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namorar mais ou menos, ter fé 

mais ou menos, e acreditar mais 

ou menos.  

Senão a gente corre o risco de se 

tornar uma pessoa mais ou menos. 

 

Francisco Cândido Xavier 
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RESUMO 

 

Atualmente a extensão de turfeiras no mundo é de 400 milhões de ha, sendo que no Brasil 

correspondem a uma área de aproximadamente 600 mil ha. Este montante está sendo cada vez 

mais reduzido devido à forte degradação destes compartimentos ambientais. A importância das 

turfeiras não se limita apenas em abrigar específicos nichos ecológicos, mas também está 

associada a prestação de serviços ambientais incalculáveis. Dentre eles estão à alta estocagem 

de carbono e o aporte para o ciclo deste elemento e de outros elementos-traço depositados via 

atmosfera. Neste sentido, este trabalho teve como objetivo avaliar o acumulo de matéria 

orgânica e elementos traço em testemunhos de turfeiras de dois parques nacionais, unidades de 

conservação ambiental, Itatiaia e da Serra dos Órgãos, nos estados de Minas Gerais e Rio de 

Janeiro, respectivamente. Nessas áreas foram realizadas caracterizações ambientais, 

pedológicas e vegetativas. Os solos foram classificados como Organossolos Háplicos Sápricos 

típicos.  Devido à combinação de condições topográficas e climáticas favoráveis as turfeiras 

altimontanas tropicais amostradas indicaram que nos últimos 150 anos ocorreu alta taxa de 

acumulação de carbono, sendo esta de 159 g C m-2 ano-1 em Itatiaia e de 243 g C m-2 ano-1  na 

Serra dos Órgãos. Este valor é cerca de 7 vezes maior que o encontrado em turfeiras boreais e 

subárcticas. Alterações climáticas ocorridas na região a partir da década de 1950, 

aparentemente, provocaram redução na taxa de acumulo da turfa e de carbono a partir deste 

período. A relação dos fenóis de lignina siringil/vanilil e cinamil/vanilil foram superiores a 0,4 

nas duas áreas e ao longo de todo o testemunho, mostrando que a vegetação da área de estudo 

que deu origem a matéria orgânica foi constituída majoritariamente por angiospermas não 

lenhosas.  Através da relação dos fenóis de lignina 3,5 Bd/v e (Ad/vl)v também foi possível 

observar que a matéria orgânica de ambas as turfeiras é altamente humificada, pois essas  

relações  foram superiores a 0,4, embora nas camadas superiores do testemunho de Itatiaia tenha 

sido ligeiramente menor a humificação que nas camadas mais profundas. A deposição 

atmosférica de mercúrio (Hg) avaliada nestes ambientes coincidiu com o aumento das emissões 

destes elementos registrados a partir do desenvolvimento industrial no Brasil. A concentração 

de mercúrio em Itatiaia foi de 137 ng g-1 antes de 1950 e de 179 ng g-1 pós 1950 e na Serra dos 

Órgãos foi de 136 ng g-1 nas camadas mais profundas e de 175 ng g-1 nas camadas mais 

superficiais.  O chumbo (Pb) apresentou o mesmo comportamento do mercúrio nas duas áreas 

com medias de 15 μg g-1 em Itatiaia e de 13.14 μg g-1 na Serra dos Órgãos com aumento após 

1950. A taxa de acúmulo de mercúrio e chumbo em Itatiaia sofreu forte redução a partir de 

1950, o que pode estar associado às mudanças climáticas que podem ter ocorrido neste local a 

partir de 1950.   

Palavras-chave: Chumbo. Deposição atmosférica. Lignina. Mata Atlântica.  Mercúrio. 
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ABSTRACT 

 

Currently the extent of the peatland territory in the world is 400 million ha and in Brazil is 600 

thousand ha. This amount is being progressively more attenuated due the strong devastation of 

these environmental compartments. The importance of peatlands is not restricted simply to 

sheltering specific ecological niches but also associated with the provision of incalculable 

environmental services. Among them are the high carbon storage and the participation in the 

cycle of this element and another trace elements deposited via the atmosphere. In this sense, the 

purpose of this work was assessment the accumulation of organic matter and of trace elements 

in tropical peatland from two national parks of environmental conservation, Itatiaia and Serra 

dos Órgãos, in the States of Minas Gerais and Rio de Janeiro, respectively. In these areas were 

carried out environmental, pedological and vegetative characterization. The soils of these areas 

were classified as typical Haplosaprists Histosols. Peat bogs indicated a high rate of carbon 

accumulation occurred in the last 150 years, corresponding to 159 g C m-2 year-1 in Itatiaia 

and 243 g C m-2 year-1 in Serra dos Órgãos. This value is about 7 times higher than those found 

in boreal and subarctic peatlands, probably due the combination of favorable topographic and 

climatic conditions. Since 1950, climatic changes in these regions apparently led to a reduction 

in the rate of carbon accumulation. Syringing / vanillyl and cinnamyl / vanillyl of lignin phenols 

ratios were higher than 0.4 in both peatland sites, showing that the original vegetation was from 

non-woody angiosperms. Lignin phenols proportion of 3.5 Bd/v and (Ad/vl)v were also higher 

than 0.4 and indicated a high humification of the organic matter for the two National parks, 

although in peat bogs  Itatiaia this higher rate was observed in in layers deeper than in the 

surface layers. The atmospheric deposition of mercury (Hg) evaluated in these environments 

coincided with the increase of the emissions of these elements recorded from the industrial 

development in Brazil. Mercury concentration in Itatiaia was 137 ng g-1 before 1950 and 179 

ng g-1 after 1950 and in Serra dos Órgãos it was 136 ng g-1 in the deeper layers and 175 in the 

more superficial layers. Lead (Pb) showed the same behavior of mercury in the two areas with 

a mean of 15 ng g-1 in Itatiaia and 13.14 ng g-1 in Serra dos Órgãos with an increase after 1950. 

The mercury and lead accumulation rate in Itatiaia suffered a heavy reduction from 1950 

onwards and may be associated with the climatic changes that may have occurred in this place 

since 1950. 

Keywords: Atlantic Forest. Atmospheric deposition. Lead. Lignin. Mercury. 
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1 INTRODUÇAO GERAL 

 

Os sedimentos identificados como turfeiras, foram solos identificados como 

Organossolos, também conhecidos como solos de turfa, que são considerados como pouco 

evoluídos e resultam da acumulação de restos vegetais, em graus variáveis de decomposição, 

em condições de drenagem restrita (ambientes mal a muito mal drenados), ou em ambientes 

úmidos de altitudes elevadas, saturados com água por apenas poucos dias durante o período 

chuvoso. Essa condição de anaerobiose restringe o processo de mineralização da matéria 

orgânica e limita o processo pedogenético, conduzindo a uma acumulação de matéria orgânica. 

Essa acumulação por sua vez, pode ser favorecida também por condições de baixas 

temperaturas que reduzem a atividade biológica (SANTOS et al., 2013). 

Estima-se que em todo o mundo existam cerca de 400 milhões de ha de turfeiras, 

correspondendo a 3% da superfície da Terra. É suposto que neste montante ocorra um 

armazenamento de 30% do carbono estocado em toda biomassa do solo (GORHAM, 1991; 

ESWARAN et al., 1993). A maior extensão geográfica dessas matrizes ambientais encontra-se 

no hemisfério norte (cerca de 350 milhões de ha) e menores nos trópicos (30,5 a 45,9 milhões 

de ha) (JAENICKE et al., 2008). No Brasil, estima-se que as turfeiras ocupem 

aproximadamente 611.883 ha equivalendo a 0,07% do território nacional (VALLADARES, 

2003). Segundo Valladares (2008) e Silva (2009) apenas uma pequena proporção de 25% de 

Organossolos e de turfeiras são descritos e caracterizados em ambientes altimontanas tropicais, 

em elevações acima de 1.200 m de altitude. Os Parques Nacionais da Serra dos Órgãos (PNSO) 

e de Itatiaia (PNI), do estado do Rio de Janeiro e Minas Gerais respectivamente, são Unidades 

de Conservação Ambientais que aportam além de expressivas diversidades de fauna e flora, 

extensões altimontanas de áreas de turfeiras (SOARES et al., 2016). Esses parques são 

considerados os mais antigos do Brasil, sobretudo o de Itatiaia. O clima de ambas as regiões é 

o Cwb (Sistema de Köppen), marcado pela baixa temperatura média anual (10 ° C a 15 ° C) e 

alta umidade (precipitação anual é de 2.500 mm em PNI e 3.600 mm em PNSO) (NIMER, 

1979). Essas áreas de turfeiras possuem naturalmente um maior acúmulo de matéria orgânica, 

devido a alguns fatores como diminuição das taxas de decomposição a baixas temperaturas 

(PEREIRA et al., 2016).  
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1.1 IMPORTÂNCIA DAS TURFEIRAS COMO ACUMULADORES DE CARBONO 

 

Os efeitos positivos da matéria orgânica sobre as propriedades físicas, químicas e 

biológicas do solo e sua sustentabilidade são bem conhecidos (BATJES; DIJKSHOORN, 1999; 

LOURENÇATO et al., 2017). Entretanto ainda existe pouco conhecimento dos estoques de 

carbono orgânico e nitrogênio que os solos de turfa concentram. A ciclagem do carbono e 

demais elementos que regulam ecossistemas e que são regulados nesses compartimentos 

ambientais, ainda necessitam ser bem elucidados. Atualmente existe uma forte demanda por 

estudos voltados a ecossistemas terrestres que participem ou regulem elementos químicos, tais 

como CO2, mercúrio, chumbo, cadmio, entre outros, presentes na atmosfera que são nocivos ao 

homem e à fauna. As turfeiras dentre suas diversas funcionalidades contribuem 

significativamente para o sequestro de CO2 atmosférico e sustentabilidade de outros 

ecossistemas como os aquíferos (HAYES; CLAPP, 2001; SCHMIDT et al., 2011). As turfeiras 

têm agido como grandes sumidouros de dióxido de carbono atmosférico (CO2) por milênios, 

porém também possuem um grande potencial de emitirem a atmosfera grandes quantidades de 

CO2 e metano (CH4) ou carbono dissolvido para os rios se estes ambientes vierem a ser 

desestabilizadas pelo aquecimento global e mudanças no uso da terra. Esses ambientes têm 

contribuído para o resfriamento global por milênio (FROLKING; ROULET, 2007) e contanto 

que não sejam perturbadas continuarão executando tal função (MOORE et al., 1998). O 

funcionamento das turfeiras como sumidouro depende do impacto do forçamento ambiental e 

antropogênico sobre o equilíbrio carbono nesses ambiente (MOORE, 2002; PAGE et al., 2002). 

Recentes estudos têm mostrado que a matéria orgânica do solo também apresenta um viés na 

armazenagem de carbono, uma vez que este material também colabora para o efeito estufa, 

influenciando no aumento da temperatura (PIRES et al., 2017; ZHU et al., 2015). A matéria 

orgânica do solo pode emitir CO2 e metano, principalmente em ambientes hidromórficos 

(YANG et al., 2017). O carbono presente em solos turfosos apresenta cerca do triplo de todo o 

carbono acumulado na matéria orgânica viva da terra (RAHMAN et al., 2015). A emissão de 

carbono para a atmosfera pelo solo corresponderia a 10 vezes o carbono emitido pelo uso dos 

combustíveis fósseis.  As propriedades e características da matéria orgânica que constitui esses 

solos são aspectos determinantes na velocidade de mineralização da mesma e, portanto, no 

aumento do carbono que pode ser lançado à atmosfera na forma de gases (EBELING, 2010).  

 

 

1.2 LIGNINA COMO BIOMARCADOR EM TURFEIRAS 
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Devido ao ambiente anaeróbio da turfa, a composição de matéria orgânica dificilmente 

muda com o tempo e, portanto, a informação sobre as comunidades de plantas de turfeiras 

passadas é enterrada. Ao ser exposta a mudanças ambientais, natural ou artificialmente, a 

composição da matéria orgânica pode registrar tais mudanças (TSUTSUKI; KONDO, 1994). 

A fim de analisar tais mudanças, o estudo de fenóis de lignina é uma ferramenta muito útil por 

se tratar de compostos mais refratários presentes na matéria orgânica, possuindo alguns 

compostos específicos a determinadas plantas (LALLIER-VERGÈS et al., 2008). Esta 

característica é de suma importância para investigar as possíveis fontes de cobertura vegetativa 

que estavam presentes ao longo do tempo e se esta foi drasticamente alterada. Estima-se que a 

lignina representa cerca de aproximadamente 20% dos compostos orgânicos que formam as 

turfeiras (CRAWFORD, 1981; KÖGEL-KNABNER, 2000; GLEIXNER et al., 2001). A 

lignina é um componente importante de restos de plantas em turfeiras, devido a baixas taxas de 

decomposição em condições anóxicas (YOUNES et al., 2017). Nas plantas superiores, as 

ligninas estão quimicamente ligadas à celulose e hemicelulose nas paredes de fibras celulósicas 

da planta, sendo responsável por proporcionar maior resistência e rigidez às estruturas das 

plantas, e também é responsável pela maior resistência à biodegradação de hidratos de carbono 

devido à hidrólise enzimática (BROWN, 1961; KIRK; FARRELL, 1987; THEVENOT et al., 

2010). 

Estudos paleoambientais têm revelado, por meio de biomarcadores de lipídios em 

turfeiras, uma cronologia ao longo de séculos sobre a comunidade vegetal presente nestes 

compartimentos ambientais (TRENDEL et al., 2010; GONZÁLEZ-PÉREZ et al., 2011; 

RONKAINEN et al., 2013; ZOCATELLI et al., 2014). Este tipo de ferramenta revela, além da 

diversidade vegetativa, um indicativo do uso do solo, mostrando se houve ao longo do tempo, 

intensa devastação ou conservação destes ecossistemas terrestres, e assim sendo possível 

correlacionar com influências antropogênicas (LÓPEZ-MERINO et al., 2011). Bingham et al. 

(2010) observeram por meio de biomarcadores de n-alcano que em turfeiras ombrotróficas 

predominaram espécies de Sphagnum, um tipo de musgo comumente encontrado em regiões 

temperadas da Europa.   

Biomarcadores por compostos de lignina também têm se destacado como eficiente 

ferramenta-chave para registros ao longo do tempo de cobertura vegetal em turfeiras e as 

alterações de paisagens (ZOCATELLI et al., 2012; LAVRIEUX et al., 2012). Entretanto ainda 

existem poucos estudos a respeito. 

1.3 REGISTRO DE ELEMENTOS TRAÇO EM TURFEIRAS 
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A deposição atmosférica de metais traços por fontes antropogênicas alcança qualquer 

tipo de ecossistema. Em ambientes terrestres esses elementos podem se acumular em solos e na 

cadeia trófica. Compreender o acréscimo e a deposição de elementos traços e suas possíveis 

influências em ciclos e processos biogeoquímicos são de crucial interesse pelo fato da maioria 

serem potencialmente tóxicos em determinados níveis de concentração (MEYER et al., 2015).  

Matrizes ambientais terrestres como as turfeiras têm revelado grande aporte de 

elementos traços provenientes da atmosfera em escala regional e global (RABASSA et al., 

2006; SHOTYK et al., 1998). Estudos realizados na Bolívia, Espanha e Suíça demonstraram 

uma relação direta dos elevados níveis de chumbo (Pb) presentes na atmosfera com os 

encontrados em camadas superficiais de turfeiras (SILVA et al., 2009). Espi et al. (1997), 

Martinez-Cortizas et al. (1997, 1999) e Shotky et al. (1998) relacionaram esses elevados teores 

de Pb com o uso de gasolina como combustível de veículos no século XX. Martinez-Cortizas 

et al. (1997) e Shotky et al. (1998) detectaram, inclusive, diminuição do teor de Pb das camadas 

superficiais em relação àquelas abaixo de 5 cm e relacionaram-na com a retirada do Pb da 

gasolina, a partir da década de 1970, na Europa. O Pb não é um elemento essencial para as 

plantas e, de acordo com Adriano (1986), sua concentração em vegetais independe do substrato.  

Outro elemento-traço de destaque e toxicidade é o mercúrio (Hg), que pode ser 

demasiadamente depositado em turfeiras e é correlacionado com atividades antropogênicas ao 

longo do tempo. O Hg foi intensivamente lançado ao ambiente em atividades garimpeiras, como 

ocorreu na Amazônia. Entre as estimativas, as mais citadas reportam valores da ordem de uma 

a duas centenas de toneladas de Hg/ano nas últimas duas décadas. Deste total, cerca de 50% 

são liberadas para os cursos d’água durante o processo de extração e recuperação, e o restante 

para a atmosfera durante os procedimentos de queima do amálgama (MASCARENHAS et al., 

2004). Estudos realizados por Veiga et al. (1994) sobre a presença de Hg no ambiente 

amazônico mostraram uma associação entre a queima de biomassa florestal e a quantidade de 

Hg lançadas para a atmosfera anualmente, sendo estimada em 90 toneladas por ano. Segundo 

estes autores este fato é responsável por uma parcela importante do Hg encontrado nos 

ecossistemas aquáticos. Outros estudos, entretanto, têm relacionado a presença de mercúrio em 

áreas sem influência direta do garimpo aos processos de erosão e lixiviação das partículas que 

contém mercúrio associado aos óxidos e hidróxidos de ferro, favorecidos pelos desmatamentos, 

os quais promovem a exposição e erosão dos solos (WÖSTEN et al., 2001). Este particular 

elemento traço, uma vez em ecossistemas terrestres como nos solos, pode sofrer processos 

como de metilação, bioacumulação e biomagnificação na cadeia trófica (BUCH et al., 2017). 
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1.4 TURFEIRAS TROPICAIS PARA PREDIZER MUDANÇAS CLIMÁTICAS 

 

Estudos recentes em turfeiras indicam que essas matrizes ambientais podem ser 

também dissipadoras de dióxido de carbono (CO2), podendo dissipar mais que acumula ou o 

contrário dependendo das condições climáticas (STRACK, 2008). Segundo Strack (2008) as 

emissões de metano (CH4) e óxido nitroso (N2O) são igualmente variáveis no espaço e no 

tempo. E, de maneira geral as emissões de N2O são baixas em turfeiras naturais, mas existem 

evidências de que quando utilizadas em agricultura essas liberariam quantidades significativas 

desse potente gás com efeito de estufa. As perdas do armazenamento de C também resultariam 

em mudanças no equilíbrio de gases do efeito estufa (GEE), desregulando o saldo entre a troca 

líquida de CO2, emissão de CH4 e perdas hidrológicas de carbono (por exemplo, C orgânico e 

inorgânico dissolvido e C orgânico particulado). Uma projeção futura para áreas de turfeiras é 

a prioridade em preservação destas áreas, para a gestão de GEE. Ao considerar o papel das 

turfeiras nos balanços atmosféricos de gases de efeito estufa, é importante considerar que eles 

armazenam e liberaram GEEs continuamente desde a sua formação e, portanto, sua influência 

deve ser modelada ao longo do tempo. Quando isso é considerado, o efeito do seqüestro de CO2 

em turfeiras superam as emissões de CH4. A troca contemporânea de gases de efeito estufa em 

turfeiras exibe uma grande variabilidade espacial relacionada às diferenças regionais e locais 

em aspectos de ecologia, hidrologia e clima com o impacto das mudanças climáticas, 

predizendo um grande impacto. Algumas turfeiras emitem mais CO2 para a atmosfera e mudam 

de estocadoras para se tornarem fontes; Outras turfeiras podem apresentar aumento do seqüestro 

de CO2 devido a níveis elevados de lençóis freáticos e / ou aumento da produção primária como 

resultado da mudança de vegetação (MARSDEN; EBMEIER, 2012).  

As mudanças climáticas podem ameaçar os estoques de C em turfeiras não gerenciadas 

por causa da seca que leva à oxidação da turfa, ao derretimento do permafrost e ao fogo. Devido 

à variabilidade nas condições ambientais e à troca de gases de efeito estufa em turbulentas, a 

previsão da resposta global não é simples. Segundo Schellekens et al.   (2017a, b) uma 

estratigrafia bem preservada de depósitos de turfeiras são fundamentais para serem utilizadas 

para reconstruir condições ambientais do passado e assim predizer possíveis interferências das 

alterações climáticas. Esse registro torna-se ainda mais importante e necessário em regiões 

tropicais onde as informações que norteiam tais esclarescimentos são escassas. Nas turfeiras, a 

composição molecular da matéria orgânica indica os tipos de plantas que as originaram, esses 

dois fatores são diretamente influenciados pelas condições climáticas, sobretudo por condições 
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hidrológicas que afetam os processos de decomposição da matéria orgãnica (DA SILVA et al., 

2016).  
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

Caracterizar turfeiras altimontanas do sudeste do Brasil quanto a sua capacidade de 

acumular carbono e determinar o registro da deposição atmosférica do mercúrio e chumbo ao 

longo dos últimos 150 anos nestes ambientes. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECIFÍCOS 

 

I. Caracterização de propriedades físicas e químicas (pH, densidade, umidade gravimétrica, 

teor de fibras) de duas turfeiras altimontanas na região sudeste do Brasil; 

II. Determinação da taxa de acúmulo das turfeiras através de datação com 210Pb; 

III. Quantificação do estoque de carbono em turfeiras altimontanas; 

IV. Identificação de fontes de matéria orgânica em testemunhos de turfeiras através do uso 

de fenóis da lignina como marcadores; 

V. Avaliação do grau de humificação o material orgânico através do uso de fenóis da lignina 

como marcadores; 

VI. Avaliação da deposição atmosférica de elementos-traço (mercúrio e chumbo) em turfeiras 

altimontanas ao longo dos últimos 150 anos; 

VII. Avaliar os efeitos antrópicos sobre a dinâmica das turfeiras estudadas.  
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3 PLANO DE TRABALHO  

 

A fim de responder os objetivos propostos os resultados do trabalho foram estruturados 

em três capítulos no formato de artigos, sendo:  

 

Tabela 1 Plano de trabalho da tese 

Capítulo  Título Objetivos 

4 Carbon accumulation rates recorded in the last 150 years in 

tropical high mountain peatlands of the atlantic rainforest, SE - 

Brazil 

I, II, III e 

VII 

5 Uso de fenóis de lignina como biomarcadores em turfeiras de alta 

altitude da mata atlântica, SE - Brasil 

IV, V e 

VII 

6 Registro da deposição atmosférica de mercúrio e chumbo nos 

últimos 150 anos em turfeiras tropicais altimontanas, SE - Brasil 

VI e VII 
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4 CARBON ACCUMULATION RATES RECORDED IN THE LAST 150 YEARS IN 

TROPICAL HIGH MOUNTAIN PEATLANDS OF THE ATLANTIC 

RAINFOREST, SE - BRAZIL1 

 

ABSTRACT 

 

Peatlands are environmental matrices that store large amounts of organic carbon (TOC) and 

work as records of environmental changes. Recent record of organic carbon accumulated were 

assessed in two Forest National Parks, Itatiaia and Serra dos Órgãos in the Southeastern of 

Brazil. Based on organic and inorganic characterization, the cores from peatlands presented a 

predominance of organic material in an advanced stage of decomposition and those soils were 

classified as typical Haplosaprists Histosols. The combination of favorable topographic and 

climatic conditions led to rapid C accumulation across coastal mountain in the tropical 

peatlands studied, presenting an average accumulation rate of C, in the last century, of 194 g C 

m-2 yr-1 about 7 higher times than the rate found in boreal and subarctic peatlands, those higher 

values may be related to changes in the hydrological cycle occurred since 1950s.  

Keywords: Carbon sinks; Histosol; 210Pb; organic matter; tropical peat. 

 

4.1 INTRODUCTION 

  

Climate change is a major concern as it affects the entire global community as so it is 

of great importance to understand its pathways in order to try to remediate it. This instability is 

the consequence of high levels of carbon dioxide (CO2) and methane (CH4) in the atmosphere, 

which causes unfeasibility of agricultural production, huge changes in temperature and amount 

of rainfall (Fleischer et al., 2016), among other dire consequences. In this sense the study of 

carbon sequestration and cycling in peatlands are essential to understand it’s participation on 

the natural regulation of this element in the atmosphere, having a vital role in biosphere 

biogeochemical processes (Strack, 2008). It’s estimated that the carbon stock in soils is in the 

order of 1.6 trillion tons (Yu et al., 2011; Da Silva et al., 2013). Globally, peatlands cover about 

                                                           

1 LOURENÇATO, L. F., CALDEIRA, P. P., BERNARDES, M. C., BUCH, A. C., TEIXEIRA, D. C., SILVA-

FILHO, E. V. Carbon accumulation rates recorded in the last 150 years in tropical high mountain peatlands of the 

Atlantic Rainforest, SE – Brazil. Science of the Total Environment, v. 579, p. 439-446, 2017.  

http://www.sciencedirect.com/science/journal/00489697/579/supp/C
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4 million km2 (400 Mha), equivalent to 4.2% of Earth’s land surface and contain 10-30% of 

global terrestrial carbon (Yu, 2012). The majority of this amount (75-80% of peatlands) is 

located in boreal and sub-arctic regions and only 10-15% in tropical regions (Lappalainen, 

1996). There are approximately 612,000 ha or 0.07% of peatlands in Brazil (Bispo et al., 2015), 

of this percentage 3.41% are found in the Rio de Janeiro state (Pereira et al., 2005). Tropical 

peatlands can store 10 times more carbon than in temperate regions, probably due to the 

environmental conditions of these regions (Page et al., 2010; Rudiyanto et al., 2015).  

The peat has an important role in sequestering carbon from the atmosphere which is 

subsequently deposited on soils. Given the importance this role of the peatlands, Frolking et al., 

(2007) suggest that carbon sequestration (CO2) from the atmosphere by peatlands has resulted 

in global cooling effect since the beginning of the Holocene (about 11,500 yr BP).  

In soil, part of the carbon present in animal and vegetation residues decomposes  

releasing to the atmosphere as CO2, the rest becomes part of its organic matter composition (by 

bio and geochemical processes), forming compounds of complex structures, with constant 

enrichment of fixed carbon (Holmquist et al., 2016). The quality and quantity of the organic 

matter that enters the system and its decomposition rate are influenced by the interaction 

between environmental conditions, as climate, the fauna and flora composition and land use 

history (Jaenicke et al., 2008). These interactions are determinant in the carbon balance and in 

the CH4 and CO2 sequestration (Boothroyd et al., 2015; Olid et al., 2008). In tropical 

environmental conditions especially mountainous areas, as excessive moisture, low pH, low 

nutrient levels, and lack of oxygen together with mild temperatures occurs a slow mineralization 

of organic matter due to low rates of net primary production and decomposition (Vegas-

Vilarrúbia et al., 2010), exhibiting considerable temporal and spatial variability on a variety of 

scales (Wieder, 2001).   

Analysis of lignin compounds can be an important tool in the characterization of 

carbon present in soil. The yields and ratios of these lignin phenols have been extensively used 

to estimate inputs of plant carbon to soils and aquatic systems (Dalzell et al., 2005; Goñi et al., 

1997; Goñi et al., 2000; Houel et al., 2006), as well as evaluate the diagenetic status of lignin 

(Benner and Opsahl, 2001; Otto and Simpson, 2006). Because of its unique structural features, 

it possesses greater stability to biodegradation than to hemicellulose and cellulose and is 

considered to be among the best preserved components of vascular plants after deposition 

(Dignac et al., 2005). This recalcitrant nature confers a significant role on lignin in the biosphere 

carbon cycle (Colberg, 1988).  
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Increases in temperature are a global problem, where the punctual devastation of 

ecosystems of certain regions implies effects especially on peatlands (Xing et al., 2015).The 

geological and pedological factors that promotes the transformation and distribution of carbon 

along the depth of the peat are directly controlled by climatic factors (Gorham et al., 2012) and 

certainly will be affected with increases in temperature as suggest by IPCC, (2014a). In Brazil, 

managements of soil such as drainage and intentional use of fires as an agricultural practice for 

production, associated with intense deforestation leads to organic matter oxidation and a rapid 

release of large amounts of CO2 to the atmosphere contributing to global climate change 

processes. According to the IPCC, (2014a) a rise of 3.0 to 4.5 °C in the mean global surface air 

temperature is expected for the next eight decades, caused mainly by CO2 levels in the 

atmosphere, resulting primarily from fossil fuel use and land use changes.  

In contrast to Brazil, the peatlands in European Union are protected by directive and 

specific protection regulations since 1992 (CEPP, 2003; NPWS, 2014). In 1991 and 1992, the 

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) recognized the 

Atlantic Forest as Biosphere Reserve, including the Itatiaia National Parks (INP) and Serra dos 

Órgãos (SONP), due to the high diversity of natural resources, but there were no particular 

highlight for the peatlands of this region (ICMBio, 2013a, b). 

This study aimed to evaluate carbon accumulation rates in mountain tropical peatlands 

of the two larger national parks of the southeast Brazil over the last 150 years.  

 

4.2 MATERIAL AND METHODS 

 

4.2.1  Study sites  

 

The study was carried out in sampled cores from two Units of Conservation of the Rio 

de Janeiro State (Fig. 1). The first is the oldest National Park of Brazil the Itatiaia National Park 

(INP) and the second area is Serra dos Órgãos National Park (SONP), samples were taken 

respectively in the geographic coordinates 22° 17′ 57″ S, 44° 37′ 15″ W at 1,888 m.a.s.l. and 

22° 27′ 32″ S, 43° 1′ 37″ W at 2,117 m.a.s.l. Both sites are inserted in the Atlantic Rainforests 

and are considered altitude fields. In this areas the vegetation is commonly underbrush 

(herbaceous, bryophytes), dominated by shrub herbaceous that develops over rocky 

outcroppings. Such highland environments are marked by low annual average temperature (10 

˚C to 15 °C) and high humidity (annual rainfall is 2,500 mm at INP and 3,600 mm at SONP) 

(Nimer, 1979). Geographical isolation of these ecosystems represents relevant factors for the 



23 
 

 

occurrence of biodiversity of flora and fauna endemism (Garey and Provete, 2016; Vasconcelos 

and Rodrigues, 2010). Peatlands of the two studied areas are located in regions with concave 

shapes that favors the accumulation of mineral fine particles and organic materials, and open 

valleys located among more steep slopes being considered large ecosystem environmental 

service providers (Bonn et al., 2014).  

 

 

Figure 1 - Study area location. INP-Itatiaia National Park; SONP-Serra dos Órgãos National Park.  

 

4.2.2 Sampling, characterization and analytical determinations 

  

Cores of undisturbed peatlands were sampled in each study area for analytical 

determinations. The sampling procedure for peat consisted in the use of a sample corer (100 cm 

long and 10 cm diameter) introduced from the soil surface into the basal substrate. The INP 

core had 41 cm depth and SONP had 30 cm, each core was then sectioned with 1.5 cm 

resolution. The peatland soils of both sites were classified as Typical Haplosaprists Histosols 

according to the Brazilian system of soil classification Embrapa (2013), showing predominance 

of organic material in advanced stage of decomposition. Peat samples of the two studied areas 

did not present morphological differentiation in depth. The biome of both sites present a 

vegetation composition colonized by the following taxonomic families: Myrtaceae, Asteraceae, 
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Euphorbiaceae, Rubiaceae, Leguminosae, Cyperaceae, Bromeliaceae and Fabaceae, however 

with great predominance of Poaceae (ICMBio, 2013 a, b). 

Sub-samples of each peat core from the top to the bottom substrate were homogenized 

and separated in three sub-samples to physical and chemical analyses. The parameters were 

evaluated for color and decomposition of organic material according to von Post’s scale (Stanek 

and Silc, 1977) and to the procedures outlined by Santos et al. (2013). Unrubbed fiber (UF), 

rubbed fiber (RF), solubility in sodium pyrophosphate, pH in CaCl2, soil bulk density (SBD), 

organic matter density (OMD), mineral material (MM), organic matter (OM), and gravimetric 

moisture (GM) were measured according to Lynn et al., (1974).  

The total organic carbon (TOC) was determined by dry combustion with a Perkin-

Elmer CHNS/O Analyzer 2400. The device was calibrated with acetanilide.  

Extraction of lignin was based on the oxidative degradation under alkaline conditions 

to CuO according to Hedges and Ertel (1982) and modified by Goñi and Hedges (1990 and 

1995). Subsequently lignin was quantified by gas chromatography (GC-FID). Lignin values 

presented in this paper were the total lignin identified by λ (lambda) being expressed by 

individual sum concentrations of vanillyl (V), syringyl (S), cinnamyl (C) groups (Hedges, 

1976).   

Carbon accumulation rate (CAR) was estimated using the mathematic equation 

(Tolonen and Turunen, 1996): 

𝐶𝐴𝑅 = 10 ∙  [C]  ∙  BD ∙  SR      (1) 

Where: CAR is the net C accumulation rate (µg cm-2 yr-1); [C] is carbon concentration 

(g kg-1); BD is bulk density of the peat samples (g cm-3); SR is the sedimentation rate (cm yr-

1). 

Lignin accumulation rate (λAR) was estimated using the mathematic equation 

(adapted from Tolonen and Turunen, 1996): 

λ𝐴𝑅 = 10 ∙  [λ]  ∙  BD ∙  SR      (2) 

Where: λAR is the net λ accumulation rate (µg cm-2 yr-1); [λ] is total lignin 

concentration (g10g-1 dry weight); BD is bulk density of the peat samples (g cm-3); SR is the 

sedimentation rate (cm yr-1). 

 Carbon stock was determined by the sum of the stock of each of the peat layers, 

which were calculated by the expression (Veldkamp, 1994):  

𝐶𝑠𝑡𝑘 =  (𝑇𝑂𝐶 ∙ 𝐵𝐷 ∙ 𝑇ℎ) 10⁄ (3) 
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Where: C stocks is the stock of organic carbon in a given depth (Mg ha-1); TOC is total 

organic content of the layer (g kg-1); BD is bulk density of the peat of the layer (g cm-3); This 

thickness of the layer (cm).  

  

4.2.3 Radiometric measurements: 210Pb  

 

Aiming to obtain the recent entry of C in tropical peatlands, the 210Pb dating was used.  

For 210Pb analyses, about 0.7 g of peat from each interval, until 14 cm depth, were sealed in 2 

mL vials for at least 15 days to establish secular equilibrium. Gamma spectrometric 

measurements were conducted using a high purity germanium well detector (Canberra) housed 

in a lead shield, coupled to a multichannel analyzer at Geochemistry Department of Fluminense 

Federal University. Activities of 210Pb were determined following the method of Cutshall et al., 

(1983). The sediment accumulation rates (SAR) in peat samples were obtained through the 

constant initial concentration (CIC) dating model (Appleby and Oldfield, 1992). The CIC 

model is mostly used to date lake sediments and it is applicable to other environmental matrices 

such as peatlands (Ali et al., 2008).  

Sedimentation rate (SR) is calculated by the equation:  

𝑆𝑅 =  λ 𝑆⁄ (4) 

Where: S is the slope of the linear regression of depth plotted against the logarithm of 

the unsupported 210Pb; λ is the constant of decay of the 210Pb, i.e. 0.0307.  

Peat accumulation rate (PAR) is calculated using the equation: 

𝑃𝐴𝑅 = 𝑆𝑅 ∙ BD(5) 

Where: BD is the bulk density. 

 

4.3 RESULTS AND DISCUSSION  

 

4.3.1 Morphological, physical and chemical properties of the soil. 

  

Peatlands of this study shown a dark color (brightness value of 3 and Chroma of 2, on 

the Munsell Soil Color Chart) being a common characteristic of other peatlands of Southeastern 

Brazil, e.g. Serra do Espinhaço Meridional investigated by Da Silva et al., (2013). Both studied 

areas (INP and SONP) indicated acidic soils with pH average values of 3 in CaCl2 (Table 2). 

Low pH values are expected in organic soils, such as peatland due to the large presence of the 

organic acids resulting from the degradation of plants (Lamim et al., 2001). Those low pH 
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values are in accord to those found by Ebeling et al., (2011) in organic soils of Rio de Janeiro 

State. Unrubbed and rubbed fiber average values were of 60 and 19 respectively (Table 2) being 

quite similar to those found by Da Silva et al. (2013) ranging from 36 to 74 and from 14 to 22, 

respectively.  

 

Table 2 Average morphological, physical and chemical properties of peatlands. 

Characteristic INP SONP 

Pyrophosphate color   

Hue 10YR 3/2 10YR 3/2 

Von Post Fibric/Hemic Fibric/Hemic 

UF (%) 57.38(± 2.6) 61.18(± 3.6) 

RF (%) 18.21(± 1.8) 19.27(± 2.6) 

pH CaCl2 3.08 (± 1.3) 3.02 (± 1.5) 

SBD (g m-3) 0.40 (± 0.2) 0.32 (±0.1) 

OMD (g m-3) 0.18 (± 0.4) 0.13 (± 0.7) 

OM (%) 46(±5) 49(±11) 

MM (%) 53.31 (±12) 50.17 (±9) 

GM (%) 271.1(± 89) 264.1(± 57) 

OC (%) 13 (± 4.1) 24 (± 1.5) 

N (%) 0.44 (± 0.26) 0.45 (± 0.14) 

C/N 35 (±23) 49 (±25) 
INP-Itatiaia National Park; SONP-Serra dos Órgãos National Park;  von Post-von Post decomposition scale; UF-

Unrubbed Fiber; RF-Rubbed Fiber; SBD-Soil Bulk Density; OMD-Organic Matter Density; OM-Organic Matter; 

MM-Mineral Material; GM-Gravimetric Moisture; OC-Organic Carbon. 

 

The gravimetric moisture (GM) of most samples exceeded 200% (Table 2), also 

reported by Campos et al., (2011). Mineral fraction values from the two studied peatlands, were 

above 50% (Table 2), allowing them to be classified as minerotrophic peatlands (Hill et al., 

2016). Average value of Nitrogen (N) found in INP (0.44 ± 0.26%) was similar to the nitrogen 

value found in SONP (0.45 ± 0.14%).  

The C/N ratio indicates the source and the mineralization stage of organic materials to 

the environment. C/N ratios ranging from 4 to 10 indicates non-vascular plants that do not have 

lignin, while 10 to 20 relates to the mixture of vascular and nonvascular plants or biological 

degradation and a C/N ratios greater than 20 is characteristic of vascular plants that has lignin 

(Meyers, 1994). Besides this plant characteristics, the C/N ratio can also be associated to the 

humification degree (Malmer and Holm, 1984) and to the decomposition of litterfall. In the 

decomposition process the carbon plays the role of the energy source for the microorganisms 

and nitrogen is conserved as protein. 

In the INP core the highest values of C/N ratio (>100) were found in the peat top 

between 2.5 and 10 cm (Fig. 4e). In the SONP peat core C/N ratio values presented a 
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homogeneous distribution pattern with the highest values (> 100) at 5 and 23 cm depth (Fig. 

5e). Those high values probably are associated to humification process limits (Malmer and 

Holm, 1984). From those limits the C/N ratios decrease associated to the increase of bulk 

density.    

Similar variations were also observed by Malmer and Holm, (1984), these authors also 

observed high values (107) of C/N in the surface of the Sweden peat and lower values (20 to 

35) in the bottom layers. Malmer and Holm (1984) associated this lower values to a greater 

humification of the peat, displayed by the higher values of bulk density and N on the bottom 

layers of the peat.  

 

4.3.2 210Pb dating and peat accumulation rate (PAR) 

 

In both study sites, INP and SONP, the 210Pb presents a relatively well-defined 

exponential decreasing with depth, corresponding to a distribution pattern currently recorded in 

natural sediments (Fig. 2) (Appleby and Oldfield, 1983). In INP and SONP, values of 210Pb 

measurements in the second interval, below the surface, were higher than the top ones. 
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Figure 2 - ln 210Pb a) INP-Itatiaia National Park; b) SONP-Serra dos Órgãos National Park. 
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The average sedimentation rate was 0.26 cm yr-1 for INP, while for SONP was 0.37 

cm yr-1. This rate was slightly lower than that observed by Lacerda et al., (2004) perennial lakes 

in Itatiaia National Park (0.45 cm yr-1). The lower values obtained was expected since peatlands 

sedimentation rates are usually smaller than lakes (Kilian et al, 2003). 

Peat chronology shown an age of 1896 in INP, while in SONP an age of 1934 was 

obtained (Fig. 3). In SONP the peat accumulation rate (PAR) was homogeneous (mean 0.10 g 

m-2 yr−1) (Fig. 5c). However, INP had a PAR of 0.18 g m-2 yr−1 before 1950s while since 1950s 

it had a PAR of 0.08 g m-2 yr−1 (Fig. 4c). The period with the lowest PAR coincides with an 

intensification of extreme precipitation events in subtropical Brazil. Groisman et al., (2005) and 

Marengo et al., (2009) identified a large systematic increase in rainfall from the 1950s in 

Southeastern Brazil. This increase of extreme events frequency probably resulted in PAR 

changes. Malmer and Nihlgard, (1980) suggest that differences in rates of decomposition and 

peat accumulation between northern and southern Sweden can be associated to different 

climatic regimes. Gao et al., (2010) at Qinghai-Tibetan Plateau, observed 40% of reduction in 

the peat bogs PAR between the 1930s and 1980s and associated it with hydrologic processes. 
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Figure 3 - Tropical peatlands chronology. a) INP-Itatiaia National Park; b) SONP-Serra dos Órgãos National Park. 
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Figure 4 - a) Content of total organic carbon-TOC (%), b) Bulk density (g cm-3), c) Peat accumulation rate - PAR (g m-2 yr-1), d) Carbon accumulation rate - CAR (g m-2 yr-1), 

e) C/N ratio, f) Lignin - λ (mg 100mg-1 CO), g) Lignin accumulation rate - λAR (g m-2 yr-1) in Itatiaia National Park. 



32 
 

 

4.3.3 Total organic carbon and lignin concentration 

  

The average total organic carbon (TOC) were higher in SONP (23.34%) then INP 

(12.69%) (Fig. 5a and Fig. 4a respectively). Considering that studied areas didn’t present any 

significant differences in its vegetal composition that could justify the larger TOC at SONP, 

this may have been due to differences in altitude between the two areas. In SONP the TOC 

values were homogenous through the core (Fig. 5a), however, INP at 15.5 cm of depth, 

corresponding to 1950s period, had a mean TOC content of 16.37%, while TOC content at 

lower depths had a mean of 9.54% of carbon (Fig. 4a). The increase in TOC values  since 1950s 

coincides with the major period of industrial development in Brazil, period that also coincides 

with the exponential increase in global emissions of carbon (IPCC, 2014b). Furthermore from 

1941 came into operation, near the INP, one of the largest steel complex in Brazil, Companhia 

Siderurgica Nacional (CSN), which possibly contributed to the increased accumulation of 

carbon in INP. The increase in atmospheric CO2 concentration stimulate plant productivity, 

increasing the incorporation of carbon to the soil (Idso et al., 1994). TOC values found in this 

study are within the lower values of the range shown by Rudiyanto et al., (2015), in tropical 

peatlands of Indonesia, Malaysia and Peru where were observed a large range of TOC, from 11 

to 62%.   
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Figure 5 - a) Content of total organic carbon TOC (%), b) Bulk density (g cm-3), c) Peat accumulation rate - PAR (g m-2 yr-1), d) Carbon accumulation rate - CAR (g m-2 yr-1), 

e) C/N ratio, f) Lignin - λ (mg 100 mg-1 CO), g) Lignin Accumulation Rate - λAR (g m-2 yr-1) in Serra dos Órgãos National Park. 
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Horák-Terra et al., (2014) in a study in high mountain peatlands of the Serra do 

Espinhaço (Minas Gerais State, Brazil) found TOC values similar to this study, ranging from 

39 to 12%. 

The λ for this study ranged from 0.22 to 10.7 mg 100mg OC-1 in INP (Fig. 4f). In 

SONP the λ values were homogenous throughout the core (1.62 to 4.52 mg 100mg OC-1) (Fig. 

5f). An Increase of λ in INP was observed after 1950s, when it shifted from a mean value next 

to 2 mg 100mg OC-1 to a mean value next to 4 mg 100mg OC-1 until the 2000s (Fig. 4f). A 

higher value of λ in INP was observed at the beginning of 1900s (10.7 mg 100mg OC-1) and is 

most likely associated with meteorological events occurred in that period, indicated by the 

increase of mineral fraction of this layer. Smaller values of lignin from the 1990s suggest further 

degradation of organic matter in this period.  

 

4.3.4 Carbon and lignin accumulation rate (CAR, λAR) 

 

The potential of C accumulation is an important tool to understand the contribution of 

vegetation composition and stages of decomposition in peatlands.  Some researches suggests 

that this C accumulation is due the annual primary productivity from vegetation exceeding the 

annual decomposition (Thormann and Bayley, 1997).  Slow decomposition rates in peatlands 

results from the combined effects of limited oxygen diffusion into saturated peat leading to 

anoxic conditions for a large portion of the peat profile (Clymo, 1992) and generally lower 

temperatures of the peat, especially in peatlands on the Northern Hemisphere (Puranen et al., 

1999). Global warming will be followed by other changes that may also affect carbon balance, 

including increased atmospheric CO2 concentrations, changes in precipitation, soil moisture, 

and changes in atmospheric nitrogen deposition (Schimel et al., 1990). 

Average carbon accumulation rate (CAR) in peatland sampled in INP was 143 ± 22 g 

m-2 yr−1 between the years of 1950s and 2000s. In earlier periods, from 1860s to 1950s, the 

carbon accumulation rate was 159 ± 34 g m-2 yr−1 (Fig. 4d). In SONP the carbon accumulation 

rate was higher than that observed in INP with average of 243 ± 35 g m-2 yr−1. Carbon 

accumulation rate values in INP and SONP were higher than those reported by Da Silva et al., 

(2013) and Rocha Campos et al., (2010) obtained rates of 37.6 g cm-2 yr- and 10.4 to 20.4 g m-

2 yr-1 respectively in studies at Minas Gerais State, Southeastern Brazil.  These lower values 

may be associated with greater distance from large urban centers and characteristics of the 

Brazilian Cerrado biome.  
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Page et al., (2010), in Kalimantan, Indonesia, Bao et al., (2009) in Changbai Mountain, 

China, found CAR values ranging from 85 to 210 g m-2 yr-1 and 124.2 to 292.8 g m-2 yr-1, 

respectively, similar values were found in this study.  

The CAR values obtained in this study when compared to other regions (Table 3) 

reinforce the importance of the peatlands of tropical regions as major carbon accumulators.   
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Table 3 Summary of carbon stock and accumulate rates in peatlands of different regions. 

Region Area 

Km2 

CAR (1) 

(g C m-2 

y-1) 

C 

stock 

(Gt C) 

C 

stock 

(t ha-1) 

Depth 

(m) 

Reference 

Temperate       

China 42450 32.35 2.19 516 0.75 Xing et al, 2015 

Svalbard - 19.2 - - - Nakatsubo et al, 

2015 

China - 33.4 - - - Wang et al, 2014 

Boreal       

Tibet 3179 20.4 0.477 1500 1.39 Chen et al, 2014 

Canada 8119 - 1.025 - 2.49 Beilman et al, 

2008 

Tropical       

Indonesia 17880 18.15 3.83 2142 1.20 Dommain, et al 

2014 

Southeast Asia - 67 - - 3.00 Page et al., 2010 

Amazonia 150 

000 

195 - - 5.7 Lâhteenoja et al., 

2009 

Serra do Espinhaço 

(Brazil) 

0.15 285 - 428.36 1.19 Silva et al (2013) 

Brazil  (INP) 0.4(2) 153 1x10-3 240 0.40 This study 

Brazil (SONP) - 243 - 196 0.30 This study 

 

The temporal variation of CAR in INP peatland exhibited a decrease since 1918. The 

reduction of the CAR after 1950s is related to a decrease of the PAR on the same period 

consequently decreasing the bulk density as previously discussed. These changes have also 

been noted by Ali et al., (2008), Borren et al., (2004) and Gao et al., (2010).  

Raich et al., (1992) and Bridgham et al., (1995) showed that the potential of peatlands 

to store carbon is being threatened by climatic changes.  Easterling et al., (1997) observed a 

tendency of increase in the mean temperature as well as more extreme but sparse rainfall events 

In the last 60 years at Southeastern Brazil, consistent with global climate change scenarios 

(IPCC, 2014a). 
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The λ accumulation rate (λAR) for this study ranged from 9 to 2493 g m-2 yr-1 in INP 

(Fig. 4g). This higher lignin accumulation rate represents a predominant source of vascular 

plants material (Houel et al., 2006). In SONP the mean λAR was homogenous through the core 

(269 g m2 yr-1) (Fig. 5g). An increase of λAR in INP was observed after 1950s, when it changed 

from values next to 75 g m2 yr-1 to values next to 500 g m2 yr-1 until 2000s (Fig. 4g). This rise 

of λAR coincides with the rise of TOC during the same period at INP, which may be associated 

to the increase of atmospheric carbon concentration, as well as a greater preservation of organic 

matter due to the presence of a more humid climate conditions. 

 

4.3.5 Carbon Stock 

 

Carbon stock values obtained in this study shown the importance of tropical peatlands 

for maintaining the global stock of carbon. In the last century the studied tropical peatlands 

stocked above 200 tons ha-1 of carbon, these values were higher than values obtained in 

temperate and boreal regions (Table 3). If considered that the state of Rio de Janeiro has 

approximately 21,000 ha of peatlands the organic carbon stock of this region is of 0.42 Gt. 

Compared to other types of environments, peatlands have higher carbon stock 

capacity. Moraes et al., (1995) evaluated the stock of carbon in the Amazon forest soils and 

found a mean stock value of 94 t C ha-1, approximately 2 times lower than that found in this 

study. Villela et al., (2012) estimated in 1 meter soils profile from the Atlantic Forest a carbon 

stock of 281 t ha-1.  

 

4.4 CONCLUSION 

 

Tropical mountain peatlands of the Southeastern Brazil, carbon stock and 

accumulation allows us to conclude that these environment are efficient in the capture of 

atmospheric carbon and important to the carbon cycle, which shows that the protection of this 

kind of environment in Brazil, should be more efficient, as have been done at the European 

Union by UNESCO, as it is more than a biodiversity hotspot and plays an important role in the 

cycles of many elements. The values presented in this study reinforce the vulnerability of 

peatlands to climate change highlighting the importance of further studies in these environments 

and the implementation of public policies to maintain its role as a regulator of atmospheric 

carbon.   
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5 USO DE FENÓIS DE LIGNINA COMO BIOMARCADORES EM TURFEIRAS 

DE ALTA ALTITUDE DA MATA ATLÂNTICA, SE - BRASIL 

 

 

Resumo 

As propriedades moleculares da matéria orgânica (MO) e os produtos de sua transformação 

dependem em grande parte das fontes e das condições ambientais prevalecentes durante o 

tempo de deposição. Qualquer alteração nas condições ambientais e na vegetação pode 

influenciar a composição da matéria orgânica. Turfeiras estocam grande quantidade de MO 

apresentando uma riqueza variável em compostos de lignina. Estes componentes podem ser 

utilizados como marcadores fito-fisiológicos ao longo de décadas e séculos de sua formação 

vegetativa, especialmente em reservas naturais ou em ambientes de planalto que são propensos 

a pouca interferência antrópica. Assim, este estudo foi realizado em dois Parques Nacionais em 

Unidades de Conservação Ambiental do Sudeste do Brasil. Os testemunhos de turfa foram 

coletados em ambientes tropicais de montanhas para a avaliação de seus principais compostos 

de lignina. Os resultados indicaram a presença predominante de compostos foliares de 

gramíneas de campos ao longo de 150 anos, sugerindo uma intervenção antrópica mínima. Os 

fenóis de lignina mostraram que as turfeiras estudadas tinham um elevado grau de humificação, 

embora camada superior da turfeira localizada no Parque Nacional de Itatiaia apresentou uma 

menor humificação a partir de 1950. 

Palavras - chave: fenóis de lignina, cobertura vegetal, estoque de carbono, matéria organica. 

 

5.1 INTRODUÇÃO  

 

As turfeiras são ecossistemas importantes prestadores de serviços ambientais, 

responsáveis pela função hidrológica, recursos biológicos, além de sua inestimável participação 

no armazenamento de dióxido de carbono global (Sorensen, 1993, Byg et al., 2017). As turfeiras 

são formadas principalmente pela acumulação de restos vegetais em condições anaeróbias 

(Campos et al., 2012, Silva et al., 2013). Estas matrizes ambientais ocorrem em 3% da 

superfície continental da Terra. É uma proporção extremamente pequena e tem sofrido redução 

da sua extensão e distribuição devido à crescente pressão antropogênica da produção agrícola, 

à poluição ambiental pontual e difusa e às alterações climáticas. As turfeiras estocam cerca de 

455 bilhões de toneladas de carbono, o que corresponde a 28,4% de todo o carbono armazenado 
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nos solos (Groham, 1991; Hayes e Clapp, 2001). Nas áreas tropicais, as turfeiras armazenam 

cerca de 83 bilhões de toneladas de carbono (Rieley et al., 2008). 

As turfeiras tropicais aumentaram importância no campo científico devido ao seu 

papel como estoques de carbono orgânico (Lourençato et al., 2017). A degradação desse 

ambiente pode desempenhar papel significativo nas alterações climáticas. Embora as maiores 

áreas de turfa estejam em regiões temperadas, grandes áreas de turfeiras também são 

encontradas nos trópicos (Fatoyinbo, 2017).  

A decomposição da turfa (humificação) está relacionada às suas propriedades físicas, 

químicas e mecânicas. É processo muito complexo e inclui reações de degradação e síntese, 

que dependem de diferentes condições, tanto geográficas, das regiões tropicais ao ambiente 

Ártico, e características climáticas. Durante a formação da turfa, mesmo em um determinado 

local, mudanças significativas podem ocorrer na vegetação, temperatura, quantidade de 

precipitação, etc. (Klavins et al, 2013). 

O composto de lignina é mais refractário do que os lipídios, como esteróis e n-alcanos, 

sendo também um composto mais específico porque alguns de seus fenóis são encontrados 

somente em plantas vasculares (Lallier-Vergès et al., 2008), e este fato é importante para 

investigar a fonte de vegetação registrada ao longo do tempo em turfeiras. Estima-se que cerca 

de 60 – 80 % de lignina está presente nas turfeiras e aproximadamente 20 % nos solos 

(Crawford, 1981; Kögel-Knabner, 2000; Gleixner et al., 2001). Em plantas superiores, ligninas 

estão quimicamente ligadas à celulose e hemicelulose nas paredes de fibras celulósicas da 

planta, sendo responsável por proporcionar maior resistência e rigidez às estruturas das plantas, 

e também é responsável pela maior resistência à biodegradação de hidratos de carbono devido 

à hidrólise enzimática (BROWN, 1961; KIRK, FARRELL, 1987; ARGYLOPOULOS, 

MENACHEM, 1997). 

A lignina, em particular, só pode ser degradada aeróbicamente (Kirk e Farrell, 1987) 

e, portanto, deve se acumular em turfeiras anaeróbias. A lignina é um componente importante 

de restos de plantas em turfeiras, devido a baixas taxas de decomposição em condições anóxicas 

(Kirk e Farrel, 1987). 

Alguns trabalhos mostraram uma ligação entre os biomarcadores de lipídios do solo 

em turfeiras e a diversidade de plantas na área circundante (Trendel et al., 2010; González-

Pérez et al., 2011; Ronkainen et al., 2013; Zocatelli et al., 2014). No entanto, poucos estudos 

(Zocatelli et al., 2012; Lavrieux et al., 2012) abordam o uso de compostos de lignina como 

biomarcador de cobertura vegetal, o qual é capaz de distinguir entre pastagem, pastagem e 

floresta e outros usos da terra. Mundialmente ainda há uma grande escassez de informações 
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relacionadas a turfeiras. O objetivo deste estudo foi caracterizar as fontes de matéria orgânica 

e seu grau de humificação em duas turfeiras em ambiente altimontano do Bioma Floresta  

Atlântica brasileira nos últimos 150 anos. 

 

5.2 MATERIAL E MÉTODOS  

 

Os testemunhos de turfa foram amostrados em dois Parques em Unidades de 

Conservação do Estado do Rio de Janeiro. O primeiro local é n Parque Nacional Itatiaia - PNI 

(22° 17' 57" S, 44° 37' 15" W, em 1.888 m a.s.l.) sendo o mais antigo parque nacional do Brasil. 

O segundo é o Parque Nacional da Serra dos Órgãos - PNSO (22° 27' 32" S, 43° 1' 37" W, em 

2.117 m a.s.l.) (Fig. 6). Ambos os locais estão inseridos em ambientes de montanha, 

caracterizados pela baixa temperatura média anual (10 ° C a 15 ° C) e alta umidade (precipitação 

anual é de 2,500 mm no PNI e 3,600 mm no PNSO) (Nimer, 1979).  

Os planaltos e escarpas da Serra dos Órgãos se distribuem continuamente de Itaguaí, 

a sul do Estado do Rio de Janeiro, até o município de Campos de Goitacazes, ao norte. É um 

segmento de grande representatividade areal e de altitudes elevadas, chegando a atingir 2263 

m. Possui controle estrutural do embasamento pré-cambriano com orientação preferencial 

NNE-SSW, representada pela disposição das unidades de Morros e Degraus reafeiçoados, tanto 

na borda interiorana quanto para a borda voltada para o litoral e pela unidade de terraços e 

planícies fluviais (Silva, 2003). Estes planaltos são interpretados por diversos autores como 

pertencente ao ciclo de aplainamento Sul-Americano (King, 1956) ou Japi (Almeida, 1964), 

desenvolvida durante o Cretáceo Superior e o Paleoceno. 
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Figura 6 - Localização da área de estudo. PNI – Parque Nacional de Itatiaia; PNSO – Parque Nacional da Serra 

dos Órgãos. Fonte: Júlio César de Faria Alvim Wasserman  

 

O procedimento de amostragem para as turfeiras consistiu na utilização de amostrador 

de testemunho (100 cm de comprimento e 10 cm de diâmetro) introduzido da superfície do solo. 

O testemunho de PNI apresentava 41 cm e de PNSO 30 cm de profundidade. Cada testemunho 

foi então subdividido em seções de 1.5 cm de altura. Os solos de turfa de ambos os locais foram 

classificados como Organossolos Háplicos Sápricos típicos, conforme descrito por Santos et al. 

(2013). A composição da vegetação das duas Unidades de Conservação onde as amostras foram 

coletadas é constituída pelas seguintes famílias taxonômicas: Myrtaceae, Asteraceae, 

Euphorbiaceae, Rubiaceae, Leguminosae, Cyperaceae, Bromeliaceae e Fabaceae, porém com 

grande predominância de Poaceae (ICMBio, 2013 a, b). 

O carbono orgânico total (COT) e o nitrogênio total (NT) foram analisados em um 

Perkin Elmer Elemental Analyzer usando aproximadamente 10 mg de amostra seca com um 

limite de detecção de 0,05 mg g-1 e 0,03 mg g-1 para COT e NT, respectivamente. 

A análise de fenóis de lignina em amostras de turfa foi realizada de acordo com a 

metodologia de Hedges e Ertel (1982). Transferiram-se aproximadamente 200 mg de amostra 

para um frasco de aço inoxidável e hidrolisaram-se com CuO em NaOH a 8% sob N2 a 155 ° C 

durante 3 horas. As amostras foram acidificadas até pH 1-3 e os fenóis de lignina extraídos com 
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acetato de etila. Após centrifugação, recolheu-se o sobrenadante, secou-se com sulfato de sódio 

(Na2SO4), evaporou-se sob uma corrente de N2, reconstituiu-se em piridina e converteu-se em 

derivados trimetilsililo utilizando bis- (trimetilsilil) trifluoroacetamida (BSTFA) a 60 ºC 

durante 20 min. Utilizou-se vanilina de etilo como padrão interno. 

Os extratos foram analisados num cromatógrafo gasoso Agilent, modelo HP 6890 

equipado com um detector de chama ionizante (FID) em modo split (1:10), utilizando uma 

coluna capilar DB5 (J & W Scientific, com 30 m de comprimento e 0,25 mm de diâmetro 

interno), programado para elevar a temperatura de 100 ºC a 320 ºC a 3ºC.min-1 com hidrogênio 

como gás carreador. O fator de resposta foi realizado utilizando uma mistura de padrões 

comerciais em quatro concentrações diferentes, que foram periodicamente injetadas para 

calibração. 

As concentrações de fenol foram relatadas como a soma normalizada por carbono de 

oito produtos de reação derivados de lignina (λ8 mg 100 mg OC-1), incluindo vanilil (V-

vanilina, acetovanilona e ácido vanílico), siringil (S-siringaldeído, acetosiringona e Ácido 

siringico), cinamil (ácido C-cumárico e ácido ferúlico) e ácido 3,5-dihidroxibenóico (3,5Bd). 

As razões S:V e C:V foram calculadas para identificar fontes de tecido de angiosperma. 

Utilizou-se a proporção de fenóis acílicos a aldeído-vanilil ((Ad:Al)v) e ácido 3,5-

dihidroxibenóico para fenóis de vanilil (3,5Bd/V) para indicar a extensão da alteração 

diagenética e as fontes de matéria orgânica terrestre (Hedges e Ertel, 1982 e Kuzyk et al., 2008, 

respectivamente). 

A determinação da taxa de sedimentação da turfa (TAT) e a cronologia nas turfeiras 

baseou-se nos dados obtidos por Lourençato et al. (2017) no mesmo testemunho, onde estes 

determinaram a atividade do 210Pb através de medições espectrométricas gama utilizando  

detector de poço de germânio de alta pureza (Canberra) alojado num escudo de chumbo, 

acoplado a um analisador multicanal.  

 

5.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A cronologia do testemunho obtida por Lourençato et al. (2017) no PNI mostrou uma 

idade de 1896 com uma taxa de acúmulo de turfa (TAT) de 0,18 g m-2 ano-1 antes dos anos 

1950, e desde 1950 tem um TAT de 0,08 g m-2 ano-1 e no testemunho PNSO, obteve-se uma 

idade de 1934 com uma taxa de acumulação homogênea de turfa (média de 10 g m-2 ano-1 TAT). 

O carbono acumulado na turfa é considerado muito importante na mitigação do efeito 

estufa, uma vez que a matéria orgânica é formada a partir do material rico em carbono 
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proveniente da atmosfera que está sendo acumulado ao longo de períodos geológicos passados 

(Bispo et al., 2016). A média de carbono no PNI foi de 12%. Desde a década de 1950, observou-

se um aumento do teor de carbono de PNI (Fig. 7) e coincidente com uma redução nos teores 

de nitrogênio (média de 0,43% de N). A relação C/N aumenta, de 38 nos períodos anteriores a 

1950 para 71 nos períodos atuais (Fig. 7) (Lourençato et al., 2017). Além disso, a queda abrupta 

de C/N com o aumento da profundidade pode ser devida à degradação de biopolímeros 

biodegradáveis pobres em nitrogênio (Ertel e Hedges, 1985; Müller e Mathesius, 1999; 

Bourdon, 2000). As razões para essa mudança foram melhor discutidas em Lourençato et al. 

(2017) e podem estar relacionadas ao aumento da C atmosférica e/ou mudanças nos processos 

de degradação da turfa. Os valores de carbono em PNSO foram superiores ao PNI (média de 

23%) e não apresentaram a mesma variação de profundidade do PNI (Figs 7 e 8), que apresentou 

um perfil homogêneo. Neste testemunho a menor disponibilidade de N foi restringida a uma 

camada mais curta próxima à superfície. 
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Figura 7 - Carbono -C (%), Nitrogênio – N (%), Relação C/N, Lignina - λ8 (mg 100 mg OC-1) e vanilil (V) cinnamil (C), e siringil (S) (mg 100 mg OC-1) na turfeira do 

Parque Nacional de Itatiaia (PNI).  

P
ro

fu
n
d
id

ad
e 

(c
m

) 



52 
 

 

 

Figura 8 - Carbono -C (%), Nitrogenio – N (%), Relação C/N, Lignina - λ8 (mg 100 mg OC-1) e vanilil (V) cinnamil (C), e siringil (S) (mg 100 mg OC-1) na turfeira do 

Parque Nacional da Serra dos Órgãos (PNSO). 
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Para os mesmos testemunhos deste estudo Lorençato et al. (2016) descreveram uma 

menor densidade no PNI a partir dos anos 50 em comparação com camadas inferiores com 

valores variando de 0,2 g cm-3 na superfície a 0,6 g cm-3 nas camadas inferiores. Em PNSO, a 

menor densidade foi limitada às primeiras camadas. Estes dados sugerem que as camadas 

superiores são uma zona de recarga para águas pluviais ou subterrâneas, com a água de 

superfície a descer na coluna de turfa. Maior taxa de degradação enzimática através do fenol 

oxidase é esperada no topo e aumento na acumulação de OM refratário com mudanças na 

composição elementar devem ocorrer com a profundidade (D'Andrilli et al., 2010). As maiores 

concentrações de carbono nas camadas aeróbias imediatamente abaixo do perfil superior é 

também consistente com a hipótese de que a atividade da fenol oxidase controla a atividade 

enzimática em turfeiras (Tfaily et al., 2015) 

Segundo observado por Lourençato et al (2017), após os anos 1950, o PNI apresentou 

uma taxa média de acumulação de carbono (C-AR) de 143 (± 22) g m-2 ano-1. De 1860 a 1950, 

a taxa de acumulação de carbono foi maior do que nos períodos recentes (159 ± 34 g m-2 ano-

1). Em PNSO, a taxa de acumulação de carbono foi superior à observada no PNI com média de 

243 (± 35) g m-2 ano-1. A redução nas camadas superiores de turfa provavelmente foi associada 

com uma menor densidade do solo e mudanças nos processos hidrológicos (Gao et al., 2010). 

Os perfis verticais de lignina podem representar as mudanças na produção de biomassa 

terrestre, que dependem da precipitação. Estes podem ser um bom indicador direto da 

precipitação e um indicador indireto da mudança climática em áreas tropicais (Tareq et al, 

2004). A distribuição vertical da lignina (λ8) no PNI foi de 0,22 a 10,7 mg 100 mg OC-1 (Fig. 

7) e na PNSO de 0,39 a 1,47 mg 100 mg OC-1 (Fig. 8), com um valor médio de 3,27 mg 100 

mg OC-1 para PNI e 0,84 mg 100 mg OC-1 para PNSO. Estes valores elevados refletem o 

elevado teor de carbono e a dominância das fontes de plantas terrestres na OM, como também 

é observado pela elevada relação C/N (Figs. 7 e 8). Thevenot et al. (2010) avaliaram vários 

solos florestais europeus e encontraram λ8 entre 0,2 e 3,5 mg 100 mg de OC-1, valores 

semelhantes aos encontrados neste estudo. Os altos valores de λ8 na parte superior do 

testemunho do PNI (20 cm, na década de 1950) provavelmente refletem os crescentes entradas 

de lignina, pelo aumento do carbono atmosférico e pela mudança nos processos de humificação 

em turfeiras. Os processos de humificação estão fortemente correlacionados com a vegetação, 

temperatura, quantidade de precipitação, atividade microbiana, pH do solo, etc. e mudanças 

nesses parâmetros podem resultar em alteração da decomposição da matéria orgânica (Klavins 

et al., 2013). 



54 
 

 

A composição de lignina em turfeiras é um registro disponível das fontes originais de 

plantas e seu nível de degradação, que podem fornecer informações úteis sobre condições 

ambientais relíctas (Bourdon et al., 2000, Kuder e Kruge, 1998, Zaccone et al. 2008). As 

moléculas de fenóis de lignina podem ser influenciadas pela oxidação e encurtamento da cadeia 

lateral durante a decomposição (Kögel-Knabner, 2002) e a sua estrutura pode ser oxidada e 

assim quebrada em fenóis pequenos, tais como cinamil (C), siringil (S) e vanillyl (V), sendo 

esta a ordem decrescente de susceptibilidade à degradação (Hedges, Mann, 1979, Hedges, Ertel, 

1982). 

A evolução da MO na turfeira é mais complicada devido ao maior teor de oxigênio e, 

muito provavelmente, à atividade aumentada da fenol oxidase na superfície, bem como à 

presença de Poaceae lenhosa em profundidade na turfa conforme indicam os teores de lignina 

com alta aromaticidade. Seriam esperados níveis mais elevados de atividade de fenol oxidase 

em água intersticial superficial da turfa com condições menos ácidas e mais oxigénio 

disponível, e observou-se níveis mais baixos de lignina em MO a partir da superfície em relação 

às camadas inferiores (figura 7). Em profundidade, a MO foi caracterizada pela presença de 

fenóis de lignina com alta aromaticidade que atribuímos à presença de um horizonte poaceae-

lenhoso ou de turfa foliar coincidindo com dados obtidos por Tfaily et al. (2015). 

Em PNI, o grupo de lignina fenol vanilil (V) apresentou valores mais elevados, 

variando de 0,8 a 4,12 mg 100 mg de OC-1 (média de 1,23 mg 100 mg de OC-1) (figura 7). O 

grupo siringil (S) foi o segundo grupo mais predominante, variando de 0,08 a 3,98 mg 100 mg 

de OC-1 (média de 1,12 mg 100 mg de OC-1) (figura 7). Vanilil e siringil foram encontrados 

predominantemente na forma de aldeído (Tabela 4). No entanto, o grupo cinamil apresentou 

valores mais baixos, variando de 0,03 a 2,38 mg 100 mg OC-1 com uma média de 0.99 mg 100 

mg OC-1. Em PNSO elevados valores de siringil (1,29 mg 100 mg OC-1) seguido de vanilil 

(0,94 mg 100 mg OC-1) e cinamil (0,84 mg 100 mg OC-1) (Fig. 8). A forma de aldeído de syrigyl 

e vanillyl foi de maior concentração (Tabela 5). Em ambas as áreas de estudo, as moléculas de 

V, S e C seguiram o mesmo comportamento de carbono e λ8 em profundidade, observando-se 

valores maiores dessas substâncias no PNI a partir de 1950 (figura 7). Opsahl e Benner, (1995) 

e Louchouarn et al. (1997) mostram que os grupos siringil e cinamil são mais sensíveis à 

diagênese precoce do que os compostos vanilil. As altas concentrações de fenóis de vanilil e 

siringil indicam que a matéria orgânica é derivada de plantas lenhosas uma vez que é mais 

preservada na deposição de turfa do que plantas fenólicas não lenhosas (cinamil). Os locais PNI 

e PNSO mostraram esta tendência com pequeno aumento de siringil em relação ao grupo vanilil 

em PNSO. Este comportamento dos compostos resistentes da lignina pode estar relacionado 
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com material detríticos mais refratário na PNSO (predomínio do grupo V) devido ao maior 

processo de degradação e/ou uma fonte mais rica em plantas em PNI (dominância do grupo S). 

No entanto, embora a presença de cinamil seja menor, denuncia a existência de uma fonte foliar 

observada pelo domínio Poacea. Lourençato et al. (2017) estudaram os mesmos testemunhos 

desses locais e relataram maior taxa de acúmulo de lignina (λ-AR) no PNI com predominância 

de fontes vegetais vasculares, principalmente após os anos 1950. Este aumento de λAR coincide 

com o aumento do COT durante o mesmo período no PNI, que pode estar associado a um clima 

mais úmido e condições ambientais que favorecem a maior preservação da matéria orgânica. 
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Tabela 4 Valores dos grupos de fenóis de lignina no Parque Nacional de Itatiaia (PNI). 

 Vanilil (V) Siringil (S)  Cinnamil (C)  

  mg 100 mg OC−1 

Depth (cm) Vl Vn Vd V Sl Sn Sd S Cd Fd C 

0.5 0.34 0.14 0.21 0.69 0.33 0.18 0.14 0.65 0.25 0.33 0.58 

1.5 0.31 0.21 0.31 0.83 0.35 0.58 0.27 1.21 0.61 0.57 1.17 

2.5 0.6 0.26 0.37 1.23 0.62 0.32 0.29 1.22 0.53 0.7 1.23 

3.5 0.4 0.17 0.32 0.88 0.41 0.21 0.18 0.8 0.32 0.41 0.73 

4.5 0.22 0.09 0.15 0.46 0.22 0.1 0.1 0.42 0.18 0.21 0.39 

5.5 0.86 0.39 0.48 1.73 0.83 0.4 0.37 1.6 0.62 0.84 1.46 

6.5 0.12 0.1 0.14 0.36 0.52 0.21 0.05 0.78 0.29 0.06 0.35 

8.5 1.14 0.47 0.78 2.4 1.16 0.63 0.81 2.59 0.84 1.15 1.99 

11 0.76 0.46 0.47 1.69 0.71 0.37 0.31 1.39 0.59 1.02 0.97 

12.5 0.5 0.25 0.35 1.1 0.57 0.34 0.27 1.18 0.44 0.82 1.26 

13.5 1.69 1.12 1.09 3.9 1.41 0.9 0.64 2.95 1.14 1.7 2.84 

14.5 0.35 0.22 0.21 0.78 0.31 0.19 0.14 0.65 0.29 0.56 0.85 

15.5 1.6 1.34 1.15 4.09 1.4 1.13 0.74 3.28 1.49 1.89 3.39 

18.5 1.11 0.83 0.9 2.84 0.86 0.56 0.42 1.83 0.84 1.13 1.97 

21 0.15 0.07 0.12 0.35 0.15 0.08 0.07 0.3 0.13 0.17 0.3 

23 0.17 0.17 0.21 0.55 0.21 0.14 0.12 0.47 0.19 0.27 0.46 

25 0.12 0.06 0.09 0.27 0.13 0.06 0.07 0.26 0.09 0.14 0.23 

27 0.22 0.18 0.24 0.64 0.24 0.19 0.15 0.58 0.19 0.31 0.49 

29 0.04 0.02 0.03 0.08 0.04 0.02 0.02 0.08 0.02 0.03 0.06 

31 2 0.8 1.32 4.12 1.97 0.94 1.07 3.98 1.09 1.51 2.6 

33 0.23 0.08 0.15 0.46 0.22 0.1 0.12 0.43 0.13 0.21 0.34 

35 0.19 0.08 0.13 0.4 0.19 0.09 0.11 0.39 0.12 0.19 0.31 

37 0.31 0.12 0.22 0.65 0.31 0.15 0.18 0.64 0.19 0.3 0.49 

39 0 0.04 0.05 0.09 0.09 0.03 0.04 0.16 0.04 0.06 0.11 

41 0.06 0.03 0.03 0.11 0.09 0.02 0.03 0.14 0.02 0 0.03 
Onde: Vl – Vanillin (aldehyde); Vn – Acetovanillone (ketone); Vd – Vanillic acid (acid); Sl – Syringaldehyde 

(aldehyde); Sn – Acetosyringone (ketone); Sd – Syringic acid (acid); Cd – p-Coumaricacid (trans); Fd – Ferulicacid 

(trans). 
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Tabela 5 Valores dos grupos de fenóis de lignina no Parque Nacional da Serra dos Orgãos 

(PNSO). 

 Vanilil (V) Siringiyl (S)  Cinnamil (C)  

  mg 100 mg OC−1 

Depth (cm) Vl Vn Vd V Sl Sn Sd S Cd Fd C 

0.75 0.31 0.34 0.26 0.92 0.4 0.39 0.32 1.12 0.25 0.27 0.51 

2.25 0.38 0.18 0.3 0.86 0.63 0.29 0.28 1.19 0.47 0.57 1.04 

3.75 0.43 0.24 0.21 0.89 0.66 0.62 0.32 1.6 0.47 0.49 0.96 

5.25 0.4 0.22 0.41 1.02 0.55 0.34 0.33 1.22 0.29 0.47 0.76 

6.75 0.19 0.09 0.18 0.47 0.32 0.17 0.16 0.65 0.16 0.34 0.5 

8.25 0.3 0.17 0.4 0.87 0.4 0.25 0.25 0.9 0.29 0.37 0.66 

11.25 0.29 0.2 0.41 0.9 0.49 0.3 0.3 1.09 0.3 0.48 0.77 

14.25 0.3 0.19 0.37 0.86 0.46 0.27 0.28 1.01 0.22 0.39 0.61 

15.75 0.25 0.17 0.36 0.78 0.45 0.26 0.26 0.98 0.19 0.45 0.65 

17.25 0.41 0.25 0.48 1.14 0.62 0.38 0.41 1.41 0.26 0.6 0.85 

18.75 0.45 0.24 0.43 1.12 0.66 0.36 0.37 1.4 0.26 0.53 0.78 

20.25 0.36 0.19 0.32 0.87 0.56 0.28 0.28 1.12 0.19 0.48 0.67 

23.25 0.52 0.3 0.37 1.18 0.96 0.64 0.41 2 0.27 0.76 1.02 

24.75 0.24 0.12 0.16 0.52 0.38 0.18 0.17 0.72 0.1 0.29 0.39 

26.25 0.49 0.28 0.44 1.2 1.02 0.5 0.44 1.96 0.28 0.91 1.19 

27.75 0.49 0.3 0.33 1.12 0.89 0.47 0.36 1.73 0.29 1.08 1.37 

29.5 0.55 0.31 0.32 1.18 1.04 0.43 0.41 1.88 0.32 1.14 1.46 

Onde: Vl – Vanillin (aldehyde); Vn – Acetovanillone (ketone); Vd – Vanillic acid (acid); Sl – Syringaldehyde 

(aldehyde); Sn – Acetosyringone (ketone); Sd – Syringic acid (acid); Cd – p-Coumaricacid (trans); Fd – Ferulicacid 

(trans). 

 

A relação siringil/vanilil (S/V) é utilizada para distinguir plantas angiosperma de 

gimnospérmica enquanto que a relação cinamil/vanilil (C/V) é utilizada para diferenciar tecidos 

lenhosos e não-lenhosos (Hedges e Mann, 1979). Os maiores valores de C/V comparados com 

S/V, são indicativos da maior contribuição angiospérmica não-lenhosa na matéria orgânica 

sedimentar, enquanto que os valores S/V mais elevados em relação ao C/V, indicam uma grande 

contribuição do tecido angiospérmico lenhoso (Hedges, Mann, 1979; Kuzyk et al., 2008). 

Quando os valores de ambas as razões são próximos de zero, indica a contribuição de plantas 

vasculares do grupo gimnospérmico (Dittmar, Lara, 2001). Ambas as áreas de estudo (PNI e 

PNSO) apresentaram valores de C/V variando entre 0,5 e 1,3 e S/V variando entre 0,6 e 1,9, 

indicando que a fonte de matéria orgânica da turfa predominou como angiosperma não-lenhosa 

(Fig. 9), portanto compatível com uma vegetação presente na área e a confirmação de que não 

houve variação na fonte nos últimos 150 anos. 
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Figura 9 - Relação S/V e C/V no Parque Nacional de Itatiaia (INP) e Parque Nacional da Serra dos Orgãos 

(SONP). 

 

Embora a lignina seja um polímero relativamente resistente à oxidação, ela pode sofrer 

degradação microbiana durante as fases de transporte e armazenamento. A relação das formas 

ácida e aldeído do grupo vanilil (Ad/Al)V pode ser utilizada como indicador do grau de 

degradação da matéria orgânica, com valores superiores a 0,4 indicando que a matéria orgânica 

sofreu uma significativa degradação microbiana (Hedges Et al., 1982, Ertel e Hedges, 1985). O 

composto 3,5Bd (3,5-dihidroxibenzóico) é um subproduto da oxidação da lignina e é 

armazenado nos solos durante o processo de degradação e humificação (Kuzyk et al., 2008).  

Correlacionando as razões 3,5Bd/V vs. (Ad/Al)V é possível identificar a taxa de 

degradação nos materiais (Gordon, Goni, 2003). A correlação 3.5Bd/V vs. (Ad/Al)V em PNI 

mostrou que a matéria orgânica acumulada desde o presente até 1950 (0 - 18,5 cm) é menos 

umidificada do que as amostras das camadas mais profundas (18,5 - 41 cm), embora em ambos 

os casos a matéria orgânica seja altamente degradada (Fig. 10). Estes valores estão de acordo 

com a relação C/N mais elevada nestas camadas encontradas nos solos superficiais. Essa maior 

degradação da matéria orgânica pode estar relacionada às mudanças climáticas ocorridas após 

1950, o que possivelmente alterou os processos hidrológicos deste ambiente, como evidenciado 

por Lourençato et al. (2017). 
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Na composição de lignina de PNSO, observou-se uma maior relação de 3,5Bd/V vs. 

Ad/AlV do que em PNI, indicando uma matéria orgânica mais processada ligada a partículas 

de solo mineral após a submissão de processos físicos e biológicos (Kuzyk et al. 2008, Tesi et 

al., 2007). Esta evidência estava mais clara nas camadas superiores, contrariamente ao 

observado no PNI (Fig. 10). 

 

Figura 10 – Razões  3.5Bd/V e (Ad/Al)V  Parque Nacional de Itatiaia (INP) e Parque Nacional de Serra dos 

Orgãos (SONP). 

 

O fluxo de carbono em turfeiras é fortemente determinado pela matéria orgânica e é 

influenciado pelos fatores climáticos e pela resposta da comunidade às mudanças climáticas 

(Giudice, Lindo, 2017). As taxas de decomposição são aceleradas sob temperatura elevada 

como resultado do aumento da atividade microbiana (Davidson, Janssens, 2006), em condições 

de boa drenagem, aumentando a respiração do solo e as taxas de liberação de CO2. De acordo 

com Drzymulska (2016), a decomposição da turfa pode ser um bom indicador das alterações 

climáticas, uma vez que este parâmetro depende da água apenas como precipitação da 

atmosfera, e das condições de drenagem. Os dados de decomposição da turfa fornecem uma 

indicação de mudanças para a umidade do clima, pois acredita-se que a umidade da superfície 
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das turfeiras seja impulsionada apenas por precipitação reforçada pela temperatura (Charman 

et al., 2009). As turfeiras elevadas podem conter um arquivo palaeoclimático sensível e um 

registro detalhado das mudanças climáticas regionais. Assim, vários estudos (Ellis, Tallis, 2000; 

Chiverrell, 2001; Mauquoy; Barber, 2002) foram realizados nestes ambientes com o objetivo 

de fazer reconstruções paleoclimaticas mais precisas. 

 

5.4 CONCLUSÃO 

 

A composição de lignina mostrou ser uma ferramenta importante na avaliação de 

processos geoquímicos da matéria orgânica em turfeiras. Alterações climáticas podem ter 

causado alteração nos valores de carbono e lignina encontrados na turfa PNI de 1950. O 

indicador (Ad/Al)V confirma o elevado grau de humificação da matéria orgânica nas turfeiras 

estudadas. Devido ao alto potencial das turfeiras tropicais para acumular carbono e à falta de 

registros da cobertura vegetal original, essas matrizes ambientais podem fornecer uma boa 

compreensão do processo biogeoquímico e das interferências antropogênicas nas unidades 

florestais ao longo do tempo. De acordo com os indicadores de lignina, a fonte de matéria 

orgânica não foi alterada nos ultimos 150 anos, o que indica que não houve interferencia 

antropica de forma direta nessas áreas. No entanto os de uma maneira indireta foi possivel 

observar, principalmente na turfeira de Itatiaia que alterações climaticas e maiores emissões de 

gás carbonico a atmosfera alteraram a dinamica do carbono nessas áreas. A hidrologia de 

Itatiaia pode ter sido alterada a partir de 1950, o que provocou uma redução na taxa de acumulo 

de carbono e lignina alem da redução da humificação da matéria organica nesta turfeira.  
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6 REGISTRO DA DEPOSIÇÃO ATMOSFÉRICA DE MERCURIO E CHUMBO 

NOS ÚLTIMOS 150 ANOS EM TURFEIRAS TROPICAIS ALTIMONTANAS, SE 

- BRASIL 

 

RESUMO 

  

Devido à grande afinidade de alguns elementos traços pela matéria orgânica, como o mercúrio 

e o chumbo, esses elementos são pouco moveis em ambientes ricos em matéria orgânica como 

as turfeiras. Assim, elas têm sido utilizadas em muitos estudos para  reconstruir inventários de 

emissão e  avaliar  os efeitos antrópicos e de evolução em relação às mudanças climáticas. Para 

este estudo foram coletados testemunhos de turfeiras em ambiente altimontano no Parque 

Nacional de Itatiaia (PNI) e no Parque Nacional da Serra dos Órgãos (PNSO), para determinar 

a concentração e os fluxos de deposição de mercúrio e chumbo ao longo dos últimos 150 anos. 

Em ambas áreas de estudo as concentrações de mercúrio e chumbo foram maiores a partir de 

1950 e esse aumento  foi associado ao desenvolvimento industrial do Brasil. Já a taxa de 

acumulo de mercúrio e chumbo no PNI foi menor nos períodos mais recentes e esta redução foi 

associada a diminuição das emissões e/ou alterações climáticas ocorridas no período. Por outro 

lado, a taxa de acumulo de mercúrio e chumbo na área do PNSO foi ligeiramente maior na 

superfície (0-18.5 cm de profundidade) do testemunho. 

 

6.1 INTRODUÇÃO 

  

Desde o início da industrialização as atividades antrópicas têm dispersado uma grande 

quantidade de elementos-traço para o meio ambiente (NRIAGU, 1996). Pesquisas de 

monitoramento de aerossol vêm mostrando que os níveis de metais tais como o cádmio, cobre 

e zinco, têm sua incidência elevada na atmosfera por meio de processos industriais, podendo 

ser transportados por milhares de quilômetros (ARIMOTO et al., 1995; HUANG et al., 1996; 

VERON et al., 1992), mesmo para as regiões remotas, tais como Samoa, Ártico e Antártica 

(ARIMOTO et al., 1987; DICK, 1991; RAHN et al., 1981; RAHN; LOWENTHAL, 1984; 

WOLFF et al., 1999). Os primeiros estudos que investigaram isótopos de chumbo, a fim de 

conhecer as trajetórias da poluição do ar mostraram que os aumentos destes elementos na 

atmosfera podem ser associados a Revolução Industrial (MARING et al., 1987; MUROZUMI 

et al., 1969; STURGES; BARRIE, 1987).  
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A contaminação de compartimentos ambientais terrestres tais como o solo e os 

depósitos de turfas podem ser advindos via deposição atmosférica de elementos-traços em 

conjunto com a absorção ou sequestro pela vegetação local. Alguns elementos-traço se 

destacam pela sua toxicidade e por serem não biodegradáveis (BOŽIĆ et al., 2009; BUCH et 

al, 2017), vindo a se acumular na cadeia alimentar, afetando as comunidades terrestres e 

aquáticas, devido à drenagem e escoamento superficial de substâncias tóxicas na água de locais 

contaminados (BAI et al., 2010). Vários estudos epidemiológicos têm mostrado correlação 

positiva entre os níveis de contaminantes na atmosfera com o aumento de doenças humanas 

(CURTIS et al, 2006; ISIK et al, 2006).  

O mercúrio é um elemento-traço considerado como poluente ambiental global devido 

a sua fácil dispersão na atmosfera e por ser reconhecidamente tóxico aos humanos e à biota. 

Apresenta alta afinidade pelas substâncias húmicas, incluindo os ácidos fúlvicos e húmicos. A 

ligação entre o mercúrio e as substâncias húmicas é muito forte e seu conteúdo está amplamente 

vinculado aos complexos húmicos (HINTELMANN et al., 1997; MEILI et al., 1997). 

Outro elemento-traço toxico que tem sido objeto de muitos estudos é o chumbo. O 

chumbo é um elemento imóvel nos depósitos de turfa (SHOTYK et al., 2001; WEISS et al., 

2002; FARMER et al., 2002; LE ROUX et al., 2005; NOVAK et al., 2011). O que também é 

mostrado em recentes trabalhos da República Checa, juntamente com o cobre e o zinco (Novak 

et al., 2011). O tempo médio de residência de alguns metais pesados em solos é entre 75 e 380 

anos para o cádmio, 500 a 1000 anos para o mercúrio, e para os mais fortemente adsorvidos, 

como arsênio, cobre, chumbo, selênio e zinco o tempo de residência seria de 1000 a 3000 anos 

(BRIDGES, 1991). 

Para compreender a dinâmica desses elementos traço na atmosfera ao longo do tempo, 

turfeiras datas podem ser ferramentas valiosas que permitem reconstruir as entradas de metais 

traços oriundos da atmosfera, sendo estes posteriormente, depositados sobre o solo (SHOTYK 

et al., 1996; MARTINEZ-CORTIZAS et al., 1997; FARMER et al, 2009). 

Em turfeiras do noroeste da Espanha, Martinez-Cortizas et al. (1999) em estudo do 

efeito da atividade antrópica sobre a contaminação por mercúrio constataram que as turfeiras 

podem funcionar como testemunho ambiental das mudanças atmosféricas. Segundo 

Mohammed et al. (2013) a turfas amostradas no leste da Bélgica registraram ao longo dos 

últimos 1500 anos, elevadas taxas de acumulação de mercúrio sendo que sua acumulação foi 

maior no período industrial, estando possivelmente associado a um aumento de atividades 

industriais regionais como, a queima de carvão, fundição e refinarias (de chumbo, cobre e 

zinco).  Martınez Cortizas et al. (2002) observaram em turfeiras amostradas no noroeste da 
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Espanha, um maior enriquecimento de chumbo nas camadas de 3 a 5 cm de profundidade e os 

rádioisótopos do chumbo nesta profundidade indicaram a deposição atmosférica de chumbo 

presente nos combustíveis.  

Sendo assim as turfeiras têm se mostrado um ótimo ambiente para  diagnóstico do 

acúmulo histórico de elementos traços (MOHAMMED et al, 2013), onde tem sido relatado o 

aumento da deposição de contaminantes atmosféricos nas camadas superiores em decorrência 

da atividade antrópica. No entanto, poucos são os  trabalhos no Hemisfério Sul. Sendo assim, 

este estudo tem como objetivo avaliar a deposição de elementos-traço via atmosfera em 

turfeiras ao longo dos últimos 150 anos. 

 

6.2 MATERIAL E MÉTODOS 

O Estudo foi realizado em dois parques nacionais onde foram coletados testemunho 

de turfeira. O primeiro parque foi o Parque Nacional de Itatiaia (PNI) 

(22° 17′ 57″ S, 44° 37′ 15″ W, 1,888 m altitude), considerado uma unidade de conservação 

exclusiva à preservação do meio ambiente (Decreto nº 1.713 de 14 de junho de 1937, Brasil), 

localizado a cerca de 150 km da cidade do Rio de Janeiro. O segundo local de estudo foi o 

Parque Nacional da Serra dos Órgãos (PNSO) (22° 27′ 32″ S, 43° 1′ 37″ W, 2,117 m altitude), 

terceiro parque mais antigo do Brasil, localizado a cerca de 50 km da cidade do Rio de Janeiro. 

O clima de ambas as regiões é o Cwb (Sistema de Köppen), marcado pela baixa temperatura 

média anual (10 ° C a 15 ° C) e alta umidade (precipitação anual é de 2.500 mm no PNI e 3.600 

mm na PNSO) (NIMER, 1979). 

O procedimento de amostragem para as turfeiras consistiu na utilização de um tubo 

amostrador (100 cm de comprimento e 10 cm de diâmetro) introduzido da superfície do solo 

no substrato basal. O testemunho PNI foi obtido com 41 cm de profundidade, enquanto em 

PNSO o testemunho foi obtido com 30 cm de profundidade. Cada testemunho foi então 

seccionado com 1,5 cm de resolução e as amostras posteriormente foram congeladas e 

liofilizadas para posteriores analises.  

O mercúrio total (Hg) foi determinado por espectrofotometria absorção atômica de 

vapor frio, após digestão em água regia, e redução com SnCl2 (MARINS et al.1998).  

As análises dos demais elementos químicos seguiram a metodologia do EPA-3051 

para sedimentos (6 mL HNO3) em forno de microondas fechado e analisados por espectrometria 

de emissão óptica com plasma (ICP OES).  
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A atividade de 210Pb foi determinada por Lourençato et al. (2017) para determinação 

das taxas de sedimentação e cronologia sendo as medições realizadas utilizando um detector de 

poço de germânio de alta pureza (Canberra), seguindo o método de Cutshall et al. (1983).  

As taxas de acumulação de mercúrio (Hg AR) foram calculadas pela equação (ROOS-

BARRACLOUGH et al., 2002, 2006, ROOS-BARRACLOUGH; SHOTYK, 2003): 

 

𝐻𝑔 𝐴𝑅 = 10 ∙  [Hg]  ∙  D ∙  TS      (6) 

Onde: Hg AR é a taxa de acumulo de mercúrio (μg cm-2 ano-1); [Hg] é a concentração de 

mercúrio (ng g-1); D densidade da turfa (g cm-3); TS é a taxa de sedimentação (cm ano-1). 

As taxas de acumulação de chumbo (Pb AR) foram calculadas pela equação (ROOS-

BARRACLOUGH et al., 2002, 2006, ROOS-BARRACLOUGH; SHOTYK, 2003): 

 

𝑃𝑏 𝐴𝑅 = 10 ∙  [Pb]  ∙  D ∙  TS      (7) 

Onde: Pb AR é a taxa de acumulo de chumbo (μg cm-2 ano-1); [Pb] é a concentração de chumbo 

(ng g-1); D densidade da turfa (g cm-3); TS é a taxa de sedimentação (cm ano-1). 

 

Os fatores de enriquecimento de metal foram calculados da seguinte forma (SHOTYK 

et al., 2002): 

 

𝐸𝐹 = ([𝐸]𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎 [𝑇𝑖]𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎)⁄ ([𝐸]𝑐𝑟𝑜𝑠𝑡𝑎 [𝑇𝑖]𝑐𝑟𝑜𝑠𝑡𝑎)⁄⁄  

Onde: EF é o fator de enriquecimento; E amostra é a concentração do elemento traço obtido na 

amostra; Ti amostra é a concentração do titânio obtido na amostra; E crosta é a concentração de 

referência do elemento traço na crosta superior (Wedepohl, 1995); Ti crosta é a concentração de 

referência do titânio na crosta superior (Wedepohl, 1995). 

 

6.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

A cronologia do testemunho do PNI obtida p através da atividade do 210Pb determinada 

por Lourençato et al (2017) mostrou uma idade de 1896 em PNI com uma taxa de acúmulo de 

turfa (TAT) de 0,18 g m-2 ano-1 antes dos anos 1950, e desde 1950 tem um TAT de 0,08 g m-2 

ano-1. Estudo realizado por Lourençato et al (2017) nos mesmos testemunhos justificou que 

essa alteração abrupta na taxa de acumulação da turfa seria devido a alterações climáticas 

ocorridas a partir de 1950 e que provocou importantes alterações nos processos biogeoquímicos 
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das turfeiras estudadas. Já no testemunho PNSO foi obtido uma idade correspondente ao ano 

de 1934 com uma taxa de acumulação homogênea de turfa (média de 10 g m-2 ano-1 TAT). 

As turfeiras são importantes ambientes no estudo da deposição de mercúrio uma vez 

que este elemento pode formar complexos com matéria orgânica por mecanismos bióticos e 

abióticos (XIA, 1999; MARTÍNEZ-CORTIZAS et al., 2007), principalmente quando estão 

disponíveis grupos funcionais específicos (grupos com enxofre reduzido). Assim, as 

concentrações de Hg são fortemente influenciadas por processos de humificação de turfa 

(BIESTER et al., 2003; FRANZEN et al., 2004; PEREZ-RODRÍGUEZ et al., 2015). 

Entretanto, Allan et al. (2013) não obtiveram correlação entre o grau de humificação da turfa e 

a concentração de mercúrio ao longo dos testemunhos. De acordo com Lourençato et al. (2016) 

os ambientes avaliados no presente estudo se caracterizam pelo elevado nível de humificação 

da matéria orgânica ao longo de todo o testemunho, não sendo, portanto, a humificação um 

fator de variabilidade em profundidade ou mesmo entre os locais de estudo. 

As concentrações de Hg no testemunho do Parque Nacional de Itatiaia (PNI) variaram 

de 110.46 a 219.35 ng g-1 com uma média de 162.21 ± 28.73 ng g-1. Na parte inferior do 

testemunho, abaixo dos 18 cm (período anterior a 1950), as concentrações de Hg obtidas foram 

relativamente menores, com uma média de 137.175 ± 15.18 ng g-1 quando comparado com as 

profundidades superiores a 18.5 cm (período de 1950 ao presente), onde a concentração média 

179.91 ± 19.53 ng g-1 (Figura 11). Lacerda et al. (2004) avaliaram a concentração de mercúrio 

em sedimentos de lago em PNI e obtiveram também aumento nas concentrações de mercúrio a 

partir de 1950 embora os valores tenham sido maiores que os  encontrados nas turfeiras, sendo 

de cerca de 450 ng g-1 após 1950. 

Em PNSO a concentração de Hg variou de 102.48 a 202.65 ng g-1, sendo a média de 

155.62 ± 30.13 ng g-1 de Hg (Figura 12). Embora com a maior proximidade de um grande centro 

industrial, o município do Rio de Janeiro, os valores foram ligeiramente inferiores aos valores 

encontrados no PNI, indicando que a proximidade do Rio de Janeiro não foi determinante para 

o aumento do mercúrio depositado via atmosfera nas turfeiras estudadas. Mello et al. (2003) 

avaliaram a química das chuvas no maciço de PNI, encontrando indicadores de que a chuva nas 

altitudes elevadas desta região sofreria forte influências de precipitações advinda da Amazônia 

central. Essa influência possivelmente afetaria a deposição de elementos traço em PNI, os quais 

seriam depostos por intermédio maior da precipitação nessas áreas elevadas.  Assim como em 

PNI, a área de PNSO apresentou maiores valores de mercúrio na porção superior do 

testemunho, de 0 cm - 15.75 cm de profundidade. No entanto isso foi observado em períodos 

mais recentes, a partir de 1970. Da superfície até 15.75 cm de profundidade a média de mercúrio 
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foi de 175.24 ± 20.06 ng g-1. Já a porção abaixo de 15.75 cm do testemunho (anterior ao ano de 

1970) apresentou concentração média de 136.00 ± 25 ng g-1 Hg (Figure 12). Outridge et al. 

(2011) em estudo realizado em Manitoba - Canada, obtiveram valores semelhantes ao presente 

estudo, onde de 1900 a 1930 encontraram 130 ng g-1 de Hg, de 1931 a 1988 foi encontrado 170 

ng g-1 e posteriormente, após 1988, ocorreu  redução da concentração de mercúrio para 100 ng 

g-1, que segundo os autores estaria associada a redução de emissão de mercúrio para a 

atmosfera.  
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Figura 11 - Densidade turfa (g cm-3), Mercúrio - Hg (ng g-1), Chumbo - Pb (μg g-1), Taxa de acumulo de mercúrio - Hg AR (μg m-2 ano-1) e Taxa de acumulo de chumbo – Pb 

AR (mg m-2 ano-1) na turfeira do Parque Nacional de Itatiaia (PNI). 
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Figura 12 - Densidade turfa (g cm-3), Mercúrio - Hg (ng g-1), Chumbo – Pb (μg g-1), Taxa de acumulo de mercúrio – Hg AR (μg m-2 ano-1) e Taxa de Acumulo de chumbo – 

Pb AR (mg m-2 ano-1) na turfeira do Parque Nacional da Serra dos Órgãos (PNSO). 
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As principais atividades antropogênicas que influenciam a emissão de Hg para a 

atmosfera são as usinas a carvão, a produção de cloro, a metalurgia não-ferrosa, a produção de 

cimento e a produção de chumbo e zinco (PACYNA et al., 2006; PIRRONE; MASON, 2009). 

A partir da década de 50 no Brasil ocorreu aceleração do desenvolvimento industrial e da 

urbanização. Nesse período foram  instaladas as primeiras indústrias automobilísticas (KATO, 

1973), além de outros importantes investimentos estatais para o desenvolvimento industrial do 

país. Nesse mesmo período observamos o aumento das concentrações de mercúrio nas duas 

áreas de estudo. 

Diversos estudos realizados em turfeiras em ambientes temperados também 

apresentaram aumento das concentrações de mercúrio na superfície dos testemunhos (ALLAN, 

et al, 2013; WENFANG et al., 2011; MARTINEZ-CORTIZAS et al., 2002; MARTINEZ-

CORTIZAS et al., 1999) e tal aumento foi associado ao avanço industrial no período desse 

aumento. 

O valor máximo de chumbo encontrado em PNI foi de 15.64 μg g-1 e o menor valor de 

6.60 μg g-1, sendo a média de 11.12 ± 2.50 μg g-1 (Figura 11). Assim como o mercúrio a 

distribuição deste contaminante ao longo do perfil da turfa não foi homogênea, sendo que os 

maiores valores de chumbo encontrados foram nas camadas superiores aos 12.5 cm 

(correspondendo a meados da década de 60), onde a média da concentração de mercúrio foi de 

13.56 ± 2.25 μg g-1. Nas camadas inferiores à 12.5 cm de profundidade observou-se menores 

valores de chumbo, apresentando médias de 9.62 ± 1.24 μg g-1 (Figura 11). 

Já em PNSO a concentração de chumbo ao longo do testemunho foi relativamente 

homogênea sendo os maiores valores observados de 13.14 μg g-1 e os menores de 5.00 μg g-1, 

com a média de 9.58 ± 2.02 μg g-1 (Figura 12), sendo este valor ligeiramente inferior aos 

encontrados em PNI.   

O aumento abrupto das atividades industriais desde meados do século XIX levou a um 

crescimento significativo da deposição de poluentes atmosféricos, atingindo os valores 

máximos entre os anos 1940 e 1960. O aumento da concentração de Pb em períodos recentes é 

semelhante ao de outros registros em ambientes de clima temperado, mostrando o efeito da 

poluição atmosférica de Pb desde o início da Revolução Industrial (CAMARERO et al., 1998, 

ELBAZ-POULICHET et al., 2011, MARTÍNEZ CORTIZAS et al., 2012; ROSMAN et al., 

2000; SCHWIKOWSKI et al., 2004; SHOTYK et al., 1998; VON GUNTEN et al., 1997). As 

concentrações máximas de Pb depositado nos períodos recentes podem ser associadas ao Pb 

adicionado na gasolina, que através da combustão era então emitido para a atmosfera. De acordo 

Schwikowski et al. (2004) a gasolina pode representar até 60% do chumbo emitido à atmosfera 



75 
 

 

a partir dos anos 60. A partir de 2002 a legislação brasileira proibiu a adição  de chumbo na 

gasolina (BARBOSA et al., 2010). Aparentemente, tal proibição resultou na pequena redução 

de chumbo observada na seção mais superficial dos testemunhos no PNI, que também tem sido 

observada em estudos de ambientes de clima temperado (CORELLA et al., 2017; NOVAK et 

al., 2008; ZUNA et al., 2011), onde a proibição do uso do Pb já aconteceu a mais tempo e tal 

redução é ainda mais significativa. 

A média da taxa de acumulo de mercúrio em PNI foi de 210.23 ± 59.16 μg m-2 ano-1, 

apresentando valores máximos de 311.42 μg m-2 ano-1 e mínimo de 133.40 μg m-2 ano-1 (Figura 

11). Apesar da concentração de Hg ter sido maior na superfície do testemunho de PNI, a taxa 

de acúmulo na superfície (186. 86 ± 56.97 μg m-2 ano-1) foi inferior à taxa de acúmulo para as 

camadas abaixo dos 18,5 cm de profundidade (253.70 ± 41.48 μg m-2 ano-1).  

Em PNSO, assim como para a concentração de mercúrio a taxa de acúmulo foi inferior 

à apresentada em PNI, sendo de 186 ± 40.26 μg m-2 ano-1, com valor máximo de 250.91 μg m-

2 ano-1 e mínimo de 103.79 μg m-2 ano-1 (Figura 11). Diferentemente de PNI, em PNSO a taxa 

de acúmulo na superfície do testemunho, acima de 15.75cm, foi ligeiramente maior (176. 29 ± 

33.96 μg m-2 ano-1) que a encontrada nas camadas abaixo de 15,75 cm (155.43 ± 45.03 μg m-2 

ano-1).  

Assim como o mercúrio a taxa de acúmulo do chumbo na turfeira de PNI foi menor 

nas camadas superiores do testemunho de turfa, média de 12.62 ± 3.28 mg m-2 ano-1 acima de 

15.5 cm, em relação às camadas inferiores a 15.5 cm, nos quais apresentaram média de 17.26 

± 3.54 mg m-2 ano-1. O valor máximo de taxa de acúmulo em PNI foi de 20.88 mg m-2 ano-1 e 

o mínimo de 8.11 mg m-2 ano-1 (média de 14.29 ± 4.02 mg m-2 ano-1). 

A taxa de acúmulo de chumbo em PNSO foi ligeiramente maior nas camadas 

superiores, no entanto tal aumento foi observado nas camadas acima de 15.75 (correspondendo 

a 1970) onde apresentaram média de 10.79 ± 1.68 mg m-2 ano-1 e de 9.44 ± 2.36 mg m-2 ano-1. 

O valor máximo foi de 13.91 mg m-2 ano-1 e o mínimo de 5.15 μg m-2 ano-1 (média de 10.11 ± 

2.11 μg m-2 ano-1).  

As menores taxas de acúmulo dos elementos traço nas camadas superiores do 

testemunho de PNI podem estar associadas a redução abrupta da densidade (Figura 11). De 

acordo com Lourençato et al. (2016) essa subsidência foi determinada por mudanças de 

processos hidrológicos provocado por alterações climáticas ocorridas a partir de 1950 fatos 

quais possivelmente levaram a alterações nos processos hidrológicos deste período. Essas 

alterações foram determinantes para uma menor taxa de acúmulo de elementos traços em 

turfeiras de PNI a partir de 1950.   
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Figura 13 - EF Hg - Fator de enriquecimento de mercúrio, EF Pb - Fator de enriquecimento de chumbo Mercúrio, Hg/C- Mercúrio normalizado pelo carbono, Pb/C- Chumbo 

normalizado pelo carbono. Turfeira do Parque Nacional de Itatiaia (PNI). 

 

 

 



77 
 

 

 

Figura 14 - EF Hg - Fator de enriquecimento de mercúrio, EF Pb - Fator de enriquecimento de chumbo Mercúrio, Hg/C- Mercúrio normalizado pelo carbono, Pb/C- Chumbo 

normalizado pelo carbono. Turfeira do Parque Nacional da Serra dos Órgãos (PNSO). 
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O enriquecimento de mercúrio em PNI e em PNSO foi da ordem de 1x105 enquanto o 

fator de enriquecimento de chumbo foi da ordem de 1x104 (Figuras 13 e 14). O fator de 

enriquecimento de mercúrio e chumbo em PNI aumentou a partir de 1950 (Figura 13), 

contrariamente ao observado em PNSO onde o enriquecimento do mercúrio e chumbo teve 

decréscimo acentuado a partir de 1950 (Figura 14). 

Assim como para os outros indicadores, a normalização do mercúrio e chumbo pelo 

carbono foi diferente nas duas áreas de estudo. Na área do PNI as relações Hg/C e Pb/C 

diminuíram a partir de 1950, enquanto em PNSO elas aumentaram a partir de 1950. 

Lacerda et al. (2004), em estudo realizado em lagos de Itatiaia obtiveram aumento 

significativo na taxa de acúmulo de chumbo e mercúrio a partir de 1950, inversamente ao obtido 

no presente trabalho. Ao que tudo indica, a região de Itatiaia sofreu forte influência das 

alterações climáticas a partir de 1950, fazendo com que o registro de acúmulo de elementos 

traço fosse alterado pelas mudanças hidrológicas ocorridas nesse ambiente. Por outro lado, a 

turfeira de PNSO não aparenta ter sido afetada por tal interferência. 

 

6.4 CONCLUSÕES 

 

As atividades antrópicas levaram ao aumento das concentrações de mercúrio e chumbo 

na atmosfera, inclusive em ambientes distantes das grandes cidades e de polos industriais, tais 

como no Parque Nacional de Itatiaia. Apesar de estudos em regiões tropicais relatarem a 

redução da concentração de chumbo em turfeiras, após a proibição da adição deste elemento na 

gasolina, apenas a turfeira no PNI apresentou pequena redução da concentração de chumbo. 

Alterações climáticas ocorridas a partir da década de 50 podem ter provocado alterações na taxa 

de acúmulo de mercúrio e de chumbo em turfeiras do PNI, pela  redução na sua capacidade de 

acumular esses elementos. No Parque Nacional da Serra dos Órgãos  não foi evidenciada a 

influência de alterações climáticas sobre as concentrações de Hg e Pb.  
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As avaliações realizadas nas turfeiras do Parque Nacional de Itatiaia (PNI) e do Parque 

Nacional da Serra dos Órgãos (PNSO) mostraram que estes ambientes possuem elevada 

capacidade de estocar carbono. Os valores registrados indicam que essa capacidade foi superior 

à de turfeiras em ambientes de clima temperado. Dada a importância do carbono como elemento 

na regulação do aquecimento global, a manutenção e preservação destes ambientes bem como 

a compreensão dos processos biogeoquímicos desses ambientes se tornam extremamente 

necessárias. Os processos de acúmulo de carbono nas turfeiras tropicais sugerem a forte 

influência de atividades antrópicas e de variações climáticas ocorridas nas últimas décadas, 

registrados nos últimos 150 anos.  

O uso de biomarcadores de lignina mostrou ser uma ferramenta importante para a 

maior compreensão sobre os tipos de fontes vegetais que deram origem ao carbono, bem como 

o grau de humificação de turfeiras altimontanas. A aplicação dessa técnica em turfeiras no PNI 

e no PNSO revelou que ambas as áreas possuem matéria orgânica bastante humificada e que os 

ambientes estudados não apresentaram variação no uso do solo nos últimos 150 anos, ou seja, 

sem alteração marcante da paisagem de campos de altitude e florestas  altimontanas.  Desta 

informação concluímos que as variações nos teores e nas taxas de acúmulo de carbono são 

devidas a outros fatores. 

Além da importância das turfeiras em sequestrar e acumular carbono, essas matrizes 

ambientais também possuem papel importante na ciclagem e noregistro ao longo do tempo de 

acúmulo de elementos traços oriundos da atmosfera. O aumento das concentrações de 

elementos traços, como o mercúrio e o chumbo, na atmosfera foi devido a atividades antrópicas 

que resultaram no aumento dos valores desses elementos nas turfeiras. As turfeiras do PNI e do 

PNSO apresentaram aumento na concentração de Hg e Pb a partir da década de 50, período que 

corresponde a um maior desenvolvimento de atividades industriais e urbanização do país.  

Além do aumento das concentrações do elemento traço, a turfeira do PNI parece ter 

sofrido influência de alterações climáticas, com indicativos de uma menor intensidade de 

humificação da matéria orgânica a partir de 1950, com alteração nos valores de densidade a 

partir deste período, o que fez com que tanto a taxa de acumulo de carbono como a de 

elementos-traço fossem fortemente diminuídas a partir deste período. Por outro lado, a turfeira 

no PNSO não mostrou evidência de alterações devidas a alterações climáticas e, assim, permitiu 

um melhor registro do acumulo de carbono e dos elementos-traço avaliados. 
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Pesquisas utilizando extração sequencial de elementos-traço em testemunhos de 

turfeiras podem proporcionar melhor entendimento sobre a entrada desses elementos nessas 

matrizes ambientais. Por exemplo, a determinação do mercúrio via seca e úmida do mercúrio 

que entra no sistema através da incorporação de material vegetal.   
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