 4.000 anos foi observado um maior aumento de C em relação 

a P. A partir do zoneamento ecológico desta região da lagoa podemos relacionar o aumento de 

C a maior produtividade das macrófitas e de P ao perifiton.  

 

 

 

4.3.3 Razões dos fenóis da lignina  

 
 

As razões entre as concentrações dos grupos Siringil (S), Vanilil (V), Cinamil (C), e p-

Hidroxi (P) são potencias parâmetros usados para identificação das fontes de matéria orgânica 

(HEDGES E MANN, 1979a; HEDGES E PARKER, 1976). A razão S/V é usualmente 

utilizada para distinguir lignina sedimentar derivada principalmente de angiospermas (alto 

S/V). A razão C/V deve ser utilizada para identificação de sedimentos rico em lignina foliar 

(alto C/V), mas também para traçar material lenhoso (baixo C/V) (HEDGES E MANN, 

1979a; DITTMAR et al., 2004). Adicionalmente foi utilizada a razão (P/(V+S)) como um 

indicador da influencia perifítica devido a maior presença de pBl observada no perifiton.  

  

Fases I e II – Da Fase I para a Fase II os valores de S/V e C/V no testemunho do 

centro aumentaram bruscamente (5,46 e 0,34 respectivamente) (Figura 26), provavelmente 

relacionados à queda nos teores de vanilina.  Estes valores, maiores que os usualmente citados 

na literatura sugerem uma brusca mudança de fonte, atestados também pelo aumento de P/ 

(V+S) (0,65). A partir do começo da sedimentação lacustre no testemunho da margem, foram 

registrados os valores de S/V (de 0,54 ± 0,25), C/V (de 0,08 ± 0,03) e P/(V +S) (de 

0,16±0,08), destacando-se um leve aumento de C/V no meio da Fase II.  

 

 



 

FIGURA 26 - RAZÃO ENTRE OS GRUPOS DE FENÓIS DA LIGNINA, SIRINGIL / VANILIL (A), 
CINAMIL / VANILI (B), GRUPOS NÃO METOXILDADO / METOXILADOS (C) E RAZÃO 
ÁCIDO / ALDEÍDO DO GRUPO DA VALININA (EXPRESSOS EM mg/100mg DE CO NOS 
TESTEMUNHOS MA97-1 E MA97-3).  
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Fase III – Nesta fase o testemunho do centro não apresentou grandes alterações nos 

valores das razões S/V (0,72) e C/V (0,20), sendo observado um aumento no valor de P/(V 

+S) para 0,81 possivelmente devido a maior contribuição dos p-Hidroxi fenóis do perifiton. 

Com a subida do nível da coluna d’água este ponto ficou mais distante da margem.  Este 

mesmo evento foi responsável pelo novo zoneamento ecológico na região do testemunho da 

margem com maior participação de plantas aquáticas. Com isto, foram observados dois picos 

na razão S/V acompanhados pela razão P/(V +S) (valores médios de 0,62 ± 0,16 e 0,28 ± 

0,16; respectivamente). Conforme comentado anteriormente, após o Hiatus na sedimentação 

ocorrido no final desta fase as razões S/V e C/V apresentaram seus menores valores de todo o 

testemunho justificado pelos menores valores de λ e por um aumento no nível da coluna 

d’água que modificou o zoneamento ecológico antes instaurado.  

 

Fase IV e V – No testemunho MA97-1 durante a Fase IV observa-se um brusco 

aumento da razão P/(V +S) durante os últimos 4.000 anos, que inicialmente foram 

acompanhados por um aumento nas razões S/V e C/V. Este mesmo comportamento foi 

observado no testemunho MA97-3 no início da Fase V. 

 
 
 
 

4.3.4 Índice de degradação  

 
 

A razão entre as formas ácidas e aldeídicas dos fenóis do grupo vanilil (Ad/Al)v é 

utilizada para fornecer importantes informações sobre o grau de oxidação microbiana que a 

lignina foi submetida antes e depois de sua deposição. Geralmente quanto maior for à razão 

(Ad/Al)v maior será o grau de oxidação microbiana da lignina. Isto se torna importante ao 

considerarmos que quanto maior a quantidade de lignina oxidada, menos fiéis perante as 

fontes serão as razões S/V, C/V e P/(V +S) devido à preferência individual entre os grupos de 

fenóis para a oxidação microbiana (HEDGES et al., 1988; HEDGES E PRAHL, 1993). A 

razão P/(V+S) ou razão entre os fenóis não metoxilados e os metoxilados pode ser utilizada 

também como um indicador diagenético. Isto porque a demetilação ocorrida durante a 

oxidação da M.O. favorece a perda seletiva dos grupos fenolíticos metoxilados (V e S) em 

relação aos não metoxilados (P) que não são oxidados (DITTMAR et al.2001).  

 



 

 A oxidação das ligações propil resultam em maior razão da forma ácida em relação a 

aldeídica também para o grupo vanilil.  Tecidos frescos de plantas vasculares (lenhosos e 

foliares) apresentam razão (Ad/Al)v próximas de 0,4 (HEDGES et al., 1982). Portanto valores 

acima de 0,4 devem ser indicativos de alguma atividade oxidativa microbiana, sendo valores 

muito maiores que estes indicativos de alterações dos compostos da lignina, em atenção as 

razões S/V, C/V e P/(V +S).   

Os valores de (Ad/Al)v nos dois testemunhos analisados ficaram em torno de 0,46 

considerando as fases de maiores estabilidades climáticas.  

No final do Pleistoceno, durante o tardiglacial foram verificados os maiores valores 

indicativos de oxidação devido a diferenças nas condições paleoambientais durante a 

deposição (Ad/Al)v = 6,4). Podemos relacionar estes maiores valores a oscilações climáticas 

com períodos mais quente e úmido, ocasionando variações do nível da lagoa e propiciando 

uma maior oxidação da M.O.(Figura 26).       

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 5 DISCUSSÃO   

 

Assim como os resultados, as discussões serão encaminhadas de forma comparativa 

com as fases já descritas por outros autores sem que necessariamente os resultados de 

pigmentos e lignina estejam em conformidade com a separação destas fases, mas apenas para 

suprir de informações os períodos analisados. Ao final, assim como nos resultados é 

apresentada uma figura com histórico do nível da lagoa, relacionando com uma tabela os 

principais eventos com a lignina e com os pigmentos sedimentares.  

 

 

 

5.1 VARIAÇÕES NOS FENÓIS DE LIGNINA E NOS PIGMENTOS SEDIMENTARES 

EM FUNÇÃO DAS CONDIÇÕES PALEOAMBIENTAIS DURANTE O HOLOCENO E O 

FINAL DO PLEISTOCENO  

 
 

Variações na composição da matéria orgânica em perfis sedimentares refletem 

mudanças nas condições paleoambientais, caracterizando a produtividade primária da lagoa e 

a entrada de material terrestre por escoamento superficial. Processos físicos e bioquímicos 

durante o transporte imprimem, conforme o tempo de exposição, um sinal diagenético 

indicativo da matéria orgânica remineralizada. Relacionar pequenas variações a mudanças 

paleoambientais é questionável devido exatamente a esses efeitos diagenéticos impressos. Por 

outro lado, mudanças em grandes escalas são geralmente geradas por grandes mudanças nas 

condições paleoambientais influenciando diretamente a hidrologia e a produtividade primária. 

A discussão a seguir será realizada a partir de mudanças de grande escala.  



 

A lignina encontrada nos sedimentos da Lagoa do Caçó representa principalmente a 

matéria orgânica produzida pelas macrófitas aquáticas. O material alóctone, transportado para 

a lagoa através do escoamento superficial parece ter contribuições menores devido a ausência 

de uma vegetação densa e aos solos arenosos (CECANTINNI; LEDRU, 2000; LIKENS; 

BORMANN, 1979). Desta forma as concentrações de lignina encontrada nos sedimentos 

devem ser utilizadas como indicadoras de eventos hidrológicos que influenciam o crescimento 

de macrófitas e indiretamente eventos climáticos. Em menor escala, diminuições ou alterações 

dos grupos da lignina podem ser relacionadas a modificações nas comunidades de macrófitas. 

A precipitação na bacia de drenagem da lagoa influência o nível da coluna d’água, oscilando a 

zona de ocorrência da região litorânea. Mudanças nos valores de λ nas camadas do 

testemunhos devem refletir a zona de ocorrência e deposição das macrófitas. Por outro lado, 

mudanças nas concentrações dos grupos de fenóis devem indicar mudanças na composição 

das comunidades e principalmente a forma de deposição deste material de acordo com as 

mudanças ambientais.  

A Figura 27, apesar do r2 relativamente baixo, mostra a correlação entre a razão C/N e 

as concentrações dos fenóis da lignina para todos os pontos analisados por λ. Na mesma 

figura são mostradas as regiões de referência a algumas possíveis fontes de matéria orgânica 

para a Lagoa. Primeiramente, a influência de carbono inorgânico no testemunho MA97-1 

pode explicar os elevados valores de C/N em algumas amostras localizadas acima do eixo de 

correlação com a lignina. Já as amostras situadas ao longo do eixo indicam um aumento na 

contribuição de carbono com aumento nos teores de lignina. Próximo as menores 

concentrações de λ, o maior espalhamento dos pontos pode estar relacionado às amostras com 

menores C/N e baixas concentrações dos fenóis, sugerindo baixa reprodutibilidade nesses 

valores. Ao comparar o intercepto da linha de regressão no eixo y entre as amostras dos dois 

testemunhos, encontrou-se o valor de 23,2 para o MA97-1 e de 18,3 para o MA97-3, 

indicando fonte de material vegetal vascular, provavelmente de macrófitas como já foi citado. 

Amostras com maiores valores de λ, porém localizadas abaixo do esperado para o C/N indica 

a presença de perifiton vinculada as macrófitas (Figura 27).    

No final do Pleistoceno a média no conteúdo de carbono foi menor que durante o 

Holoceno. No entanto, mudanças nas condições ambientais após a última glaciação máxima 

(UGM), durante o tardiglacial, influenciou a ocorrência de um clima mais úmido levando a 

um aumento na produção e no transporte de matéria orgânica de toda a bacia de drenagem da 

lagoa. 

 



 

FIGURA 27 – RAZÃO ATOMICA C/N / O TOTAL DOS FENÓIS DA LIGNINA (L) NOS TESTEMUNHOS 
MA97-1(CENTRO) E MA97-3 (MARGEM). AMPLIADO, RETA DA CORRELAÇÃO 
ENTRE AS AMOSTRAS DO MA97-3, y = 18,32 + 0,3829x (r2 = 0,3413), COM DISTINÇÃO 
DAS FASES IV E V (CHEIO), FASE III (CINZA) E FASE II (VAZIO). 

 

0

10

20

30

40

50

60

0 10 20 30 40 50

Lambda

C/N

MA 97-3
MA 97-1

15

20

25

30

0 5 10 15 20

Folha

Madeiras

Solos 

Liteira 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este período de maiores precipitações em relação à evaporação causou a elevação da 

coluna d’água de ca. de 6,0 m em aproximadamente 730 anos, a aproximadamente 14.000 

anos 14C (SIFEDDINE et al. 2003). Nesta época foi registrada uma mudança no zoneamento 

ecológico, transferindo a ocorrência de vegetação aquática do centro (MA97-1) para a 

margem (MA97-3). Este evento (Fase II) foi relacionado a um aumento de carbono e início 

dos registros de λ e UDPS no testemunho próximo à margem, indicando o crescimento de 

plantas aquáticas num ambiente raso e deposicional. Ao contrário, no testemunho do centro 

foram diluídos os registros de UDPS e de λ, resultante do processo de inundação (Figuras 24 e 

25). Devido a predominância de macrófitas os registros sedimentares da lignina alóctone 

devem ser mascarados. No entanto, LEDRU et al. (2001), no final do pleistoceno observaram 

maiores percentuais de pólen arbóreo, relacionado ao surgimento de uma floresta úmida 

próxima a Lagoa.  

Durante um período de 1.500 anos, no final do Pleistoceno e final da Fase II, o nível 

da lagoa permaneceu constante, porém com condições climáticas mais frias provavelmente 

por conseqüência de intrusões de massas de ar polares (LEDRU et al., 2001). Neste momento 

foi observada uma diminuição nos valores de λ provavelmente relacionada a uma menor 

densidade vegetacional devido a um clima mais frio. No mesmo período, Ledru et al. (2001) 

 



 

registrou queda na contribuição percentual de pólen arbóreo e inicio da ocorrência de 

Podocarpus, espécie típica de clima frio, indicando condições desfavoráveis para a 

produtividade aquática. 

Na Fase III, último período do Pleistoceno, o retorno de condições úmidas e mais 

quentes elevaram o nível d’água da lagoa transformando a região do registro MA97-3 um 

pouco mais profunda permitindo uma maior sedimentação e um intenso crescimento de 

comunidades macrofíticas, sugerido pelo maior valor de λ registrado em todo o testemunho e 

aumento progressivo de carbono e UDPS (Figura 27 e 28). Este retorno de maiores 

sedimentações devido a um clima mais úmido e elevação do nível da lagoa foi também 

marcado em registros nas regiões de Carajás, Salitre, Vale do S. Francisco e Lago Titicaca 

(SIFEDDINE et al., 2001; LEDRU, 1993; BERTAUX et al.,1996; DE OLIVEIRA et al., 1999 

e MOURGUIART et al.,1997 e BACKER et al.,2001; apud SIFEDDINE et al., 2003).  

 
FIGURA 28  – UDPS / TOTAL DOS FENÓIS DA LIGNINA (Λ) NOS TESTEMUNHOS MA97-1 (CENTRO - 

QUADRADOS) E MA97-3 (MARGEM - DIAMANTE). FASE IV E V (CHEIO), FASE III 
(CINZA) E FASE II (VAZIO). 
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Como citado anteriormente, apesar dos valores médios de carbono terem sido menores 

no Pleistoceno em relação ao Holoceno, durante o final deste período foi registrado um 

aumento repentino de UDPS e λ (Figura 28). Uma interrupção na sedimentação foi relatada 

por alguns autores caracterizando um longo período seco e marcando o início do Holoceno 

(SIFEDDINE et al., 2003, LEDRU et al., 2001 e JACOB et al.,2004). No entanto, as análises 

UDPS e λ não evidenciaram esta interrupção, provavelmente pela baixa sedimentação não 

detectada no perfil. Por outro lado e diferentemente do aumento progressivo nos teores de 

 



 

carbono, λ apresentou dois picos de maiores concentrações, intercalado pelo Hiatus. A maior 

produtividade de macrófitas impulsionadas pelo aumento do nível da água parece determinar 

essas maiores entradas de carbono e lignina no sistema.  Os menores valores de UDPS antes 

do Hiatus e maiores valores depois do Hiatus indicam diferentes quantidades e composições 

da matéria orgânica produzida nesta Fase.  

Na Figura 28, podemos observar na Fase III do testemunho MA97-3 duas regiões. A 

primeira com menores valores de UDPS pode ser relacionada a eventos hidrológicos que 

tornaram os pigmentos sedimentares mais suscetíveis à oxidação em relação à lignina. Num 

segundo momento, inversamente ao primeiro, o pico de lignina foi menor, porém 

acompanhado de maiores valores de UDPS. Estas diferenças podem ser relacionadas à subida 

do nível da lagoa sob regimes hidrológicos que inundaram a zona marginal, determinando a 

colonização acima do MA97-3 por diferentes comunidades de macrófitas nestes dois 

momentos da Fase III.  

 
FIGURA 29 – ÁCIDO FELÚRICO / PARAHIDROXIBENZOFENONA E NOS TESTEMUNHOS MA97-1 

(CENTRO - QUADRADOS) E MA97-3 (MARGEM - DIAMANTE). FASE IV E V (CHEIO), 
FASE III (CINZA) E FASE II (VAZIO). 
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A intensidade com que as macrófitas crescem, deslocam-se e sedimentam parece 

determinar não somente a qualidade da MO, mas o grau de preservação ou degradação desta 

fonte. Na Figura 29 são explorados os compostos Fd do grupo Cinamil e pBl do grupo p-

hidroxi, marcadores de tecido foliares e de plâncton. As amostras da Fase III se distanciam 

das demais amostras pela maior contribuição de ambos os compostos. Destaca-se a amostra 

com maiores teores de pBl relativa ao pico de lignina (98 cm, MA97-3) ocorrido após o 

 



 

Hiatus mencionado. Na Figura 30 ao plotar o δ15N contra o total do grupo Cinamil 

verificamos de novo um distanciamento da Fase III, principalmente na amostra com maiores 

valores de cinamil, referente desta vez ao maior pico de lignina ocorrido antes do Hiatus (120 

cm, MA97-3). Os maiores valores de pBl e do grupo C com menores valores de δ15N sugerem 

uma forte contribuição de algas epífitas e macrófitas nestes dois momentos da Fase III, 

provavelmente influenciados pela maior estabilidade do nível d’água.  

 
 
 
 
FIGURA 30 – δ15N / CINAMIL NO TESTEMUNHO MA97-3 (MARGEM). FASE IV E V (CHEIO), FASE III 

(CINZA) E FASE II (VAZIO).  
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 Quando se caracteriza uma mistura de diferentes fontes de MO para o sistema 

aquático, fica difícil determinarmos a quantidade de cada uma que é sedimentada. Vários 

fatores hidrológicos, geoquímicos e fisiológicos interferem na produtividade primária. Mesmo 

considerando a maioria deles, as condições de crescimento, transporte, deposição e 

sedimentação são incertos devido as constantes mudanças paleoambienais. Por isto, a 

aplicação de mais de um traçador nos auxilia para decifrar este cenário.  

Ao plotar o δ13C contra λ, maiores teores λ com sinal isotópico de carbono mais leve 

sugere um intenso crescimento algas epífitas sobre as macrófitas. As amostras citadas 

anteriormente (98 e 120 cm, MA97-3) apresentaram elevados teores de λ e carbono 

empobrecidos em 13C (Figura 31). Conforme citado anteriormente estas duas amostras 

apresentaram picos de λ relacionados com diferentes valores de UDPS e elevados pBl e  Fd 

 



 

com δ15N empobrecido. Como já mencionado anteriormente, ao relacionarmos os eventos 

climáticos de maior umidade com estes resultados podemos inferir oscilações do zoneamento 

ecológico durante os dois períodos de elevação da coluna d’água e dos picos de λ. 

Adicionalmente, a composição orgânica das amostras 98 e 120 cm, quando comparadas às 

composições das macrófitas flutuantes e submersas, nos possibilita sugerir uma maior 

influência de Nymphaea aos 120 cm e de Cabomba aos 98 cm. O elevado pico do grupo P aos 

98 cm colabora com a interpretação de uma maior contribuição de perifiton, abundante nas 

macrófitas submersas (ex. Cabomba) (Figura 25).  

 
FIGURA 31 – δ13C / LIGNINA NOS TESTEMUNHOS MA97-1 (CENTRO - QUADRADOS) E MA97-3 

(MARGEM - DIAMANTE). FASE IV E V (CHEIO), FASE III (CINZA) E FASE II (VAZIO). 
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Após o longo período seco (Hiatus), a lagoa voltou então a apresentar altura da coluna 

d’água próxima a que antecedeu ao Hiatus com uma fase de estabilidade. A partir deste 

momento, o Holoceno foi caracterizado por um clima úmido, porém interrompido por fases 

secas. Apesar desta variabilidade, o nível d´água da lagoa se elevou gradualmente deslocando 

as zonas de crescimento de macrófitas para uma região acima do MA97-3. Com isto, os 

valores de UDPS e λ diminuíram bruscamente com leves oscilações até os dias de hoje 

(Figuras 24 e 25). Há aproximadamente 4.000 anos 14C Turcq et al (2002) relatou um 

aumento do nível d´água em alguns lagos da faixa tropical da América do Sul. Neste período 

destacaram-se as oscilações dos grupos C e P, sendo relacionadas a macrófitas e perifiton, 

impulsionadas por esse aumento do nível d’água da lagoa. 

 



 

5.2 INTERPRETAÇÕES PALEOAMBIENTAIS A PARTIR DAS RAZÕES DOS FENÓIS 

DA LIGNINA  

  

Abordagens qualitativas sobre as mudanças na vegetação a partir de mudanças nas 

condições paleoambientais utilizando as razões dos fenóis da lignina são possíveis. 

Principalmente quando as interpretações são comparadas com outros marcadores 

paleoambientais, como por exemplo, sílica biogênica, diatomáceas ou pólen. Para ambientes 

tropicais a razão S/V pode ser utilizada para identificar lignina derivada de plantas com 

predominância de tecidos lenhosos (alto S/V). A razão C/V deve ser utilizada para 

identificação de sedimentos rico em lignina foliar (alto C/V), mas também para traçar material 

lenhoso (baixo C/V) (HEDGES; MANN, 1979; DITTMAR et al., 2004). Adicionalmente 

utilizamos a razão (P/(V+S)) para identificar a influência perifítica devido a maior presença 

de pBl observada no perifiton.  

Por outro lado, interpretações paleoambientais baseadas nas razões entre os grupos de 

fenóis podem às vezes nos levar a erros de interpretação devido a possíveis perdas na 

composição inicial por conseqüência de degradações diagenéticas ocorridas durante o 

transporte e posterior deposição dos sedimentos. Os fenóis do grupo cinamil são os 

monômeros da lignina de mais fácil oxidação por microorganismos. Com isto a razão C/V é 

particularmente sensível a mudanças na composição da lignina resultante da biodegradação. A 

identificação das fontes pelos valores das razões acima mencionadas serão comparadas com 

as diferentes fases dos perfis sedimentares. 

Os valores das amostras dos dois testemunhos variaram numa faixa entre o maior 

valor de S/V igual a 1,0 e o maior valor de C/V igual a 0,4, com exceção a duas amostras do 

testemunho MA97-1 (Figura 32) que receberam maiores contribuições do grupo S. Os 

maiores teores de S em relação ao C pode ser devido a degradação preferencial do grupo C. O 

maior valor da razão S/V (5,46) no final do Pleistoceno junto com a ocorrência de picos de 

siderita são relacionados a um material mais lenhoso típico de margem, provavelmente 

inundada devido a um clima mais úmido (SIFEDDINE et al., 2003) (Figura 26).  

Neste mesmo período, no registro de 240,0 cm do MA97-1, Ledru et al. (2001) 

encontraram predominância de pólen arbóreo de Melastomataceae e Myrtaceae, típicas de 

brejos (JOLY, 1987) e Nascimento (2003) não observou a ocorrência de algas epifítas ou 

bentônicas indicando a ausência de macrófitas flutuantes ou submersas como fonte primária 

de matéria orgânica para o sedimento.  

 

 



 

FIGURA 32 – S/V / C/V NOS TESTEMUNHOS MA97-1 (CENTRO - QUADRADOS) E MA97-3 (MARGEM 
- DIAMANTE). FASE IV E V (CHEIO), FASE III (CINZA) E FASE II (VAZIO). 
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A partir deste evento na Fase II, uma vegetação típica de clima frio foi observada por 

Ledru et al. (2001) através da ocorrência de pólen de Podocarpus (gimnosperma). Esta 

alternância de vegetação foi relacionada por Sifeddine et al. (2003) a diminuições na 

precipitação sem, no entanto aumentar a evaporação da lagoa, possível somente pela 

constante formação de nuvens, isolantes naturais mantendo assim baixas temperaturas e 

conservando a umidade da lagoa. Apesar da brusca diminuição das razões S/V e C/V 

caracterizarem tecidos de plantas gimnospermas e irem de encontro à ocorrência de 

Podocarpus, acreditamos que este período mais frio determinou uma menor produtividade 

primária com diminuição da contribuição de fontes de matéria orgânica (209,0 cm, MA97-1). 

Posteriormente na Fase III foram observadas maiores razões S/V, C/V e P/(V+S) 

evidenciando mudanças vegetacionais, provavelmente relacionadas ao nível d’água na 

margem da lagoa aumentando a produtividade primária.  

Um primeiro momento com maior S/V se diferenciou pelos maiores valores de C/V e 

P/(V+S) do segundo (Figura 26). Maiores valores da razão S/V em relação a C/V indicam a 

influência de uma maior quantidade de biomassa encontrada em macrófitas flutuantes em 

relação às submersas. Por outro lado os menores valores de C/V podem também indicar uma 

maior degradação sofrida pelo material no momento de deposição. No entanto, o segundo 

 



 

momento apresentou em relação ao primeiro leve aumento da razão C/V e P/(V+S). Para o 

mesmo registro, Nascimento encontrou predominância de diatomáceas epífitas do gênero 

Eunotia, potenciais responsáveis pela contribuição de pBl para o sedimento.  

Durante as Fases V valores elevados nas razões S/V e C/V foram relacionados a um 

aumento repentino do nível da lagoa devido a épocas mais quentes e com maior produtividade 

primária das macrófitas e diatomáceas da espécie Encyonopsis Krasskei. (TURCQ et al., 

2002, SIFEDDINE et al., 2003 e NASCIMENTO, 2003).  

A razão ácido aldeído do grupo vanilil nos fornece informações sobre o estado de 

oxidação microbiana que a lignina sofreu nos sedimentos antes e depois de sua deposição 

(OREM et al., 1997). Quanto maior o (Ad/Al)v maior a degradação e menos fiéis serão as 

razões C/V , S/V e (P/(V+S)).  

No início da sedimentação na região do testemunho MA97-3, durante a Fase II foi 

registrado um pico com alto índice de degradação (Ad/Al)v acompanhado da brusca queda do 

total da lignina, o que pode nos levar a uma interpretação errônea das fontes. Esta oscilação 

pode ser relacionada à alternância climáticas de eventos secos e úmidos, reduzindo a coluna 

d’água e aumentando o poder oxidativo do meio.  

Nos registros do centro, o início do período Holocênico (Fase IV) o elevado estado de 

degradação indicados pelo altíssimo valor de (Ad/Al)v não nos permitiu identificar mudanças 

vegetacionais neste período devido ao alto teor de fenóis degradados. Há aproximadamente 

6.000 anos 14C foi observado o retorno dos compostos dos fenóis da lignina, principalmente 

do grupo P. A elevação da razão C/V dos sedimentos deste período indica uma maior 

contribuição das macrófitas. O alto valor da razão P/(V+S) pode ser justificado pela maior 

contribuição do composto p-hidroxibenzaldeído produzido por diatomáceas epífitas. Foi 

observado por Nascimento (2003) um aumento na densidade de diatomáceas epífitas durante 

esta fase. 

Segundo Hedges et al., (1982), o composto cetônico p-Hidroxiacetofenona (pBn) é 

formado através da oxidação da lignina, enquanto as formas ácidas e aldeídicas podem ser 

originarias de materiais não lignificados. Com isto, Dittmar et al., (2004) utiliza a razão pBn/P 

para distinguir a influência de materiais lignificados (alto pBn/P) de plâncton (baixo pBn/P) 

(Figura 33). A razão pBn/P aplicada neste estudo deve considerar a ocorrência simultânea de 

materiais lignificados e não lignificados na coluna d’água, diferentemente do ocorrido em 

lagos temperados. No entanto a aplicação desta razão evidencia mudanças bruscas na 

alternância de fontes entre as algas e as macrófitas.       

Na maioria das amostras os valores da razão pBn/P permaneceram em torno de 0,1 

 



 

para os dois testemunhos.  A exceção deste comportamento dois momentos de baixíssimos 

valores, um na base e outro no topo foram registrados no testemunho do centro. O ponto da 

base corresponde à subida do nível da lagoa e pode estar relacionada a resuspensão e maior 

disponibilidade de sedimentos com registros anteriores de algas. Apesar das baixas 

concentrações dos p-hidroxi o predomínio das formas pBl e pBd em relação ao pBn pode ser 

devido a influência de material algal sedimentado nesta região. Nascimento (2003) registrou 

para esta fase a dominância de diatomáceas planctônicas, com uma brusca queda exatamente 

aos 240cm (MA97-1). O segundo momento, próximo ao topo deve estar relacionado as 

maiores contribuições de algas devido aos altos valores de pBl diretamente relacionada ao 

plâncton (Figuras 29 e 33).  
FIGURA 33 – RAZÃO PBN/P DOS TESTEMUNHOS MA97-1 E MA97-3. 
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No testemunho da margem, devido a mistura de fontes a razão pBn/P foi mascarada 

pelos valores do fenol p-Hidroxi derivado das macrófitas (Figura 29). No entanto, quedas nos 

valores desta razão indicam junto com os maiores teores de pBl a influência de algas.  

Devido a sua localização mais distante da margem e, portanto, sob uma menor 

influência de macrófitas, o testemunho do centro evidenciou melhor a alternância de fontes 

aplicada pela razão pBn/P. 

 



 

6 CONCLUSÃO  

 

A otimização da técnica implementada por Hedges e Ertel, (1982) para análise dos 

fenóis da lignina em amostras com pouca massa e baixos teores de carbono se mostrou 

eficiente na fase de extração com óxido de cobre em meio básico em bombas digestoras de 

ácido inoxidável. O percentual de recuperação dos padrões internos em até 20% abaixo do 

citado na literatura foi relacionado à transferência dos compostos da fase aquosa para a 

fase éter. Sugerimos o uso de colunas de resina C18 para alcançar maior eficiência durante 

esta etapa. Apesar da verificação da eficiência de recuperação ter sido relativamente baixa 

para os padrões internos, a quantificação dos compostos não foi comprometida uma vez 

que estas perdas foram consideradas nos cálculos das concentrações finais. 

Os resultados deste estudo ilustraram o potencial da utilização dos fenóis da lignina 

em estudos paleoambientais. As concentrações do total da lignina e a razão entre os grupos 

de fenóis forneceram informações das principais mudanças nas condições paleoambientais. 

No entanto a interpretação dos dados gerados deve considerar mudanças na composição 

devido a biodegradação durante o transporte e depois de sua deposição. Por esta razão 

estas análises são melhor aplicadas com o indicador paleoclimático em conjunto com 

outras abordagens. 

 A oscilação do nível d’água da lagoa foi verificada através da variação dos valores 

de λ registrados principalmente na zona marginal devido a sedimentação das comunidades 

macrofíticas. Na Lagoa do Caçó o material alóctone, transportado para a lagoa através do 

escoamento superficial parece ter contribuições menores devido a ausência de uma 

vegetação densa e aos solos arenosos. Com isto, os fenóis e pigmentos sedimentares 

analisados nos perfis representaram principalmente a matéria orgânica produzida pelas 

macrófitas aquáticas e pelo perifíton.  



 

Entre os compostos analisados o siringaldeído (Sl) do grupo S foi relacionado à 

ocorrência de plantas aquáticas típicas de brejo marcando o início de uma sedimentação 

lacustre. O ácido felúrico (Fd) do grupo C foi o composto que melhor marcou a ocorrência 

de bancos de macrófitas próximo à margem enquanto o p-hidroxibenzaldeído (pBl) se 

destacou como um bom traçador de perifíton.  A ocorrência destes compostos em 

diferentes concentrações podem caracterizar alternâncias na composição e quantidade das 

comunidades aquáticas e relacioná-las a eventos climáticos.  

Os resultados dos fenóis da lignina apresentaram em geral maior concordância com 

os resultados de diatomáceas de Nascimento (2003) do que de pólen de Ledru et al. (2001). 

No entanto, a caracterização da composição florística da bacia de drenagem através do 

pólen nos auxiliou a interpretações relacionadas ao clima inferindo sobre maiores ou 

menores produtividades aquáticas.  Da mesma forma os dados de mineralogia de Sifeddine 

et al. (2003) nos auxiliaram a caracterizar o histórico do nível da lagoa e indiretamente o 

clima.  

Este estudo demonstrou que durante o Pleistoceno, apesar do menor valor médio de 

carbono em relação ao Holoceno, foram registrados os maiores valores de λ.  Os eventos 

de clima úmido influenciaram diretamente a inundação da região marginal da lagoa, 

tornando-a propícia a produtividade aquática e com isto aos maiores valores de  λ. Esta 

tendência caracterizou o final do Pleistoceno (tardiglacial) no Hemisfério Sul como um 

período úmido e quente interrompido por dois eventos, um de clima mais frio (≅ 12.800 

anos 14C A.P.) e outro mais longo de clima seco (≅ 10.500 anos 14C A.P.). O Holoceno foi 

caracterizado por um clima mais úmido com temperaturas maiores e breves oscilações 

climáticas. 

Finalmente, a partir da composição orgânica do perfil sedimentar localizado na 

margem podemos sugerir a seguinte sucessão ecológica da base ao topo: (I) ambientes 

típicos de dunas; (II) transição de dunas para um ambiente deposicional tipo brejo; (III) 

inundação desta região e colonização por macrófitas; (IV) aumento do nível da lagoa 

tornando esta região limnética.  

 

 

 

 



 

 
FIGURA 34 – HISTÓRICO DO NÍVEL DA LAGOA E TABELA COM DESCRIÇÃO DOS EVENTOS 

PALEOCLIMÁTICOS, PALEOECOLÓGICOS E DE ALGUNS PROCESSOS 
RELACIONADOS AO COMPORTAMENTO DOS BIOMARCADORES ANALISADOS 
NESTE ESTUDO    
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TABELA 1 – DERIVADOS DOS PIGMENTOS SEDIMENTARES EM RELAÇÃO A MATÉRIA 
ORGÂNICA (UDPS/MO), ABSORBÂNCIA NOS COMPRIMENTOS DE ONDA 665 E 448 E A 
RAZÃO 665/448 NO TESTEMMUNHO MA97-1.  

 
Prof. UPDS/ 667 448 Razão
(cm) M.O. (nm) (nm) 667/448

0 1,123 0,005 0,007 0,714
1 1,164 0,005 0,005 1,000
2 0,898 0,003 0,015 0,200
3 1,256 0,004 0,002 2,000
4 1,026 0,005 0,007 0,714
5 0,822 0,006 0,002 3,000
6 1,193 0,005 0,016 0,313
7 0,998 0,004 0,010 0,400
8 0,988 0,005 0,006 0,833
9 1,114 0,005 0,014 0,357
12 1,491 0,004 0,013 0,308
13 1,397 0,005 0,009 0,556
14 1,391 0,005 0,012 0,417
15 1,630 0,005 0,010 0,500
16 0,358 0,002 0,008 0,250
17 1,669 0,003 0,010 0,300
23 1,145 0,003 0,004 0,750
24 0,955 0,003 0,006 0,500
26 0,881 0,003 0,008 0,375
27 0,814 0,003 0,008 0,375
28 1,320 0,003 0,011 0,273
29 0,961 0,004 0,007 0,571
31 0,273 0,013
32 0,471 0,005 0,005 1,000
33 0,788 0,001 0,011 0,091
34 0,083 0,001 0,013 0,077
35 0,447 0,005 0,007 0,714
36 0,702 0,001 0,021 0,048
37 0,685 0,003 0,009 0,333
38 0,787 0,003 0,013 0,231
44 0,959 0,004 0,013 0,308
45 0,566 0,001 0,011 0,091
46 0,699 0,003 0,011 0,273
49 0,486 0,003 0,012 0,250
51 0,858 0,001 0,008 0,125
53 1,304 0,002 0,007 0,286
57 0,606 0,001 0,012 0,083
59 0,916 0,004
61 1,539 0,001 0,013 0,077
64 1,047 0,004 0,004 1,000
67 0,941 0,002 0,009 0,222
69 0,505 0,005 0,009 0,556
71 0,833 0,001 0,010 0,111
75 0,667 0,003 0,009 0,333
77 0,432 0,003 0,019 0,158
79 0,382 0,006

 
 



 

Continuação Tabela 1 
81 0,916 0,005 0,020 0,250
82 0,263 0,010
83 2,321 0,017
84 0,511 0,010 0,053 0,189
85 0,109 0,019
86 1,758 0,006 0,021 0,286
87 0,219 0,006
88 1,234 0,014
89 0,300 0,004 0,003 1,333
90 0,528 0,003
92 0,263 0,007
93 0,454 0,004 0,021 0,190
94 0,455 0,008
95 1,503 0,004
96 0,285 0,007
97 1,328 0,007
98 0,454 0,008
99 1,407 0,011

101 0,486 0,015
103 0,666 0,007 0,029 0,241
105 0,716 0,010 0,041 0,244
107 0,743 0,009
109 0,473 0,006
111 0,581 0,006
113 0,510 0,008
115 0,535 0,005
117 0,382 0,005
119 0,235 0,016
120 0,373 0,006
121 0,323 0,008
122 0,292 0,008
123 0,341 0,006
124 0,409 0,008
125 0,351 0,018
126 0,427 0,009
127 0,516 0,012
128 0,478 0,007
129 0,210 0,011
130 0,411 0,005
131 0,281 0,015
132 0,494 0,010
133 0,318 0,007
134 0,308 0,006
135 0,167 0,009
138 0,381 0,010 0,036 0,278
139 0,185 0,007 0,029 0,241
144 0,279 0,010 0,017 0,588
146 0,169 0,007 0,036 0,194
148 0,156 0,009
150 0,205 0,009 0,016 0,563
154 0,199 0,008 0,019 0,421
155 0,166 0,020 0,030 0,667  

 



 

Continuação Tabela 1 
156 0,286 0,029 0,023 1,261
158 0,188 0,010 0,023 0,435
160 0,113 0,005
161 0,008 0,013 0,615
162 0,008 0,012 0,667
163 0,023 0,057 0,404
169 0,261 0,006 0,021 0,286
173 0,200 0,026 0,026 1,000
177 0,211 0,030 0,191 0,157
178 0,027
181 0,680 0,022
191 0,162 0,019
193 0,183 0,014
197 0,088 0,031
199 0,092 0,016
204 0,085
205 0,053
206 0,245
207 0,053
208 0,004 0,053 0,075
209 0,024 0,057 0,421
210 0,010 0,057 0,175
211 0,281
212 0,025 0,748 0,033
213 0,015 0,028 0,536
214 0,008 0,053 0,151
215 0,033 0,288 0,115
216 0,074
218 0,397
219 0,636
220 0,013 0,286 0,045
221 0,148 0,040 0,175 0,229
223 0,050
225 0,162 0,036 0,113 0,319
227 0,052
229 0,109 0,010 0,042 0,238
230 0,038
237 0,049 0,038 1,289
238 0,028 0,043 0,651
240 0,015 0,010
243 0,024 0,050
244 0,034 0,040
246 0,142 0,034
247 0,115 0,040
248 0,027
249 0,044  

 
 
 
 
 
 

 



 

Continuação Tabela 1 

250 0,019
251 0,445 0,017
255 0,016 0,007 2,286
256 0,419 0,012
257 0,549 0,013
258 0,301 0,018
260 0,036
262 0,037
263 0,023
264 0,032
265
266 0,366 0,103
267 0,447 0,096
268
269 0,340 0,029 0,044 0,659
270
271 0,131
273 0,126
274 0,133 0,018 0,047 0,383
275 0,178 0,043 0,116 0,371
276 0,133 0,016
277 0,169
278 0,200 0,020 0,106 0,189
279 0,300 0,022 0,039 0,564
280 0,099
283 0,160
284 0,115
285 0,142
286 0,101
287 0,139
288 0,103
289 0,144

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

TABELA 2 – DERIVADOS DOS PIGMENTOS SEDIMENTARES EM RELAÇÃO A MATÉRIA 
ORGÂNICA (UDPS/MO), ABSORBÂNCIA NOS COMPRIMENTOS DE ONDA 665 E 448 E A 
RAZÃO 665/448 NO TESTEMMUNHO MA97-3.  
 

Prof. UPDS/ 667 448 Razão
(cm) M.O. (nm) (nm) 667/448
0,5 0,907 0,018 0,020 0,900
1 0,504 0,018 0,020 0,900
2 0,236 0,007 0,015 0,467
3 0,437 0,014 0,017 0,824
4 0,202 0,011 0,015 0,733
5 0,815 0,022 0,038 0,579
6 0,144 0,009 0,026 0,346
7 0,271 0,006 0,014 0,429
8 0,366 0,016 0,025 0,640
9 0,354 0,013 0,032 0,406

10 0,781 0,014 0,011 1,273
11 1,156 0,011 0,018 0,611
13 0,866 0,016 0,015 1,067
16 0,786 0,016 0,025 0,640
17 0,163 0,010 0,03 0,333
18 0,410 0,008 0,013 0,615
19 0,370 0,008 0,02 0,400
20 1,053 0,016 0,025 0,640
21 0,408 0,013 0,038 0,342
22 0,498 0,013 0,026 0,500
23 0,711 0,010 0,03 0,333
24 0,595 0,015 0,03 0,500
25 0,219 0,010 0,026 0,385
26 2,441 0,014 0,031 0,452
27 1,231 0,014 0,027 0,519
28 1,719 0,014 0,026 0,538
29 2,030 0,018 0,026 0,692
30 1,079 0,011 0,031 0,355
31 1,886 0,015 0,03 0,500
32 1,812 0,014 0,035 0,400
33 0,796 0,014 0,038 0,368
34 2,138 0,018 0,032 0,571
36 1,568 0,041 0,027 1,519
37 1,768 0,013 0,026 0,500
38 1,746 0,011 0,025 0,440
39 1,471 0,006 0,032 0,188
41 1,368 0,011 0,062 0,177
43 0,885 0,004 0,025 0,280
47 1,083 0,007 0,025 0,400
48 1,090 0,010 0,025 0,160
49 0,708 0,004 0,018 0,333
50 1,476 0,006 0,015 0,467
51 1,137 0,007 0,013 0,538
52 1,050 0,007 0,015 0,133
53 0,496 0,002 0,026 0,231
54 0,668 0,006 0,017 0,588
55 1,228 0,010 0,034 0,088
56 0,977 0,003
57 0,485 0,001 0,024 0,458
61 1,373 0,010 0,024 0,375
62 1,454 0,009 0,020 0,350
63 1,039 0,009 0,014 0,643
64 1,401 0,010 0,024 0,167
65 1,352 0,011 0,023 0,435
66 0,870 0,010 0,054 0,093
67 0,370 0,005 0,141 0,383
68 1,118 0,008 0,105 0,486
69 1,159 0,011 0,148 0,284
73 1,231 0,012 0,121 0,339
74 1,170 0,008 0,169 0,314
75 0,886 0,012 0,158 0,335  

 



 

 
Continuação Tabela 2        

76 0,836 0,009 0,107 0,533
77 0,655 0,014 0,140 0,293
78 1,071 0,011 0,104 0,510
79 0,916 0,009 0,113 0,310
80 0,319 0,007 0,075 0,533
81 1,135 0,009 0,074 0,378
82 0,803 0,004 0,062 0,452
83 0,888 0,004 0,051 0,451
87 0,662 0,010 0,048 0,313
88 0,835 0,005 0,064 0,297
89 6,557 0,054 0,056 0,339
90 9,637 0,051 0,071 0,352
91 6,603 0,042 0,062 0,355
92 7,116 0,041 0,034 0,647
93 11,042 0,053 0,040 0,375
94 10,794 0,053 0,040 0,475
95 11,522 0,057 0,039 0,410
96 8,218 0,041 0,039 0,513
97 12,262 0,053 0,057 0,298
98 5,522 0,035 0,061 0,311
99 5,773 0,040 0,084 0,321
100 5,496 0,028 0,080 0,413
101 3,353 0,028 0,047 0,745
102 3,022 0,023 0,037 0,541
103 2,580 0,015 0,059 0,220
104 2,246 0,019 0,054 0,204
105 2,689 0,019 0,056 0,214
106 3,236 0,025 0,052 0,192
107 4,151 0,022 0,048 0,229
108 4,247 0,022 0,067 0,164
109 2,584 0,015 0,065 0,185
110 2,823 0,019 0,088 0,148
113 1,405 0,016 0,065 0,262
114 1,756 0,020 0,077 0,247
115 1,883 0,017 0,079 0,190
116 2,659 0,019 0,076 0,211
117 3,217 0,027 0,076 0,197
118 2,841 0,033 0,019 0,789
119 3,316 0,035 0,018 0,286
120 0,716 0,020
121 0,505 0,013
122 0,197 0,011
123 0,344 0,012
124 0,201 0,010
125 0,233 0,011
126 0,138 0,011
127 0,133 0,012
128 0,219 0,013
129 0,342 0,017
130 0,131 0,012
141 0,582 0,019
142 0,274 0,015
143 0,454 0,016
144 0,383 0,015
145 0,354 0,015
146 0,014 0,005

 



 

TABELA 3 – CONCENTRAÇÕES DOS 11 FENÓIS DA LIGNINA E TOTAL POR GRUPOS NO TESTEMUNHO MA97-1. SIMBOLOS E 
ABREVIATURAS CONFORME DESCRITOS EM MATERIAL E MÉTODOS. 

 
(V+S+C) (V+S+C+P) (V+S+C)

Prof. pBl pBn pBd Vl Vn Vd Sl Sn Sd Cd Fd V S C P λ TFL E8
(cm) (mg/100mgCO) (mg/10g OS)
19,5 Fase IV 12,226 0,139 0,333 0,537 0,145 0,278 0,149 0,122 0,055 0,093 nd 0,960 0,327 0,093 12,698 1,381 14,08 11,60
39,7 11,210 0,056 0,367 0,115 0,331 0,253 0,105 1,019 0,517 0,111 0,286 0,700 1,641 0,397 11,633 2,737 14,37 28,92
59,6 1,242 0,264 0,772 0,842 0,245 0,407 0,292 0,362 0,211 0,083 0,139 1,494 0,865 0,221 2,278 2,581 4,86 26,33
115,8 0,365 0,069 0,148 0,067 0,039 1,222 0,039 0,579 0,053 0,025 0,056 1,328 0,671 0,081 0,582 2,081 2,66 26,41
136 0,869 0,199 0,593 0,604 0,170 4,031 nd nd 0,141 0,272 nd 4,806 0,141 0,272 1,661 5,219 6,88 60,21

172,7 Fase III 0,56 0,297 0,877 0,379 0,309 0,548 0,034 0,277 0,315 0,158 0,095 1,237 0,896 0,253 1,734 2,385 4,12 30,27

208,7 Fase II 0,475 0,121 0,249 0,477 0,134 0,274 0,291 0,125 0,002 0,120 0,069 0,885 0,418 0,189 0,845 1,492 2,34 13,58
216,5 0,463 0,118 0,311 0,298 0,177 0,201 0,566 0,067 0,052 0,052 0,077 0,676 0,686 0,129 0,892 1,490 2,38 12,68
241,5 0,159 nd 0,047 0,138 nd 0,099 0,163 1,056 0,076 nd 0,080 0,237 1,295 0,080 0,206 1,613 1,82 11,09

259,5 Fase I 0,582 0,084 0,207 3,369 0,810 0,864 2,467 0,706 0,578 0,056 0,100 5,043 3,752 0,156 0,873 8,950 9,82 43,05

MA 97-1

 



 

 
TABELA 4 – RAZOES ENTRE OS GRUPOS DE FENÓIS DA LIGNINA E INDICE DE DEGRADAÇÃO NO TESTEMUNHO MA97-1. SIMBOLOS E 

ABREVIATURAS CONFORME DESCRITOS EM MATERIAL E MÉTODOS. 
 

MA 97-1
Prof. PBn/P p/(v+s) C/V S/V P/V Cd/Fd (Ad/Al)v (Ad/Al)s (Ad/Al)p
(cm)
19,5 Fase IV 0,011 9,866 0,097 0,340 13,221 nd 0,518 0,369 0,027
39,7 0,005 4,969 0,567 2,345 16,626 0,390 2,191 4,922 0,033
59,6 0,116 0,966 0,148 0,579 1,525 0,597 0,483 0,723 0,622
115,8 0,119 0,291 0,061 0,505 0,438 0,444 18,366 1,378 0,405
136,0 0,120 0,336 0,057 0,029 0,346 nd 6,669 nd 0,682

172,7 Fase III 0,171 0,813 0,204 0,724 1,402 1,655 1,444 1,039 1,566

208,7 Fase II 0,143 0,649 0,213 0,472 0,955 1,749 0,574 0,005 0,524
216,5 0,132 0,655 0,190 1,014 1,320 0,680 0,675 0,092 0,671
241,5 0,000 0,134 0,338 5,459 0,869 nd 0,720 0,468 0,296

259,5 Fase I 0,096 0,099 0,031 0,744 0,173 0,553 0,257 0,234 0,356

 



 

 
TABELA 5 – CONCENTRAÇÕES DOS 11 FENÓIS DA LIGNINA E TOTAL POR GRUPOS NO TESTEMUNHO MA97-3. SIMBOLOS E 

ABREVIATURAS CONFORME DESCRITOS EM MATERIAL E MÉTODOS. 
 

MA 97-3 (V+S+C) (V+S+C+P) (V+S+C)
Prof. pBl pBn pBd Vl Vn Vd Sl Sn Sd Cd Fd V S C P λ TFL E8
(cm) (mg/100mgCO) (mg/10g OS)
0,5 Fase V nd nd 0,420 0,795 0,346 0,643 0,714 0,433 0,440 0,242 0,194 1,784 1,587 0,436 0,420 3,807 4,23 29,39
1,4 0,147 0,057 0,193 0,690 0,229 0,362 0,495 0,293 0,288 0,073 0,134 1,280 1,076 0,207 0,397 2,563 2,96 22,58
19,5 0,594 0,112 0,263 0,839 0,208 0,343 0,328 0,216 0,220 0,105 0,436 1,390 0,764 0,541 0,969 2,694 3,66 26,75
43,9 0,364 0,105 0,303 0,432 0,125 0,234 0,020 0,156 0,152 0,092 0,082 0,791 0,310 0,174 0,772 1,275 2,05 12,24

57,65 0,893 0,162 0,343 1,037 0,253 0,409 0,403 0,204 0,223 0,098 0,099 1,699 0,830 0,196 1,398 2,725 4,12 25,32
66,6 0,942 0,167 0,501 1,009 0,269 0,381 0,325 0,204 0,229 0,059 0,084 1,658 0,758 0,143 1,609 2,559 4,17 22,83

89,05 Fase III 0,553 0,128 0,265 0,753 0,186 0,306 0,264 0,153 nd 0,037 nd 1,245 0,417 0,073 0,945 1,734 2,68 18,77
91,2 0,529 0,151 0,289 1,524 0,426 0,603 0,878 0,369 0,409 0,104 0,277 2,554 1,656 0,381 0,969 4,591 5,56 120,79
98,1 1,992 0,429 0,985 3,010 1,001 1,391 1,672 1,017 1,214 0,275 0,451 4,618 3,337 0,621 2,912 8,575 11,49 233,32

104,55 0,652 0,166 0,316 1,878 0,579 0,802 0,974 0,500 0,564 0,144 0,281 3,259 2,038 0,425 1,134 5,723 6,86 143,81
115,55 1,119 0,202 0,364 3,019 0,856 1,237 2,147 0,955 1,004 0,140 0,400 5,111 4,106 0,540 1,685 9,758 11,44 141,88
120,15 1,047 0,286 0,462 6,297 1,457 1,883 3,691 1,091 1,144 0,366 0,359 9,638 5,926 0,725 1,795 16,289 18,08 47,40

135,65 Fase II 0,624 0,175 0,249 2,867 0,779 1,091 1,951 0,659 0,698 0,254 0,298 4,737 3,307 0,552 1,048 8,597 9,64 34,90
149,5 0,686 0,167 0,308 1,118 0,406 7,130 1,343 4,200 0,240 0,245 0,350 8,654 5,782 0,595 1,161 15,031 16,19 5,26  

 

 



 

TABELA 6 – RAZOES ENTRE OS GRUPOS DE FENÓIS DA LIGNINA E INDICE DE DEGRADAÇÃO NO TESTEMUNHO MA97-3. SIMBOLOS E 
ABREVIATURAS CONFORME DESCRITOS EM MATERIAL E MÉTODOS. 

 
MA 97-3
Prof. S/V C/V Cd/Fd P/V pBn/P P/(V+S) (Ad/Al)v (Ad/Al)s (Ad/Al)p
(cm)
0,5 Fase V 0,889 0,245 1,249 0,236 nd 0,125 0,809 0,616 nd
1,4 0,840 0,162 0,540 0,310 0,144 0,169 0,525 0,582 1,313

19,5 0,550 0,389 0,443 0,697 0,116 0,450 0,408 0,669 0,443
43,9 0,392 0,220 1,131 0,977 0,136 0,701 0,542 77,413 0,832
57,7 0,489 0,116 0,988 0,823 0,116 0,553 0,395 0,554 0,385
66,6 0,457 0,086 0,703 0,970 0,104 0,666 0,377 0,705 0,532

89,1 Fase III 0,335 0,058 nd 0,760 0,135 0,569 0,407 0,000 0,480
91,2 0,648 0,149 0,378 0,379 0,156 0,230 0,396 0,466 0,547
98,1 0,723 0,134 0,610 0,631 0,147 0,366 0,462 0,726 0,495
104,6 0,625 0,131 0,514 0,348 0,146 0,214 0,427 0,580 0,485
115,6 0,803 0,106 0,349 0,330 0,120 0,183 0,410 0,468 0,326
120,2 0,615 0,075 1,022 0,186 0,159 0,115 0,299 0,310 0,441

135,7 Fase II 0,698 0,117 0,851 0,221 0,167 0,130 0,381 0,358 0,398
149,5 0,668 0,069 0,699 0,134 0,144 0,080 6,375 0,178 0,449

 



 

TABELA 8 - CONCENTRAÇÕES DOS 11 FENÓIS DA LIGNINA E TOTAL POR GRUPOS NAS PRINCIPAIS FONTES DE M.O. SIMBOLOS E 
ABREVIATURAS CONFORME DESCRITOS EM MATERIAL E MÉTODOS. 

(V+S+C) (V+S+C+P) (V+S+C)
Fontes pBl pBn pBd Vl Vn Vd Sl Sn Sd Cd Fd V S C P λ TFL E8

(mg/100mgCO) (mg/10g OS)

Perifiton 0,629 0,629 3,496 0,629
Nympheae 0,799 0,778 0,283 0,196 0,778 0,479 2,240 0,799 2,071 4,296 139,3
Cabomba 0,866 0,126 0,216 0,396 0,116 0,239 0,041 0,164 2,240 0,751 0,205 1,115 1,208 7,939 3,279 61,0
Eleocharis 0,817 1,370 0,275 0,156 0,766 1,117 0,331 0,150 0,966 1,801 2,214 3,923 0,817 1,189 8,755 330,7
Gramineae 0,656 0,721 0,140 0,284 0,023 0,935 2,987 0,861 0,307 0,020 0,656 0,980 1,844 50,2
Raiz de gramínea 0,126 0,037 0,002 0,035 0,034 0,096 0,011 0,037 0,130 0,163 2,269 0,330 7,4
Sed. e raízes 1,453 0,387 1,173 0,374 0,722 1,547 0,722 1,840 12,2 4,109 53,4
Serrapilheira 21,317 6,117 0,527 0,418 2,288 7,36 0,768 0,881 0,484 10,07 2,132 27,96 40,160 350,22  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



 

 

TABELA 9 - RAZÕES ENTRE OS GRUPOS DE FENÓIS DA LIGNINA E ÍNDICE DE DEGRAÇÃO NAS PRINCIPAIS FONTES DE M.O. SÍMBOLOS 
E ABREVIATURAS CONFORME DESCRITOS EM MATERIAL E MÉTODOS  

C N C/N δ13C δ15N
Fontes S/V C/V Cd/Fd P/V pBn/P P/(V+S) (Ad/Al)v (Ad/Al)s (Ad/Al)p (%)cena (%)cena (atomic) ‰ cena ‰ cena

Perifiton 0,000 0,000 nd 0,000 0,000 0 0,000 0,000 27,02 1,990 13,6 -27,1 3,00
Nympheae 0,616 2,879 0,000 1,027 0,000 0,636 0 0,000 0,000 39,84 1,810 22,0 -24,6 -4,83
Macrof sub 0,273 1,485 0,000 1,609 0,104 1,264 0,603535 4,000 0,249 29,45 2,030 14,5 -26,9 0,90
Cyperaceae 1,229 2,178 0,155 0,454 0,000 0,203 0,113869 0,432 0,000 41,66 0,650 64,0 -26,3 -2,63
Gramineae 0,357 0,023 0,313 0,762 0,000 0,562 0 0,081 0,000 40,15 0,770 52,0 -29,0 0,90
Raiz de gramínea 3,514 0,000 0,000 4,405 0,227 0,976 0 0,000 0,000 44,28 1,730 25,7 -22,7 -0,39
Sed. e raiz 0,467 0,000 0,000 1,189 0,210 0,811 0 0,000 0,000 23,51 1,270 18,6 -27,2 1,78
Serrapilheira 0,212 0,000 0,000 2,778 0,219 2,292 17,60766 0,630 0,025 28,71 0,860 33,3 -29,4 -1,45  
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