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RESUMO 

Este trabalho foi realizado na península de Bragança, no Norte do Brasil, onde um 
transecto com 14 pontos, com vegetação e regimes de inundação diferentes foi 
selecionado para a coleta de testemunhos sedimentares. Nestes testemunhos foram 
analisados nitrogênio total (NT) e carbono orgânico total (COT) a fim de obter uma 
caracterização geral da matéria orgânica (MO). Os isótopos δ15N e δ13C foram 
analisados para traçar fontes de matéria orgânica sedimentar e como indicadores de 
estresse salino. Os aminoácidos totais hidrolisáveis (THAA) foram determinados a 
fim de se obter o índice de degradação (ID) em sedimentos com diferentes 
vegetações, na superfície e na coluna sedimentar. Os Isômeros de aminoácidos 
(enantiômeros D e L) foram determinados como marcadores de transformação 
microbial. A variação de NT, COT, δ15N, δ13C e THAA caracterizaram a matéria 
orgânica em dois grupos: o primeiro sob a superfície, fortemente influenciado pela 
vegetação presente e o segundo na coluna do sedimento, principalmente 
influenciado pela ação de bactérias decompositoras. A variação superficial foi 
influenciada principalmente pela vegetação. Isso fica claro nos pontos 1 a 7 onde a 
vegetação de Sesuvium portulacastrum foi responsável por altos valores de NT e 
COT, em comparação com os pontos 8 a 14  com vegetação de Avicennia 
germinans. O ID encontrado para a variação superficial divide a MO em 3 
subgrupos, o primeiro (pontos 1 a 4) com MO menos degradada, em comparação 
com segundo (pontos 5 a 9 ) e o terceiro (pontos 10 a 13) grupos. As correlações 
entre C/N, razão glutamina/ácido λ-aminobutírico (Glu/λ-aba) e razão aspargina/β-
alanina (Asp/β-ala) (R=-0,83 e R=-0,89, n=62, respectivamente) demonstraram que 
a ação bacteriana nos pontos 1 a 7 é menor que nos pontos 8 a 14, resultando numa 
MO mais degradada nos pontos 8 a 14. Na coluna sedimentar os aminoácidos mais 
abundantes foram glicina, ácido aspártico, alanina e ácido glutâmico. Por uma 
análise de grupamento os aminoácidos foram divididos em dois grupos, o primeiro 
composto de treonina, alanina, tirosina, valina, isoleucina, leucina, fenilalanina e 
histidina e o segundo composto de aspargina, glutamina, serina e glicina. Na 
variação do ID em todos os pontos e profundidades observa-se uma diminuição da 
superfície para as demais profundidades, o que indica que a MO superficial é menos 
degradada e lábil que a MO da coluna sedimentar. Isto é apoiado pelas correlações 
negativas entre o ID com Asp/β-ala, Glu/λ-aba e glucosamina/galactosamina (glc-
NH2/gal-NH2, R=-0,89, R=-0,72 e R=-0,81, n=182, respectivamente) que 
demonstram que o ID na coluna sedimentar é afetado principalmente pela ação 
bacteriana. A variação de THAA em COT (THAA-C) e THAA em NT (THAA-N), nos 
testemunhos datados (pontos 1, 9 e 14) identifica a diminuição da influência marinha 
em dois períodos secos (o primeiro entre 2000 anos AP e 1000 anos AP e o 
segundo entre 400 anos AP e a atualidade). O aumento dos D-aminoácidos com a 
profundidade assim como a razão glc-NH2/gal-NH2 confirmam o aumento da ação 
bacteriana com a profundidade, tornando a MO mais refratária. Portanto conclui-se 
que o ID, para este conjunto de dados, é eficiente na determinação do grau de 
degradação da matéria orgânica. 

 

Palavras-chaves: aminoácidos, matéria orgânica, índice de reatividade, manguezal. 



 

ABSTRACT 

This work was realized in Bragança's peninsula, in the North of Brazil, where a 
transect with 14 points, containing different vegetation types and flood regimes, was 
chosen for the collection of cores. In these cores were analyzed total nitrogen (NT) 
and total organic carbon (TOC) in order to obtain a general characterization of the 
organic matter (MO). The isotopes δ15N and δ13C were analyzed to trace sources of 
organic matter and as indicators of saline stress. The total hydrolysable amino acids 
(THAA) were determinate to obtain the degradation index (ID) in sediments with 
different vegetations, in the surface and in the sedimentary column. The isomers of 
amino acids (enantiomers D and L) were determinates to markers the microbial 
transformation. The variation of NT, TOC, δ15N, δ13C and THAA characterized the 
organic matter in two groups: the first under the surface is strongly influenced by the 
vegetation and the second in the column of sediment is mainly influenced by 
decomposers bacteria action. The superficial variation was influenced mainly by the 
vegetation. This is clear in the points 1 to 7, where the vegetation of Sesuvium 
portulacastrum was responsible for high values of TN and TOC, in comparison to the 
points 8 to 14 with vegetation of Avicennia germinans. The ID found for the 
superficial variation divides the MO in 3 subgroups, the first (points 1 to 4) with less 
degraded MO, in comparison to second (points 5 to 9) and the third (points 10 to 13) 
groups. The correlations between C/N, ratio glutamine/acid λ-aminobutiric (Glu /λ-
aba) and ratio asparagine/ß-alanine (Asp/ß-ala) (R=-0,83 and R=-0,89, n=62, 
respectively) demonstrate that the bacterial action under point 1 to 7 it is smaller than 
in the points 8 to 14, resulting in a MO more degraded in the points 8 to 14. In the 
sedimentary column the most abundant amino acids were glycina, aspartic acid, 
alanine and glutamic acid. Through a cluster analysis the amino acids were divided in 
two groups, the first composed of threonine, alanine, tyrosine, valine, isoleucine, 
leucine, phenylalanine and histidine and the second is composed of asparagine, 
glutamine, serine and glycine. In the variation of ID in all points and depths, it was 
seen a decrease between the surface and depths, what does indicate that the MO in 
the surface is less degraded and labil that the MO in the sedimentary column. This is 
supported by the negative correlations among ID with Asp/ß-ala, Glu/λ-aba and 
glucosamine/galactosamine (glc-NH2/gal-NH2, R=-0,89, R=-0,72 and R=-0,81, 
n=182, respectively) that demonstrate that ID in the sedimentary column is affected 
mainly by the bacterial action. The variation of THAA in TOC (THAA-C) and THAA in 
NT (THAA-N), on the dated cores (points 1, 9 and 14) do identifies the decrease of 
the marine influence in two dry periods (the first between 2000 years BP and 1000 
years BP and the second between 400 years BP and the present time). The increase 
of the D-amino acids with the depth as well as the ratio glc-NH2/gal-NH2 confirms the 
increase of the bacterial action with the depth, what makes the MO more refractory. 
Therefore the ID for this data set is an efficient way to determine the degree of 
degradation of MO. 

 

Keyword: amino acids, organic matter, reactivity index, mangrove. 
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1 INTRODUÇÃO 
 
 
 

Em comparação com outras partes da costa brasileira, os manguezais do norte do 

Brasil ainda possuem um razoável nível de preservação. Esse ecossistema contribui 

bastante na economia da região amazônica oriental, pois dele são retiradas 

toneladas de recursos pesqueiros como camarões, caranguejos, moluscos e peixes, 

porém esta área é seriamente ameaçada pelo progresso na região. 

Este estudo faz parte do projeto MADAM (Mangrove Dynamics and Management), 

uma cooperação entre Brasil e Alemanha, iniciada em 1996, em Bragança, no 

estado do Pará, norte do Brasil, que possui um manguezal inalterado por fontes 

antropogênicas (KRAUSE et al., 2001). O Projeto MADAM tem como escopo o uso 

de uma abordagem multidisciplinar para investigar as questões mais relevantes da 

dinâmica e manejo deste ecossistema e gerar conhecimento científico necessário na 

manutenção dos recursos naturais deste manguezal. As pesquisas desenvolvidas 

dentro deste projeto focalizaram os diversos fatores responsáveis pelas variações 

nas características deste sistema de manguezal.  

Os manguezais desempenham papel essencial na manutenção da vida marinha, 

funcionando como berçário, fonte de alimento para peixes e outros animais, além de 

possuírem um grande valor econômico, por protegerem as regiões costeiras da 

erosão, através de suas raízes escoras.  

Os principais fatores responsáveis pela ocorrência, estrutura e funcionamento de um 

manguezal são: temperaturas tropicais, substratos aluviais, proteção contra ondas, 

presença de água salgada e considerável amplitude de marés (WALSH et al., 1981). 

Sua formação e evolução estão associadas ao aporte de materiais sedimentares 
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provenientes tanto do mar quanto do continente, tornando-os ambientes de transição 

de alta produtividade (ODUM, 1988). 

Há grandes variações na temperatura, salinidade da água e do sedimento no 

manguezal. A salinidade da água pode variar de 0,5 a 100 (ODUM, 1988). Na 

superfície do sedimento a salinidade geralmente aumenta com a distância dos rios, 

exceto em caso de regiões sem vegetação, geralmente em nível topográfico mais 

alto, em que a água evapora rapidamente e concentra sais na superfície do 

sedimento (WEISS, 1971). 

Os parâmetros físico-químicos podem influenciar a vegetação de várias formas. 

Sempre que há um pequeno aumento na salinidade do sedimento, causado por 

mudanças na pluviosidade ou na freqüência de inundação, pode haver também 

mudanças de vegetação. Para entender como ocorrem essas mudanças é 

necessário um profundo conhecimento da dinâmica do manguezal e como ele é 

influenciado pela freqüência de inundação, topografia e salinidade do sedimento 

(SLAVICH et al., 1999). 

A freqüência de inundação não afeta somente a salinidade mais também o estado 

redox do sedimento e devido a isso, a disponibilidade de nutrientes e a estrutura da 

floresta (FELLER et al., 2003a; 2003b). Por exemplo, Sesuvium portulacastrum e 

Sporobolus virginicus, herbáceas comuns em manguezal, são indicadoras de 

mudanças na dinâmica de inundação e da oscilação da salinidade (BUSH et al., 

1999). As interações entre espécies e entre espécies e sedimentos podem ser 

entendidas como uma variação conjunta de fatores estressantes, como alta 

salinidade e hipóxia. Mais a vegetação do mangue não é necessariamente halófita. 

Algumas espécies são hábeis em sobreviver em outros ambientes devido ao seu 

crescimento lento. Cerca de 24 a 26 famílias de vegetação são alistadas como 

existentes em manguezal (TOMLINSON, 1986; SAENGER, 2002), a maioria dessas 

espécies desenvolveram sistemas de raízes aéreas e subterrâneas que podem 

absorver energia, estabilizar a erosão e aumentar a retenção de água e nutrientes 

no sedimento. 
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Outro exemplo é que em sedimentos de manguezal, geralmente inundados, as 

condições de hipóxia têm um efeito negativo no ciclo do carbono (KOCH et al., 

1990). Essa diminuição de oxigênio no sedimento afeta a absorção de nitrogênio em 

plantas de mangue, como por exemplo, Spartina alterniflora e Panicum hemitomon. 

O ecossistema manguezal possui assim uma íntima ligação entre vegetação e 

geomorfologia (WOODROFFE; GRINDROD, 1991), e é considerado como área com 

grande produtividade e com alta taxa de acumulação de carbono orgânico (ODUM, 

1988). Muitos estudos realizados (LALLIER-VERGÉS et al., 1998) em manguezais 

com diferentes espécies arbóreas predominantes têm mostrado que normalmente 

estas áreas apresentam grande quantidade de matéria orgânica sedimentar 

(carbono orgânico total médio: 18–47%) composta principalmente de restos de 

plantas deterioradas pela atividade microbiana. A decomposição da matéria orgânica 

em sedimentos de manguezal é atualmente bem estudada, assim como a relação 

entre a decomposição e o tipo de floresta, flutuações no nível do mar e a atividade 

de bactérias sulfato-redutoras (ALONGI et al., 2000; 1998a; LACERDA et al., 1995), 

mais a relação entre a evolução do manguezal e a matéria orgânica ainda não é 

bem conhecida e poucos estudos foram realizados com esse intuito (ALONGI et al., 

1998b). 

A formação e degradação da matéria orgânica em manguezal são processos 

dinâmicos e complexos, sua origem, transformação e retrabalhamento são muito 

importantes no entendimento do ciclo global do carbono (BAUER; DRAFFEL, 1998) 

e na dinâmica dos nutrientes. As características da composição da matéria orgânica 

geralmente não são associadas à disponibilidade biológica e dinâmica de 

degradação, por isso uma série de indicadores de maturidade molecular diagenética 

tem sido usada para determinar o estado da degradação da matéria orgânica, como 

por exemplo: lignina (preservação) e pigmentos (perda). Porém um indicador do 

estado de degradação baseado em um único componente é problemático quando 

usado em estudos de comparação, pois em geral sua distribuição espacial não é 

afetada somente pelos mesmos fatores que afetam a matéria orgânica e por isso é 

difícil definir o quanto à variação deste é devido à diagênese e o quanto é devido a 

entrada de matéria orgânica oriunda de outro ambiente no sistema, já que em geral 

o ambiente tem múltiplas fontes de matéria orgânica e espacialmente varia bastante.  
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Estudos de aminoácidos em sedimentos (COWIE; HEDGES, 1992) indicam que 

alguns aminoácidos e hexoaminas podem ser enriquecidos durante a degradação e 

outros são perdidos. Essas mudanças na composição da matéria orgânica podem 

ser usadas para determinar o seu nível de decomposição. Por exemplo, a relação 

entre β-alanina e γ-ácido aminobutírico e seus precursores pode ser interpretada 

como um bom índice de reatividade (IR) da matéria orgânica, outro exemplo é que 

os enantiômeros dos aminoácidos (D e L, dextrogiro e levogiro) têm origens 

diferentes e conhecidas. Os D-aminoácidos são abundantes em biomassa 

bacteriana, enquanto os L-aminoácidos são quase exclusivamente originários de 

fitoplâncton e outros produtores primários. Os D-aminoácidos de alanina, ácido 

aspártico e ácido glutâmico são os principais constituintes da peptidoglicana, um 

biopolímero originário da estrutura das membranas das bactérias. Esses 

constituintes celulares são menos acessíveis a biodegradação que os outros 

aminoácidos encontrados na matéria orgânica (TANOUE et al., 1992; NAGATA et 

al., 1998), o que resulta na sua acumulação durante a diagênese. 

Esse conjunto de características dos aminoácidos permite a determinar a reatividade 

da matéria orgânica e como a sua composição pode ser influenciada pelas variações 

na vegetação, que por sua vez é influenciada pelas oscilações do nível do mar. 

Atualmente as propriedades químicas da matéria orgânica têm sido usadas como 

parâmetros importantes na reconstrução paleoambiental do Quaternário (MEYER, 

1994; MEYER et al., 1998) assim como a composição relativa de aminoácidos, que 

mudam durante a diagênese da matéria orgânica, que são bons indicadores de 

degradação de matéria orgânica (ITTEKKOT et al., 1984; COWIE; HEDGES, 1992; 

CHEN et al., 1999). Na década de 80 surgiu a discussão sobre o uso quantitativo e 

qualitativo de aminoácidos nos estudos de reatividade e origem da matéria orgânica,  

porém os dados de aminoácidos em manguezais são escassos. 
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2 OBJETIVOS 
 
 
 
2.1 Objetivos Gerais 
 
 

Este trabalho faz parte do projeto MADAM e está integrado ao grupo de trabalho 

“Ciclos internos em Manguezal” coordenado pelo Prof.Dr.Rúben Lara que visa 

entender a influência de paleo ambientes no ciclo de nutrientes e na dinâmica da 

matéria orgânica. 

 
 
2.2 Objetivos específicos 
 
 

1. Investigar a variação horizontal no sedimento superficial de aminoácidos 

individuais na forma D (dextrogiro) e L (levogiro), aminoácidos totalmente 

hidrolisados (THAA), composição dos aminoácidos e o índice de degradação 

(ID) (DAUWE et al., 1999) ao longo de um transecto com diferentes 

vegetações.  

2. Verificar a variação na coluna do sedimento dos aminoácidos individuais na 

forma D (dextrogiro) e L (levogiro), aminoácidos totalmente hidrolisados 

(THAA), composição dos aminoácidos e o índice de reatividade (IR) (DAUWE 

et al., 1999) de uma área com conhecida reconstrução paleoambiental e 

relacionar a mudanças na vegetação.  

3. Comparar a composição, concentração e relações de aminoácidos, com o tipo 

de vegetação e determinar como essa vegetação influencia a degradação da 

matéria orgânica. 
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4. Verificar se o índice de degradação (ID) para o conjunto de dados deste 

trabalho é representativo do tipo de matéria orgânica depositada e da 

diagênese. 
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3 BASE TEÓRICA 
 
 
 
3.1 Diagênese 
 
 

A zona costeira é um local onde há o depósito de material proveniente da dissolução 

e erosão do material particulado oriundo do continente. A mistura deste material com 

a água do mar propicia sua dissolução e estocagem no oceano. Como esse 

processo não é 100% eficiente, uma parte deste material é reciclada na interface 

sedimento-água. Essa reciclagem que ocorre é chamada diagênese. Durante os 

estágios iniciais da diagênese, que ocorrem logo após a deposição inicial do material 

particulado, os ciclos biogeoquímicos têm um papel importante na transformação e 

degradação neste material. Por exemplo: o ciclo do carbono, por meio da 

fotossíntese, produz energia necessária para micro e macros organismos, do 

ambiente sedimentar, que modificam a química do sedimento, que por sua vez, afeta 

a distribuição da matéria orgânica, tornando possível o fluxo dos componentes da 

matéria orgânica na interface sedimento-água. 

 
 
3.1.1 Decomposição aeróbica 
 
 

Quando os detritos e partículas são depositados, seu destino depende da taxa de 

sedimentação e da quantidade de oxigênio em contato com a superfície do 

sedimento e nos espaços intersticiais. Em ambientes óxicos, os organismos 

aeróbicos usam o O2 dissolvido que está em excesso e o O2 da água intersticial para 
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degradação da matéria orgânica (Equação 4.1). A matéria orgânica é então 

assimilada por animais que se alimentam de detritos orgânicos (detritívoros) ou 

decomposta por bactérias heterotróficas aeróbicas (decompositores). Os detritívoros 

(ex: poliquetas) são responsáveis pela bioturbação que ajuda na oxigenação do 

sedimento e as bactérias removem os componentes lábeis dos detritos tornando a 

matéria orgânica mais refratária. A maioria dos produtos solúveis da decomposição 

dilui-se na interface sedimento-água e retorna a coluna d’água. Em manguezais, os 

processos de decomposição aeróbica e a entrada de oxigênio são usualmente 

limitados a alguns centímetros na coluna d’água (REVSBECH et al., 1989; 

HOWARTH et al., 1979), mas existem vários processos responsáveis pelo aumento 

desta zona óxica, por exemplo, a bioturbação pela macrofauna bêntica 

(KRISTENSEN et al., 1991) e atividade das raízes (MCKEE et al., 1988). 

Vários processos ocorrem durante a decomposição aeróbica (Figura 3.1). Depois da 

quebra da matéria orgânica por bactérias heterotróficas e a denitrificação 

anaeróbica, quimiossintetizadores aeróbicos convertem amônia a nitrato 

(nitrificação).  

 
 
3.1.2 Decomposição anaeróbica 
 
 

A mineralização da matéria orgânica continua em condições subóxicas e anóxicas, 

usando fontes secundárias de oxidantes (FROELICH et al., 1979): nitrato (Equação 

4.2), óxidos e hidróxidos de ferro e manganês (Equação 4.3 e 4.4; HEDGES; KEIL, 

1995) e sulfato (Equação 4.5; BENNER et al., 1991). Quando todos os oxidantes 

terminam, as bactérias metalogênicas começam a ‘quebrar’ a matéria orgânica via a 

desprotonação óxido-redutiva de carbono (Equação 4.6). 
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Degradação da matéria orgânica na presença de O2 livre 
Respiração aeróbica 

(CH2O)106(NH3)16H3PO4+138O2→H3PO4+16HNO3+106CO2+122H2O  

Equação 4.1 

Degradação da matéria orgânica na ausência de O2

Denitrificação 

(CH2O)106(NH3)16H3PO4+ 94,4HNO3→ H3PO4+ 55,2N2+106CO2+177,2H2O 

Equação 4.2 
Redução do Manganês 

(CH2O)106(NH3)16H3PO4+236MnO2+472H+→H3PO4+236Mn2++16NH3+106CO2+366H2O 

Equação 4.3 
Redução do Ferro 

(CH2O)106(NH3)16H3PO4+212Fe2O3+848H+→H3PO4+424Fe2++16NH3+106CO2+530H2O 

Equação 4.4 
Redução do Sulfato 

(CH2O)106(NH3)16H3PO4+54SO4
2-→H3PO4+53S2-+16NH3+106CO2+106H2  

Equação 4.5 
Ausência de O2 livre e ligado a outros radicais 
(CH2O)106(NH3)16H3PO4→H3PO4+16NH3+ 53CO2 + 53H2O  

Equação 4.6 

Figura 3.1 – Equações representativas da seqüência diagenética da matéria 

orgânica em diferentes ambientes. 
Figura 3.1 – Equações representativas da seqüência diagenética da matéria 

orgânica em diferentes ambientes. 

Tabela 3.1: Classificação de ambientes deposicionais  Tabela 3.1: Classificação de ambientes deposicionais  

Anóxico Anóxico 
Ambientes Redox Óxico Subóxico Sem H2S na coluna 

d'água 
Concentração de 

O [O ]>2 2>[O ]>0,2 [O ]<0,2 2 na água 
(O

2 2 2
(ml)/H O(l)) 2 2

Fonte: TYSON et al., 1991.
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Vários processos ocorrem durante a decomposição da matéria orgânica em 

ambientes anóxicos (Figura 3.2), o primeiro é a quebra, por hidrólise, da matéria 

orgânica particulada em macromoléculas (aminoácidos, açúcares e ácidos graxos de 

cadeia longa). Após a decomposição inicial, ocorre a fermentação por bactérias 

tendo por resultado moléculas orgânicas menores e compostos inorgânicos (ácidos 

de cadeias curtas e álcoois), que por meio de bactérias acetogênicas geram acetato, 

H  e CO2 2. A denitrificação geralmente ocorre logo depois que o oxigênio é 

totalmente consumido e gera dióxido de carbono, água e nitrogênio. Após o 

consumo total de nitrogênio, pela denitrificação, começa a redução do sulfato, que 

produz dióxido de carbono, água e sulfeto de hidrogênio. A metanogênese sintetiza 

metano a partir dos produtos da fermentação. 
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Figura 3.2 – Esquema genérico do ciclo do carbono, ligado ao ciclo do nitrogênio e 

do enxofre. As formas de N, S e P liberadas em cada estágio da mineralização estão 

no lado esquerdo do diagrama (KILLOPS; KILLOPS, 1993). 
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3.2 Carbono Orgânico Total (COT), Nitrogênio Total (NT) e Razão C/N 
 
 

A razão C/N freqüentemente indica a fonte de matéria orgânica predominante no 

ambiente. O C/N de fitoplânctons é entre 7,7 e 10,1, para bacterioplâncton, ricos em 

N, o C/N é em torno de 2,6 a 4,3 (LEE; CRONIN, 1982). Em contraste, plantas 

vasculares podem ter um C/N bastante alto (>50; e.g. HEDGES et al., 1995).  

Esta razão pode ser alterada por diversos processos, que incluem amonificação, 

nitrificação e denitrificação (THORNTON; MACMANUS, 1994; CIFUENTES et al., 

1996; YAMAMURO, 2000; GRAHAM et al., 2001). O aumento na razão C/N na 

matéria orgânica sedimentar relativa à fonte, com o tempo ou com a profundidade 

em um testemunho pode ser interpretada primariamente como perda de nitrogênio. 

Uma pequena variação sugere que C e N são mineralizados ou preservados na 

mesma taxa. A diminuição na razão C/N pode ser também observada, e pode ser 

explicada como resultado da adsorção de nitrogênio orgânico ou inorgânico, nas 

superfícies silicáticas da argila (MACKO et al., 1993) ou incorporação de N por 

bactérias que degradam matéria orgânica (CIFUENTES et al., 1996). Porém se uma 

pequena mudança na razão C/N é encontrada entre matéria orgânica ‘viva’ e 

deteriorada, essa razão elementar pode ser usada para traçar a fonte da matéria 

orgânica. Deve-se ter em mente, porém que a determinação da fonte da matéria 

orgânica pode refletir somente o componente da matéria orgânica que é preservado 

e não o fluxo original do sedimento. Sendo assim, é possível determinar somente a 

fonte da matéria orgânica refratária no sedimento. Esta fração, porém, é o 

componente que é relacionado ao seqüestro em longo prazo de carbono orgânico 

total (COT) e é conseqüentemente de interesse. 

O COT (carbono orgânico total) é um indicador fundamental na descrição da 

abundância de matéria orgânica no sedimento. A "típica" matéria orgânica contém 

aproximadamente 50% de carbono, sendo assim, a concentração da matéria 

orgânica é cerca de duas vezes o valor do COT. A concentração do COT representa 

a maior fração da matéria orgânica que escapou da remineralização durante a 

sedimentação. A concentração de COT é influenciada pela produção primária de 

biomassa e subseqüentemente pelo grau de degradação, que por sua vez 
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dependem das diferentes origens da matéria orgânica, de processos deposicional, e 

da preservação. 

A relação entre COT e enxofre também é característica de paleoambientes. Levental 

(1983) e Raiswell (1988) observaram um aumento no enxofre pirítico com o aumento 

do COT. A explicação para esse comportamento é que a quantidade de matéria 

orgânica metabolizável, disponível para as bactérias sulfato redutoras, aumenta com 

a chegada de matéria orgânica na interface sedimento-água. Conseqüentemente o 

enxofre da pirita sedimentar tem uma correlação direta e positiva com a matéria 

orgânica não metabolizável (resistente ou não usada).  
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3.3 Isótopos (δ13C e δ15N) 
 
 

Assim como a razão C/N, a razão entre os isótopos de carbono é muito útil na 

distinção da fonte da matéria orgânica e de diferentes tipos de plantas. A 

composição isotópica do carbono estável reflete a composição da fonte assim como 

o fracionamento entre 12 13C e C durante a fotossíntese (HAYES, 1993). A variação 

de δ13C(‰) no sedimento depende de três diferentes tipos de ciclos fotossintéticos 

entre as plantas terrestres: C3 (Calvin), C4 (Hatch-Slack) e CAM (metabolismo ácido 

das crassuláceas). As mudanças e alterações na produtividade relativa de plantas 

C3 e C4 em um ecossistema, através do tempo, são freqüentemente atribuída às 

mudanças ambientais ou climáticas. Essas diferenças permitem traçar o carbono de 

cada ciclo fotossintético na matéria orgânica do solo (Figura 3.3). 

Assim como na variação de δ13 15C, as plantas do tipo C3 possuem mais N que as 

plantas do tipo C4, sugerindo que há uma diferente ciclagem de N nestes dois tipos 

de plantas (COOK, 2001). Muitos processos podem explicar essas diferenças, 

incluindo a preferência pela absorção de 15N, pelas plantas, e diferenças no 

processo interno de metabolização de nitrogênio. A variação temporal e química de 

nitrogênio, observada em outros ecossistemas, pode contribuir na diferenciação de 
15N por plantas C3 e C4 (Figura 3.4). Uma variação temporal na absorção de 

nitrogênio pode ser observada em momentos em que há um aumento da umidade 

(GEBAUER; EHLERINGER, 2000; MCKANE; JOHNSON, 2002). As espécies com 

associações simbióticas também têm um isótopo de nitrogênio preferencial 

(EVINER; CHAPIN, 1997). Por exemplo, a grama Digitaria eriantha prefere absorver 

nitrato à amônia (WOLFSON; CRESSWELL, 1984), muitas árvores com associações 

de micorrizas têm preferência por aminoácidos e proteínas, como fonte de 

nitrogênio. 

Além disso, a maior fonte de nitrogênio em sistemas terrestres, N2 via fixação de 

nitrogênio, é isotopicamente diferente da utilizada em sistemas marinhos, nitrato 

oceânico através da redução de nitrogênio (Figura 3.4). 
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Figura 3.3 – Composição do carbono isotópico de organismos marinhos autotróficos 

e organismos terrestres em comparação com a faixa observada em compostos 

anorgânicos e constituintes orgânicos. 

 
Figura 3.4 – Faixa de δ15N de alguns organismos terrestre, organismos marinhos e 
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3.4 Aminoácidos 

 maior parte do nitrogênio presente em organismos está na forma de proteínas, e 

De acordo com a natureza do radical -R, esses compostos podem ser classificados 

Os aminoácidos de caráter ácido apresentam um ácido carboxílico no radical -R e 

Os aminoácidos possuem dois isômeros, um com rotação para o lado direito, 

bactérias ou em certos antibióticos.  

 
 

A

todas as proteínas são constituídas por combinações de apenas vinte aminoácidos. 

Os aminoácidos apresentam, em sua molécula, um grupo ácido (-COOH) e um 

grupo amino (-NH2), além de um radical -R, que é responsável pela diferenciação 

entre os diversos tipos de aminoácidos existentes. Graças à presença em sua 

molécula de grupamentos derivados de ácidos carboxílicos e de aminas, os 

aminoácidos são dotados de propriedades de ácidos e de bases. Esse duplo caráter 

é de importância vital para a compreensão do comportamento e das funções das 

proteínas e, por conseguinte, da matéria viva. 

em neutros, ácidos e básicos. Os primeiros são aqueles nos quais esse radical não 

se encontra diretamente ligado aos grupos -NH2 ou -COOH. Entre os compostos 

desse tipo incluem-se a glicina, a serina, a alanina, a cisteína (que apresenta um 

átomo de enxofre em sua molécula), a treonina, a valina, a metionina (que também 

possui um átomo de enxofre), a leucina, a isoleucina, a fenilalanina, a tirosina 

(ambas com um anel benzênico em sua estrutura), a prolina e o triptofano. 

liberam, quando em meio ácido, não somente o átomo de hidrogênio da carboxila 

principal, mas também aquele correspondente ao grupo -COOH ligado ao radical -R, 

deixando a molécula com dupla carga negativa. Pertencem a esse grupo os ácidos 

aspártico e glutâmico e seus respectivos derivados, a asparagina e a glutamina. Já 

os aminoácidos básicos, representados pela arginina, lisina e histidina, apresentam 

um grupo -NH  ligado ao radical -R (Tabela 3.2). 2

chamado D e um com rotação para o lado esquerdo, chamado L. Os aminoácidos 

originados de moléculas protéicas são quase sempre na forma de isômeros L. Os 

aminoácidos D podem ser encontrados em peptídeos, como peptidoglicana de 
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Os aminoácidos comuns são precursores na biossíntese de outros aminoácidos 

protéicos, aminoácidos não protéicos e de proteínas ao nível dos ribossomos. 

e ser 

também um indicador de fonte marinha ou terrígena, ou de um tipo particular de 

. A razão D/L de aminoácidos individuais é freqüentemente usada como 

indicadora de atividade microbiológica ou transformação microbiológica da matéria 

m no ambiente (COWIE; HEDGES, 1992; 

ITTEKKOT et al., 1984). Os aminoácidos estão presentes no sedimento, ligados a 

ria orgânica terrestre. 

 A composição dos aminoácidos pode refletir a fonte da matéria orgânica sedimentar 

e essa variação pode ser associada aos processos de sedimentação ou pod

planta. 

Alguns aminoácidos podem ser usados como traçadores de fonte de matéria 

orgânica

orgânica (ENGEL; MACKO, 1993; DAUWE; MIDDELBURG, 1998), assim como para 

dar informações da fonte e dos processos de transformações que ocorreram no 

ambiente (COWIE; HEDGES, 1992; ITTEKKOT et al., 1984). Cowie e Hedges (1992) 

mostraram que plantas vasculares, fitoplânctons, zôoplânctons e bactérias possuem 

apenas traços de aminoácidos β-Alanina e ácido γ-aminobutírico que são produtos 

metabólicos derivados do ácido aspártico e do ácido glutâmico, aminoácidos 

aromáticos (LEE; CRONIN, 1982).  

A análise de aminoácidos também pode dar informações da fonte e dos processos 

de transformações que ocorrera

peptídeos, proteínas, ácidos húmicos, fragmentos proteináceos e no estado livre, 

como produto de decomposição. Grande parte do nitrogênio em sedimentos 

marinhos está na forma destes compostos lábeis. Bada e Man (1980) verificaram 

que um aumento na concentração de glicina e uma correspondente diminuição na 

concentração de serina e treonina são atribuídos a decomposição da matéria 

orgânica. As diferenças na composição de aminoácidos podem também ser 

explicada por diferenças no ambiente deposicional, nas diferentes estabilidades da 

decomposição microbiológica e outras reações geoquímicas.  

Na fração ácida dos aminoácidos, o ácido aspártico é mais abundante que o ácido 

glutâmico em matéria orgânica marinha se comparada à maté
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Na fração neutra a predominância de treonina, em comparação com serina, indica 

fonte de plâncton marinho.  

Ittekkot et al. (1984) usam a razão entre aminoácidos aromáticos e aminoácidos não 

protéicos (β-Alanina e ácido γ-aminobutírico) para calcular o índice de reatividade da 

) observaram que a diminuição da razão Glc-NH2/Gal-NH2 

com a profundidade é atribuída a mineralização da quitina e também ao aumento da 

a é o único aminoácido no qual o oxigênio 

molecular participa em seu catabolismo, sendo por isso sensível às mudanças redox 

matéria orgânica (IR).  

Jennerjahn et al. (1999

atividade bacteriana. Glc-NH2 é originário de matéria quitinosa de zooplâncton 

(MÜLLER et al., 1986), e a razão Glc-NH /Gal-NH2 2 é atribuída à atividade bacteriana 

(KANDLER, 1967), da qual se deduz a influência marinha no ambiente. Observaram 

também que a concentração de tirosina diminui até 5 cm e aumenta até uma 

concentração máxima na zona de transição (óxica a subóxica-anóxica) e depois 

diminui novamente. Uma variação similar a que ocorre na plataforma continental do 

Paquistão (SUTHHOF et al., 2000). 

Segundo Lenhninger (1987), tirosin

no sedimento, o que o capacita a ser usado como indicador de condições redox.  
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Tabela 3.2: Aminoácidos com suas estruturas 

Grupo R Nome Grupo R Nome 

- H  Glicina -(CH ) NH Lisina 2 4 2

-CH Alanina -CH SH Cisteína 3 2

-CH(CH ) Valina -CH CH SCH Metionina 3 2 2 2 3

-CH CH(CH ) Leucina -CH - Fenilalanina 2 3 2 2

-CH OH Serina -CH -      -OH 2 2 Tirosina 

-CH COOH Ácido Aspártico -CH CH COOH 2 2 2  

-CHOH                  NH Treonina  CH3 -(CH2)3NHCNH2
Arginina 

-CHCH CH          -CH2 3 2
 CH3 Isoleucina              

            H 
Triptofano 

 O 

-CH2CNH2

Asparagina        -CH2 Histidina 

        O 

-CH2CH2CNH2
Glutamina 

            COOH   
                  H 

 

Prolina 

N

NH
N

Fonte: KILLOPS; KILLOPS, 1993. 
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4 ÁREA DE ESTUDO 
 
 
 

A área de estudo está localizada na Planície Costeira Bragantina, que faz parte de 

um cinturão de manguezal com cerca de 350 km2, entre a cidade de Belém e o rio 

Gurupi no nordeste do estado do Pará, que tem aproximadamente 110 km e em 

alguns trechos chega a atingir 20 km de largura. A área é próxima a cidade de 

Bragança, a cerca de 200 km a leste de Belém (Figura 4.1). 

A região de inteira de Bragança (cidade, manguezal e praia) tem cerca de 90 mil 

habitantes e tem indústrias agrícolas de pequeno e médio porte. Na zona rural cerca 

de 70% das pessoas retiram seu sustento do manguezal, seja pela catação de 

caranguejo, pesca ou retirada de madeira (informação verbal)1. A madeira retirada é 

usada principalmente em fornos de fabricação de tijolos e em padarias (BERGER et 

al., 1998).  

A cerca de 20 anos o governo construiu a estrada que liga Bragança a praia de 

Ajuruteua, com intuito de facilitar o acesso às praias e permitir o escoamento da 

produção de pescado e de caranguejo para Bragança e outras localidades vizinhas. 

No centro da península, ocorre uma planície com vegetação herbácea, que é usada 

para a criação de búfalos e bovinos. 

 

                                                 
1 Informação verbal em conversa informal entre Moirah P. M. Menezes e a autora, em maio de 2005, 
na Universidade Federal do Pará, campus de Bragança. 
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4.1  Geologia e geomorfologia 
 
 

A Planície Costeira Bragantina constitui um sistema deposicional dominado por 

macromaré (5-6 metros de amplitude) formada por extensos manguezais e 

estuários. Ela está situada na bacia cretácea de Bragança-Viseu e sua geometria e 

paleotopografia estão associadas a movimentações neotectônicas que tem 

controlado a espessura dos depósitos Terciários e Quartenários (SOUZA FILHO, 

2000). O grupo Barreiras foi datado do Mioceno inferior (EL ROBRINI et al., 1993) e 

é constituído por conglomerados polimíticos com intercalações de sedimentos 

arenosos e argilosos.  

O Terciário é marcado inicialmente pela sedimentação da formação Pirabas no 

Mioceno inferior (EL-ROBRINI et al., 1993). Esta é constituída por camadas de 

calcários, depositados em plataforma carbonática marinha rasa e, secundariamente 

em lagunas e mangues. Subseqüentemente à deposição, dominantemente 

transgressiva, houve uma fase regressiva responsável pela sedimentação do grupo 

Barreiras (EL-ROBRINI et al., 1993). O Quaternário é representado por sedimentos 

areno-argilosos pleistocênicos do Pós-Barreiras (SOUZA FILHO; EL-ROBRINI, 

1998) e por depósitos de planície aluvial, estuarina e costeira sedimentar recente. 

Segundo Souza Filho et al., (1997), a área costeira de Bragança é dividida em três 

diferentes unidades geomorfológicas: aluvial, estuarina e planície costeira. A planície 

aluvial se estende do sul até o limite com o estuário. Sua geomorfologia é 

subdividida em canais fluviais, planícies alagadas e levees. A planície estuarina é 

limitada ao sul pela planície aluvial e no norte por uma zona predominantemente 

marinha. Esta planície é formada por canais estuarinos, furos de maré e planícies 

estuarinas alagadas. A planície costeira é limitada ao sul por cliffs inativos de cerca 

de 1 m, erodidos do platô costeiro e ao norte pela planície estuarina. A Planície 

Costeira Bragantina é composta de Pântanos Salinos (Campos de Bragança), 

Manguezais, Cheniers, Planície Arenosa, Dunas Costeiras e Praias, onde a principal 

é a de Ajuruteua. 
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4.2 Clima 
 
 

A região costeira do nordeste do Pará é caracterizada por um clima tropical quente e 

úmido. O período seco de menor pluviosidade ocorre entre junho e novembro. As 

estações meteorológicas de Belém (200 km a oeste) e Turiaçu (a 170 km leste) 

registraram uma temperatura média anual de 25,9°C a 26,3°C, respectivamente.  As 

temperaturas máximas e mínimas são 31.7°C e 18.0°C (Belém) e 33.2°C e 15.18°C 

(Turiaçu). A precipitação anual é 2277 mm (Belém) e 2134 mm (Turiaçu) (Figura 4.2, 

INMET). 
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Figura 4. 2 – Média da variação de precipitação pluviométrica e temperatura das 

estações meteorológicas de Belém e Turiaçu. 

 
4.3 Características ambientais da Península Bragantina 
 
 

Segundo Lugo e Snedaker (1974) e Woodroffe (1992), o sistema pode ser descrito 

como fluvial e franja de mangue, influenciado por marés com forte fluxo bidirecional. 

Próximo à costa, o transporte de sedimento é altamente dinâmico, com áreas de 

erosão e deposição. Sua principal característica hidrodinâmica é a amplitude de 

maré, entre 4-5 m. No estuário, a velocidade das correntes nos grandes canais é 
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cerca de 1,5 m/s (COHEN et al., 1999). O principal rio da região é o rio Caeté, que 

tem cerca de 100 km de comprimento, drena cerca de 3000 km2 do manguezal 

(SCHWENDENMANN, 1998), e tem uma descarga de 180 m3/s (no período 

chuvoso) a 0.3 m3/s (no período de seca). 

 
 
4.4 Vegetação  
 
 

Schaeffer-Novelli et al. (1990) dividem a costa brasileira em 7 segmentos. O 

manguezal de Bragança (segmento III) é classificado como franja de floresta 

dominada por Rhizophora mangle, com cerca de 20 m de altura.  Segundo Menezes 

(2006), essa região possui três espécies dominantes; Avicennia germinans, 

Rhizophora mangle e Laguncularia racemosa, além de outras espécies de 

gramíneas, leguminosas, etc. 

A distribuição da vegetação é geralmente relacionada à topografia, processos físicos 

e outros fatores ambientais, como freqüência de inundação e salinidade. 

As principais características da vegetação da península de Bragança são: 

1 - Floresta anã de Avicennia germinans (altura média <2.5 m; REISE, 2003) em 

nível topográfico mais alto, inundado somente na maré de sizígia (freqüência de 

inundação <28 dias/ano); com salinidade da água intersticial de 90-100. 

2 - Floresta de Avicennia germinans baixa (altura média 6 m; REISE, 2003) inundada 

somente durante a maré alta (28-78 dias/ano); com salinidade da água intersticial de 

90-50. 

3 - Floresta mista, composta de Rhizophora mangle, Avicennia germinans e 

Laguncularia racemosa e dominada por Avicennia germinans (altura média 12m; 

MENEZES et al., 2006); com freqüência de inundação em torno de 175 dias/ano, e 

salinidade da água intersticial de 23-58. 
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4 - Floresta mista, composta de Rhizophora mangle, Avicennia germinans e 

Laguncularia racemosa, dominada por Rhizophora mangle (altura média 12 m; 

MENEZES et al., 2006); com freqüência de inundação em torno de 233 dias/ano, e 

salinidade da água intersticial de 20-60. 

5 - Vários tipos de florestas mistas com Rhizophora mangle e Avicennia germinans, 

sob condições salobras, com estrutura similar às outras florestas encontradas, mais 

associadas a um grande número de gramíneas e leguminosas (MENEZES et al., 

2006; BERGER et al., 2006); com freqüência de inundação em torno de 140 

dias/ano, e salinidade da água intersticial de 10-17. Estas florestas ocupam uma 

área com maior influência da água do rio. 

Além das florestas já citadas, podem ser observados outros tipos de florestas: 

1. Florestas isoladas, com vegetação de altura média acima de 25 m, ocorrem em 

muitas áreas elevadas no centro da planície, cercadas por pântanos e manguezais. 

A composição dessas ilhas de florestas não é bem estudada, mais pode estar 

relacionada a florestas de terra firme e vegetação de restinga. 

2. Áreas de pântano salino, sem vegetação, no centro da península, que tem cerca 

de 3 a 4 km². Esses pântanos são raramente inundados, somente nas marés de 

sizígia. As principais espécies nesse ambiente são Eleocharis geniculata, 

Fimbristylis spadicea (Cyperaceae) e Sporobolus virginicus (Poaceae) (informação 

verbal ). 2

3. Restinga: próxima a vila de Ajuruteua. 

4. Vegetação rasteira (campo de dunas): ocorrem em planícies arenosas e em 

dunas móveis e estáveis.  Neste ambiente a predominância de Cyperaceae, 

Poaceae, Humiria balsamifera, Byrsonima crassifolia, Chrysobalanus icaco, 

Anacardium occidentale e outros (SANTOS; ROSÁRIO, 1988). 

                                                 
2 Informação verbal em conversa informal entre Moirah P. M. Menezes e a autora, em maio de 2005, 
na Universidade Federal do Pará, campus de Bragança. 
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4.5 Invertebrados 
 
 

Os invertebrados são abundantes no manguezal, destacando-se várias espécies de 

caranguejo, como o caranguejo-uça ( ), ucas (Ucides cordatus Uca leptodactyla, Uca 

pugnax, Uca maracoani), marinheiros (Aratus pisonii), aratus (Goniopsis cruentata), 

guaiamuns (Cardisoma guanhumi), siris (Callinectes danae, Callinectes sapidus), 

cracas (Chthamalus Rhizophorae, Balanus eburneus, Balanus pallidus, Balanus 

trigonus), entre outros. Quanto aos moluscos, destacam-se nos manguezais a 

ocorrência de ostras (Crassostrea Rhizophora), mexilhões (Mytella charruana) e 

caramujos (Mellampus coffeus, Littorina ziczac). Os turus também são comuns 

nesse ambiente, entre os quais, Teredo furcifera, Teredo navalis, Bankia gouldi, 

Bankia cieba, Bankia fimbriatula e Bankia destructa. 

A atividade de captura de Caranguejos em Bragança é totalmente artesanal e 

alcança rendimentos anuais de 7 toneladas por km² de manguezais, produzindo 

retorno financeiro suficiente não só para as famílias dos catadores de caranguejo, 

mas também para movimentar o comércio local (DIELE; ARAÚJO, 2006).
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4.6 Impacto humano na vegetação 
 
 

O maior impacto neste ecossistema de mangue ocorreu em 1985, quando foi 

construída uma rodovia de cerca de 35 km, que liga a cidade de Bragança à praia de 

Ajuruteua, no nordeste da península.  

Não se pode afirmar que a origem do pântano salino, no centro da península, seja 

natural ou não, mas há uma forte evidencia do impacto humano mais recente, com o 

corte indevido de árvores de Avicennia para serem usadas como combustível em 

fornos de padarias, da cidade de Bragança, gerando uma área bastante degradada. 

4.7 Pescado 
 
 

Em Bragança, assim como em todo o estuário amazônico e o litoral norte, distingue-

se a atuação de duas frotas pesqueiras, técnica e economicamente distintas, a frota 

industrial e a artesanal (ISAAC; BARTHEM, 1995). Estas frotas exploram uma 

elevada diversidade de espécies, um número ainda desconhecido de estoques e 

abastecem de pescado desde as comunidades indígenas até o mercado 

internacional. Entretanto, com o advento da pesca industrial na região, as 

comunidades locais sentem-se ameaçadas com o desenvolvimento intenso destas 

pescarias. 

A pesca na região bragantina é exercida por diversos grupos de pescadores que 

diferem ente si quanto à sua capacidade e autonomia de produção, captura e formas 

de organização.  

Bragança aparece como o segundo maior entreposto de desembarque de pescado 

do Estado do Pará, com produção pesqueira da ordem de 6.000 toneladas anuais, 

perdendo unicamente para a capital Belém. 

A produção de pescado proveniente das pescarias artesanais e industriais no 

Estado do Pará variou durante os anos mais recentes conforme mostrado a seguir: 

2000 = 101.518,7t, 2001 = 98.553,23t, 2002 = 104.705,50t e 2003 = 154.546,0t. Ao 
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longo do período a produção desembarcada apresentou tendência decrescente com 

média anual de 107.000 toneladas (BRAGA et al., 2006). 

As espécies mais comumente capturadas são a pescada gó (Macrodon ancylodon); 

dourada (Brachyplatystoma flavicans); camurim (Centropomus undecimalis); xaréu 

(Caranx hippos), timbira (Oligoplites palometa), tainha e pratiqueira (Mugil platanus); 

sarda (Pellona castelnaeana); uricica (Cathorops spixii), gurijuba (Arius parkeri), 

bagre (Arius couma) e algumas espécies de arraias (Dasyatis geijkes, Dasyatis 

guttata e Gymnura micrura). 
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5 MATERIAIS E MÉTODOS 
 
 
5.1 Área de amostragem 
 
 

A área escolhida encontra-se no centro da Planície Bragantina e possui uma 

vegetação bastante variada. Nesta área foi feito um transecto a partir da estrada 

Bragança – Ajuruteua, que corta a planície bragantina. Este transecto tem a 

extensão de 4150 m, com 14 testemunhos, com profundidade variando entre 50 e 

160 cm. A descrição do transecto pode ser vista na Tabela 5.1 e na Figura 5.1. 



 

Tabela 5.1: Descrição da vegetação do transecto da área de estudo. 

Cumprimento 
dos 

testemunhos 
(cm) 

Distância a 
partir da 

estrada (m) 

Vegetação sob o 
ponto de 

amostragem 
Coordenadas 
geográficas Pontos Vegetação na área 

95 350 00º55'40,5" 46º42'16,4'' 1 Sesuvium Portulacastrum e Bates Marítima Bates maritima 
Sesuvium Portulacastrum, Bates Marítima, Sporobolus 

virginicus e Avicennia germinans (~1,5m) 
Sesuvium 

Portulacastrum 100 720 

  

Fonte: Este trabalho. 

2 00º55'43,9" 46º42'15,4" 
Sesuvium Portulacastrum, Bates Marítima, Sporobolus 

virginicus e Avicennia germinans (~1,5m) 
Sesuvium 

Portulacastrum 55 980 3 00º55'46,3" 46º42'13,4" 
Sesuvium 

Portulacastrum 135 1480 4 Sesuvium Portulacastrum 00º55'48,7" 46º42'11,0" 
Sesuvium 

Portulacastrum 150 1870 5 Sesuvium Portulacastrum 00º55'49,9" 46º42'09,9" 
Sesuvium 

Portulacastrum 50 2030 6 Sesuvium Portulacastrum 00º55'51,4" 46º42'09,0" 
Sesuvium Portulacastrum, Sporobolus virginicus e Bates 

Marítima 
Sesuvium 

Portulacastrum 140 2210 7 00º55'52,3" 46º42'07,9" 
Avicennia germinans Sporobolus virginicus, Bates Marítima e Avicennia 

germinans (~1,5m) 55 2530 8 00º55'54,1" 46º42'06,4" 
150 2750 00º55'56,5" 46º42'04,7" 9 Avicennia germinans Bates Marítima e Avicennia germinans (~1,5m) 
50 3250 00º55'57,9" 46º42'02,3" 10 Avicennia germinans Bates Marítima e Avicennia germinans (~1,8m) 
55 3430 00º55'59,5" 46º42'00,1" 11 Avicennia germinans Bates Marítima e Avicennia germinans (~2,5m) 
150 3590 00º55'61,3" 46º41'58,3" 12 Avicennia germinans Avicennia germinans (~5 m) 
60 3890 00º55'66,8" 46º41'43,8" 13 Avicennia germinans Avicennia germinans (~10 m) 
160 4120 00º55'72,5" 46º41'36,4" 14 Avicennia germinans Avicennia germinans (~10 m) 
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Figura 5.1 – Representação esquemática da área de estudo. Foto 1 – Detalhe de Sporobulos virginiculos e Avicennias no ponto 1; 

foto 2 – a imagem abrange os pontos 2 e 3 do transecto; foto 3 – detalhe de Sesuvium portulacastrum no ponto 4; foto 4 –  a 

imagem abrange os ponto 11 a 14, com Sesuvium portulacastrum, Sporobulos virginiculos e Avicennias e foto 6  fotografia aérea 

da área de estudo(Cohen, 2005). Os traços em vermelho indicam a localização de cada ponto do transecto. 
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5.2 Coleta de amostras 
 
 

Um transecto de 4125m foi escolhido, na área de estudo, e neste foram escolhidos 

14 pontos. Foram coletados dois testemunhos em cada ponto. O testemunho1 foi 

usado para análises de salinidade, difratometria de Raio-X, granulometria, 

estratigrafia, infravermelho e o testemunho 2 para a análise de umidade, salinidade, 

carbono orgânico total (COT), nitrogênio total (NT), δ13C, δ15N, datação e 

aminoácidos totais hidrolisáveis (THAA).  Os dois testemunhos foram coletados, lado 

a lado, por um trado metálico com cânulas descartáveis de acrílico com 2,5cm de 

diâmetro, e extensões de 65 cm de comprimento (Figura 5.2). Os pontos de coleta 

foram marcados com GPS (Tabela 5.1). As amostras de sedimento são extraídas do 

seu lugar original sem sofrer alterações maiores de estrutura e volume. Após a 

coleta, as cânulas foram devidamente vedadas nas extremidades e mantidas 

resfriadas até a posterior retirada do testemunho, no Laboratório de Genética do 

Campus da UFPa em Bragança. No testemunho 1, as amostras foram retiradas em 

atmosfera de nitrogênio (glove-bag), usando-se um pistão metálico, com proteção 

acrílica, no testemunho 2 não usou-se atmosfera de nitrogênio. Estes testemunhos 

foram secionado com resolução de 2 cm até 10 cm, 3 cm até 25 cm, 5 cm até 100 

cm e 10 cm até o final do testemunho.  

Cada amostra foi colocada em frascos de vidro previamente lavados com uma 

solução de HCl 5%, calcinados a 500ºC por 4 h e identificados. Este procedimento 

foi tomado para eliminar a contaminação durante a preservação das amostras.  

As amostras foram mantidas resfriadas a aproximadamente 0ºC até posterior 

análise. As amostras para análises de THAA, COT, NT, δ13 15C e δ N foram trituradas 

em graal de ágata e secas em liofilisador.  

A tabela 5.2 mostra os pontos em foram determinados argilos minerais e 

infravermelho. As tabelas em anexo mostram as análises realizadas em cada 

testemunho e as respectivas profundidades dos sedimentos utilizados.  
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Figura 5.2 – Trado metálico com cânulas de acrílico descartáveis, com extensões de 

65 cm de comprimento. 

 
 

Tabela 5.2: Pontos em que foram feitas determinações de argilos minerais, 
infravermelho. 

Ponto Superfície Camada intermediária Camada Final 
1 0-6 cm 45-50 cm 90-95 cm 
3 0-6 cm 25-30 cm 50-55 cm 
5 0-6 cm 70-75 cm 140-150 cm 
7 0-6 cm 60-65 cm 130-140 cm 
9 0-6 cm 70-75 cm 140-150 cm 
11 0-6 cm 25-30 cm 50-55 cm 
12 0-6 cm 30-35 cm 55-60 cm 
14 0-6 cm 75-80 cm 150-160 cm 

 
Fonte: Este trabalho. 
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5.3 Freqüência de inundação e topografia 
 
 

Para avaliar a freqüência de inundação e a topografia, ao longo do transecto, foram 

instalados cerca de 42 dispositivos que medem o nível da maré (Figura 5.3) As 

medidas foram feitas na maré máxima e os valores anotados são ajustados pelo 

nível da maré, os detalhes sobre resolução vertical e registro diário podem ser 

observados em Cohen et al. (1999). Depois disso a freqüência de inundação é 

expressa como o número de vezes que a maré alcança cada nível topográfico 

durante o ano, calculado a partir de uma tabela com o nível da maré. 

Frascos vazios 

Frascos Cheios 

Nível da maré alta 

2 
m

 

Superfície do 
sedimento 

 

Figura 5.3 – Dispositivos utilizados na determinação do nível topográfico e 

freqüência de inundação. 

5.4 Granulometria 
 
 

Foram pesados 5 g de cada amostra e adicionados 40 mL de água destilada e 5 mL 

de peróxido de hidrogênio por 24 horas, tempo necessário para que ocorresse a 

reação. Após isso foram lavadas com água destilada, até que todo o peróxido fosse 

retirado, e todo o material orgânico fosse oxidado, depois as amostras foram 

mantidas em aparelho de ultra-som, até completa desagregação. Depois de 

desagregadas as amostras foram peneiradas, via úmida, em peneiras de 0,062 mm. 
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O retido na peneira é areia, que depois de seca foi pesada para cálculo de 

porcentagem. O que passou na peneira é silte e argila, que por centrifugação (2 

minutos a 1000 rpm) separam-se, o material que fica em suspensão é argila, que 

depois de seca, calcula-se sua porcentagem, o silte é o precipitado que também é 

seco e pesado. Esta análise foi realizada no Laboratório de Petrografia do Centro de 

geoquímica da UFPa. 

 
5.5 Determinação dos argilos-minerais 
 
 

Para a determinação dos argilos-minerais por difração de raios-X em lâminas 

orientadas, 10 g da amostra foi diluída em 150 ml de água destilada e adicionados 

50 ml de peróxido de hidrogênio (30 v). Essa solução é centrifugada a 100 rpm por 

15 minutos, até separação da fração silte, permanecendo a argila a ser usada em 

lâminas orientadas. Esta análise foi realizada no laboratório de dinâmica costeira da 

UFPa (LADIC). 

 
5.6 Análise de Infravermelho 
 
 

A importância desse método é a identificação de radicais orgânicos no sedimento e 

sua ligação a radicais químicos. As amostras escolhidas para esta análise foram às 

mesmas para a determinação de argilo-minerais (Tabela 5.2). Inicialmente a amostra 

foi pulverizada e homogeneizada em graal de ágata e levada à estufa a 50ºC, 

durante 12 horas para eliminar a umidade, e depois levada ao dessecador para 

resfriar.  

Utilizam-se 0,7mg da amostra que são misturadas com 200 g de KBr sólido num 

cadinho de ágata. A mistura é transferida a um cadinho pastilhador de aço e 

submetida a uma pressão de 700 Kg/cm durante um minuto. Nestas condições o KBr 

forma uma matriz homogênea e transparente em torno das partículas da amostra. A 

pastilha obtida é colocada no feixe do espectrômetro de infravermelho para registrar 
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o espectro e assim ser feita a determinação dos radicais químicos ligados às 

substâncias orgânicas do solo (OH- , S-, COOH, etc.).  

As leituras dos espectros são feitos através de catálogos de espectros padronizados, 

constituídos por um conjunto de bandas de absorção, que mostram as 

características de estiramento e de deformação estrutural dos compostos. 

 
 
5.7 Umidade  
 
 
A umidade foi determinada pelo método da diferença de massas (Deutsche Institut 

für Normung-DIN 38444-S2). Esta análise foi realizada no laboratório de dinâmica 

costeira da UFPa (LADIC). Cerca de 1 g de amostra foi pesada úmida em cadinho 

de porcelana e seca (100ºC, 24 horas). Para o cálculo da umidade foi utilizada a 

seguinte fórmula: 

( )
Pi

100Pf1Pi ×−
=                       Equação 5.1                                Umidade (%) 

 

Onde: 

Pi  – Amostra pesada úmida, 

Pf1 – Amostra pesada seca, e 

 
 
5.8 Salinidade 
 
 

Foram pesados 1 g de amostra úmida em um Becker de plástico e adicionadas 5 ml 

de água destilada, o material permaneceu então por 15 minutos em banho de ultra-

som até estar completamente desagregado e decantado por 24 horas, após isso, 

mediu-se a condutividade com condutivímetro e converteu-se em salinidade 

(SCHWENDENMANN, 1998). Esta análise foi realizada no laboratório de Dinâmica 

Costeira da UFPa (LADIC). A salinidade encontrada é considerada a salinidade da 

água intersticial, a salinidade do sedimento é calculada pela seguinte fórmula: 
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                                          Sal = Sa[(M x U/100)+V] ,                       Equação 5.2 
(M x U/100) 

 

Onde: 

Sal – Salinidade do sedimento, 

Sa  – Salinidade da água intersticial, do extrato 1:5 da amostra, 

U (%) – Umidade da amostra, 

M (g) – Massa de amostra usada no extrato, e 

V (ml) – Volume de água usado no extrato.   

 
 
5.9 Composição elementar: C e N  
 
 

Carbono (C) e Nitrogênio (N) são analisados com um analisador elementar (Fisons, 

NA 2100) pelo método de Verardo et al. (1990), no Zentrum für Marine 

Tropenökologie da Univertät Bremen – Alemanha. 

10 a 15 mg de amostra de sedimento macerado, não peneirado, são pesadas em 

duplicata em cadinhos de cobre e prata. Para amostras de sedimento, o carbono 

orgânico total (COT) é determinado após acidificação com HCl 1 N e evaporação a 

40ºC por 24 h, que remove o carbono inorgânico. Valores de C/N são obtidos 

calculando-se a razão molar entre a concentração de C e N. COT é expresso em % 

massa e C/N é calculado em massa/massa. 

O sedimento padrão LECO 1010 foi usado a cada 15 amostras analisadas e 

algumas amostras selecionadas foram analisadas em triplicatas, para testar a 

reprodutibilidade da análise e verificar a precisão analítica.  
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5.10 Determinação de δ13C e δ15N  
 
 

As análises de δ13C e δ15N foram realizadas em um espectrômetro de massa de 

fluxo continuo (CF-IRMS; Finningan, Delta Plus), no Zentrum für Marine 

Tropenökologie da Univertät Bremen – Alemanha.  

Após a combustão das amostras e geração de N  e CO2 2 em um analisador 

elementar os gases separados cromatograficamente são introduzidos através de 

fluxo contínuo no espectrômetro de massa. Esses gases são ionizados por elétrons 

no vácuo e os íons resultantes são acelerados e transformados em feixe iônico por 

uma lente eletrostática. De acordo com a diferença de massa (28,29 e 30 para o N2 

e 44,45 e 46 para o CO2) o feixe de íons é refletido em um campo magnético e cada 

feixe dividiu-se em 3. Os feixes simples são quantificados em três copos coletores e 

medidos junto com um gás padrão. A razão isotópica é calculada por comparar com 

um padrão de referencia internacional e dado em ‰ do valor padrão.  

x1000 1)-
Rstd
RS(                                             δ em ‰ =             Equação 5.3 

Onde  

Rs – Medida da razão isotópica da amostra e  

Rstd – Medida da razão isotópica do padrão.  

 

 
14C 5.11 Datação: 

 
 
Apenas os pontos 1, 9 e 13 foram datados, as profundidades escolhidas podem ser 

observadas na tabela 6.3. As amostras de datação por radiocarbono foram 

realizadas por espectrometria de aceleração de massa. Os dados foram submetidos 

a um tratamento estatístico, de maneira que os valores superiores a 3 desvios 

padrão (3 s) relativos à distribuição normal foram descartados. Análise realizada no 

Leibniz Laboratory of Isotopic Research na Universidade Cristian Albrechts em Kiel, 

Alemanha. 
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Os dados selecionados foram submetidos a procedimento matemático específico, 

corrigindo-se a idade 14C convencional para o fracionamento isotópico. Os 

resultados de 14C são reportados como porcentagem de carbono moderno (pcm) e, 

por convenção, as datações obtidas pelo método de 14C natural são referenciadas 

como idade 14C convencional em anos AP (Antes do Presente), considerando o 

presente o ano de 1950. 

 
 
5.12 Análise de Aminoácidos Totais Hidrolisados (THAA).  
 
 

Para a hidrólise ácida usam-se 10 mg de sedimento seco e triturado, a esse 

sedimento adicionam-se 10 ml de água destilada e 10 ml de HCl (32%), essa 

suspensão, em atmosfera de nitrogênio, é hermeticamente fechada e colocada em 

estufa a 110oC por 24 h. Os aminoácidos foram determinados depois de hidrólise 

ácida, em HPLC (High Performance Liquid Chromatography) pelo método de Fitznar 

et al.(1999).  

Após a hidrólise ácida, a 10 ml da amostra foram adicionados 9,8 ml de uma solução 

de borato (30,91g de ácido bórico dissolvido em 1 l de HCl 32%), e o pH ajustado a 

8,5, com HCl ou NaOH. Análise realizada no Zentrum für Marine Tropenökologie da 

Univertät Bremen – Alemanha. 

Glicina e enantiômeros D e L dos aminoácidos listados na Tabela 5.3 são 

determinados após a hidrolização em HPLC com fluorescência em pré-coluna de 

derivatização com O-phtaldialdehyde (OPA) e N-isobutiril-D/L-cisteína (IBDC/IBLC) – 

Figura 5.5. 

O sistema HPLC usado nesta análise é composto de vários parâmetros, que 

precisam ser calibrados, e observados sistematicamente. Esses parâmetros são 

bomba l-7100, auto analisador l-7250 P, temperatura da coluna, detector de 

fluorescência l-7480, pré coluna, coluna, eluentes e resfriamento (Figura 5.5). A 

bomba L-7100 do sistema (Merck Hitachi, LaChrom) possui 3 entradas para eluentes 

(A, B e C). As entradas B e C são necessárias para limpeza do sistema com etanol e 

a entrada A para injeção de amostra (Figura 5.4). Essa bomba é ligada meia hora 
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antes de começar a análise para que o fluxo dos eluentes fique constante e o 

sistema inteiro fique equilibrado. Para prevenir evaporação e deteriorização das 

amostras, as amostras são conservadas a 10ºC. A calibração é feita com um padrão 

Pierce (padrão de aminoácidos H, Nº20088) e uma mistura de padrões simples 

(Aldrich). Após a injeção de cada amostra a entrada A é limpa com água deionizada.   

800 µl da amostra são injetados em um frasco reacional e adicionados 80µl de OPA 

e 20µl de IBLC/IBDC. Após o tempo de reação (120 s), 5µl da amostra é injetada na 

coluna. A detecção é feita por um detector de fluorescência.  

A solução OPA usada para derivatização não reage com aminoácidos secundários, 

portanto prolina (pro) não pode ser detectado por esse método. O ácido aspártico 

(asp) e o ácido glutâmico (glu) são formados quantitativamente da aspargina (asn) e 

glutamina (gln) durante a hidrólise (Figura 5.5). 
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Tabela 5.3: Abreviação e tempo de eluição dos aminoácidos 
 

Aminoácidos Abreviação Tempo de eluição (m) 
L-asp 12,30 L- ácido aspártico 
L-glu 20,07 L- ácido glutâmico
D-glu 22,49 D- ácido glutâmico 
L-asn 25,57 L-aspargina 
L-ser 27,22 L-serina 
D-asn 28,55 D-aspargina 
D-ser 29,95 D-serina 
L-gln 31,87 L-glutamina 
L-thr 34,41 L-treonina 
L-his 36,39 L-histidina 
gly 36,91 Glicina 

L-arg 42,30 L-arginina 
L-ala 43,27 L-alanina 
D-ala 47,20 D-alanina 
L-tyr 50,66 L-tirosina 
D-tyr 54,09 D-tirosina 
L-val 57,97 L-valina 
L-met 59,07 L-metionina 
L-phe 59,07 L-fenilamina 
L-ile 61,61 L-isoleucina 

D-phe 68,14 D-fenilanina 
L-leu 70,55 L-leucina 
D-leu 74,11 D-leucina 

 
Tabela 5.4: Parâmetros do sistema do HPLC 

 

HPLC Merck LaChrom 

Taxa de fluxo: 0,8 ml.min-1
Bomba L-7100 Limite de pressão: Min. 5 bar, Max. 320 bar 

Injeção de amostra Auto analisador L-7250 P 
21ºC Temperatura da Coluna 

Ex 340 nm, em 445 nm Detector de fluorescência L-7480 
Merck Superspher 100RP18 LiChrochart E-4 Pré coluna 

Merck Superspher 100RP18 LiChrochart 125-4 Coluna 
A: Acetato de sódio pH 7,0; 25 mM 

Eluentes B: Acetato de sódio pH 5,3; 25 mM 
C: Metanol 

10ºC Resfriamento 
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Figura 5.4 – Gradiente da fase móvel da análise de aminoácidos por HPLC. 

 

 
Orto-ftaldialdeído    Tiol             Aminoácido                        Isoindol derivado 

 
Quando o tiol é N-isobutiril-D/LCisteína há a separação entre aminoácidos D e L. 

                                   N- Isobutirilcisteína  

 

Figura 5.5– Derivação do aminoácido com O-ftaldialdeído (OPA) e N-Isobutiril-D/L-

cisteína (IBDC/IBLC). 

            O            CH3
          C     CH 

        HN            CH3 
HS   *CH 
     CH2  CH3

C 

C O 
O 

H 

H 

+ HS   R1 +  H2N   *CH          N *CH 
COOH 

R2 

COOH 

R2 

S 
R1

 



 57

5.13 Análise estatística 
 
 
Para todos os dados foram calculados: média (m) e desvio padrão (dp). Todas as 

correlações foram baseadas no coeficiente de correlação de Pearson.  

Na comparação de médias entre dois grupos diferentes usou-se o teste t-student. 

Uma análise de Cluster foi usada nas amostras de THAA de sedimento superficiais. 

Usou-se também o índice de degradação (ID) para os aminoácidos, introduzido por 

Dauwe e Middelburg (1998), baseado na análise dos componentes principais (PCA). 

Dois grupos de dados de THAA foram separados para o PCA, o primeiro contem os 

dados de superfície (0-6cm) e o segundo ao longo dos testemunhos, ambos para 

todos os pontos. As vantagens desse índice de degradação é que uma grande 

quantidade de dados de aminoácidos de diferentes amostras foi usada, tornando 

possível uma comparação quantitativa direta. Este índice varia de 1 (fitoplâncton, 

bactéria) a –1.5 (sedimentos óxicos altamente degradados).  

O PCA é um método de variância ordenada, em que variáveis padronizadas são 

usadas para representar um lugar ou uma característica deste, onde os eixos 

ortogonais são os desvios padrões das variáveis originais.  

A variável deste trabalho (percentagem em mol de aminoácidos individuais com 

relação ao THAA) é padronizada por subtrair a média e dividir pelo desvio padrão. 

Segundo Dauwe e Middelburg (1998), índice de degradação (ID) é definido como: 

                              Equação 5.4 vari i ii
D ( avg / dp ) x coef.fatorial.= −∑IID 

onde: 

vari – Percentagem de mol de THAA (valor não padronizado); 

i  – Média do conjunto de dados, 

avgii  – Desvio Padrão do conjunto de dados e 

dpi  – Coeficiente fatorial, obtido a partir da relação entre o eixo do PCA e as 

variáveis originais.  
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6 RESULTADOS 
 
 
 
6.1 Freqüência de inundação e Topografia 
 
 

A freqüência de inundação (Figura 6.1) aumenta ao longo do transecto. No ponto 1 a 

freqüência de inundação é de 28 dias/ano e no ponto 14 é de 300 dias/ano. A área 

mostrou uma correlação significativa entre topografia e freqüência de inundação 

(Figura 6.2). Essa variação é devido às mudanças geomorfológicas ao longo do 

transecto. 

No início do transecto (pontos de 1 a 3) encontram-se os pontos mais altos da 

Planície Costeira Bragantina, mais próximos a rodovia Bragança - Ajuruteua, que 

interliga a cidade de Bragança a praia de Ajuruteua, com vegetação predominante 

de herbáceas (Sesuvium portulacastrum, Bates marítima, Sporobolus virginicus) e 

Avicennia germinans (altura aproximada 1 m, n=25), com sedimento oxidado, 

avermelhado, apresentando crostas de ferro no verão, com gretas de dilatação de 

cerca de 5 cm, características de ambientes com maior salinidade. Nos pontos 4 a 7 

a vegetação muda um pouco, e ocorre o aparecimento de Sporobolus virginicus e as 

árvores de Avicennia germinans desaparecem, o sedimento torna-se acinzentado, 

sem gretas de dilação. Nos pontos 8 e 9 a quantidade de Sporobolus virginicus 

diminui e a Avicennia germinans (altura aproximada de 1 m, n=22) reaparece e o 

sedimento torna-se cinza escuro. Nos pontos 10 e 11 há o desaparecimento total de 

Sporobolus virginicus e aparecimento de Bates marítima, que é a vegetação que 

propicia uma “forragem do sedimento”, tornando possível o aumento na altura de 

árvores de Avicennia germinans (altura aproximada de 2 m, n=27), e o sedimento 

fica negro. Os pontos de 12-14 têm vegetação típica de manguezal, com apenas 
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Avicennia germinans (altura aproximada 5 m, n=32), com sedimento lamoso, 

sulfídrico e negro. 
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Figura 6.1 – Freqüência de inundação (dias/ano) e topografia (m) para 14 pontos no 

transecto. 
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Figura 6.2 – Correlação negativa entre Freqüência de inundação (dias/ano) e 

Topografia (m) nos 14 pontos do transecto (R2=0,92, n=14, p<0,001). 
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6.2 Estratigrafia 
 
 

O Perfil estratigráfico dos testemunhos dos pontos 1 a 14 do transecto está 

representado na Figura 6.3. 

Nos pontos 1-7, nos quais a freqüência de inundação é menor, o sedimento é 

oxidado (Eh entre 0 a +400 mV, comunicado pessoal Mendonza) na superfície (0 a 6 

cm), apresentando coloração amarela escura (5 YR 6/4) devido a placas de ferro. 

Com a profundidade, a cor do perfil se altera, variando de cinza clara (10 YR6/2) a 

cinza escura (10 YR3/1), o que evidencia a passagem gradativa da zona de 

oxidação superior para a zona de redução superior, devido à variação da matéria 

orgânica, a presença de H S dissolvidos e a ocorrência da pirita (FeS2 2, Figura 6.3). 

Em quase todos os pontos (exceção do ponto 3) há o aparecimento de uma camada 

arenosa (3 YR3/2) na base dos testemunhos e seu inicio varia de 35 cm no ponto 7 

a 80 cm no ponto 1. Somente o ponto 7 apresenta essa camada duas vezes, entre 

35 e 55 cm e entre 90 cm e o fim do testemunho. 

Nos pontos de 8 a 14, a freqüência de inundação aumenta bastante em relação aos 

primeiros pontos, tornando o sedimento superficial (0-6) redutor (Eh entre -300 mV e 

–400mV, informação verbal3) com coloração superficial variando de cinza clara a 

cinza escura (10 YR 5/1 a 10 YR3/1); sendo comum a presença de restos vegetais 

parcialmente decompostos. 

Nos pontos 8 e 9 há o aparecimento de uma camada oxidada (5 YR6/4) que varia 

entre 10 e 25 cm. 

Os pontos 9, 13 e 14 apresentam uma camada arenosa no fim do testemunho e no 

ponto 12 essa camada surge em 85 cm. 

 

 

 
                                                 
3 Informação verbal em conversa informal entre Ursula Mendonza e a autora, em janeiro de 2007, na 
Universität Bremen, Alemanha. 
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Figura 6.3 – Perfil estratigráfico dos testemunhos dos pontos 1 a 14 do transecto. O 

eixo y é a profundidade (cm) e o eixo x é a distancia (m) entre os pontos do 

transecto. Acima há a identificação de cada ponto. 
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6.3 Granulometria 
 
 

A granulometria variou bastante em todos os pontos do transecto (Figura 6.4). 

Os pontos de 1 a 3 são os que apresentam maior quantidade de areia (13,2% a 

15,5%) na superfície, essa camada arenosa superficial, diminui ao longo do 

transecto até praticamente desaparecer no ponto 14 (2,1%). Em geral os outros 

testemunhos têm uma variação de finos (silte+argila) de 80 a 99%, tanto na 

superfície como ao longo do testemunho. 

Os testemunhos mais longos (com mais de 95 cm) e o testemunho do ponto 8 

apresentam uma camada arenosa na base que varia entre 28,3% a 39,4%. 
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Figura 6.4.1 – Variação granulométrica dos pontos de 1 a 7 do transecto, com a profundidade(cm). A indicação dos pontos encontra-se 

ao lado de cada gráfico. 

63 

 



64 
 

 

 

 

Figura 6.4.2  – Variação granulométrica dos pontos de 8 a 14 do transecto, com a profundidade (cm). A indicação dos pontos encontra-

se ao lado de cada gráfico 

0% 100%

4

8

13

22

30

50

60

75

95

11

16

0% 50% 100%

4

8

13

22

30

50

60

75

95

110

160

0% 50% 100%

4

8

13

22

30

50

60

75

95

110

160

0% 50% 100%

4

8

13

22

30

50

60

75

95

110

160

0% 50% 100%

4

8

13

22

30

50

60

75

95

110

160

0% 50% 100%

4

8

13

22

30

50

60

75

95

110

160

0% 50% 100%

4

8

13

22

30

50

60

75

95

110

160

8 
10 11 12 

9 

14 

13 

AreiaSilte Argila

 

 

Pr
of

un
di

da
de

 (c
m

) 



 65

6.4. Argilominerais 
 
 

A análise semi-quantitativa obtida a partir dos difratogramas evidenciou a 

predominância da caulinita (83,7%±2,1), esmectita (11,6%±2,2) e illita (4,7%±0,36). 

Não nota-se diferença significativa nos argilos minerais, entre os pontos e na 

profundidade (Tabela 6.1). 

A pirita foi identificada em todos os difratogramas (3,2 Å) apenas a partir de 70-80 

cm nos pontos de 1-7 e a partir de 30-40 cm de profundidade nos pontos de 8-14. 

Nos difratogramas de raios-X a caulinita foi identificada através das reflexões em 7,1 

Å e 3,57 Å. 

A esmectita apresenta picos largos e de aparência difusa, sendo de maior 

intensidade o correspondente à sua reflexão basal (001), entre 15,4 Å e 15,5 Å. Em 

amostras normais, essa reflexão é deslocada para 17 a 18 Å. Após tratamento com 

etilenoglicol (EG), depois de aquecimento ela se desloca de 17 a 18 Å para 10 Å e 

passa a coincidir com o pico de reflexão da ilita. 

A identificação da ilita nos difratogramas ocorreu a partir da definição das reflexões 

basais em 10 Å (001), 5 Å (002) e 3,33 Å (003), esta última, em alguns casos, 

coincidindo com a reflexão do quartzo. Quando submetidas ao tratamento de 

solvatação com etilenoglicol, essas reflexões tornaram-se levemente mais agudas e 

características, o mesmo acontecendo sob o tratamento térmico. A maioria dos picos 

da ilita é assimétrica e o ápice da reflexão permanece em 10 Å. 

No espectro infravermelho o argilo-mineral mais facilmente encontrado foi a Caulinita 

com seus polimorfos dickita e haloisita, além de H2O e matéria orgânica. A partir dos 

espectros padronizados em catálogos, foram identificadas as bandas de absorção 

do grupo hidroxila (-OH), característico do mineral Caulinita. 
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Tabela 6.1: Distribuição de argilominerais no transecto estudado. 

 

Descrição dos argilominerais Prof. Ponto  (cm)  Caulinita Esmectita Ilita 
 0-6 cm 82,1 13,7 4,2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Este trabalho. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

45-50 cm 81,3 13,6 1 5,1 
90-95 cm 83,7 11,6 4,7 
0-6 cm 80,5 15,4 4,1 

25-30 cm 83,3 12,4 3 4,3 
50-55 cm 82,3 12,6 5,1 
0-6 cm 85,6 9,8 4,6 

70-75 cm 86,7 8,5 5 4,8 
145-150 cm 83,5 12,0 4,5 

0-6 cm 87,2 8,1 4,7 
60-65 cm 81,3 13,6 7 5,1 

135-140 cm 80,6 14,9 4,5 
0-6 cm 83,5 12,4 4,1 

70-75 cm 84,5 10,2 9 5,3 
145-150 cm 86,4 8,8 4,8 

0-6 cm 81,2 14,2 4,6 
25-30 cm 83,2 12,2 11 4,6 
50-55 cm 82,4 12,4 5,2 
0-6 cm 84,5 10,7 4,8 

30-35 cm 83,8 11,2 12 5 
55-60 cm 82,4 13,4 4,2 
0-6 cm 85,4 9,8 4,8 

75-80 cm 86,5 9,0 14 4,5 
155-160 cm 87,3 7,6 5,1 
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6.5 Umidade 
 
 

A Figura 6.6 mostra a variação da umidade no transecto e com a profundidade. Em 

geral a tendência da umidade superficial neste transecto é baixa entre os pontos de 

1 a 5 (m=11,2±5%, n=21), média entre os pontos 6 a 9 (m=20,2±8%, n=6) e alta 

entre os pontos 10 a 14 (m=41,5±8%, n=15). A umidade superficial é influenciada 

principalmente pela topografia (R2=0,75, n=42, p<0,001) e freqüência de inundação 

(R2=0,68, n=42, p<0,001), outros parâmetros que podem influenciar são a vegetação 

e fração de finos (R=-0,6, n=42, p<0,001). 

A variação de umidade com a profundidade apresenta pelo menos 4 áreas com 

maior umidade: a primeira abaixo do ponto 3 entre 60 e 100 cm de profundidade, a 

segunda abaixo do ponto 9 entre 60 e 160 cm de profundidade, a terceira entre os 

pontos 12 a 14, da superfície até 30 cm e a quarta abaixo do ponto 14 entre 100 e 

160 cm de profundidade. 
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Figura 6.5 – Variação da Umidade (%) a) ao longo do transecto e b) com a 

profundidade (cm). O eixo X superior mostra os pontos do transecto e o eixo X 

inferior, a distância (m) entre eles. 
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6.6 Salinidade 
 
 

A Figura 6.7 mostra a variação da salinidade no transecto e com a profundidade. Em 

geral a tendência neste transecto é de baixas salinidades na superfície e altas 

salinidades em áreas mais profundas. 

 A salinidade superficial (m= 25±5, n= 42) é maior nos pontos de 1 a 8 (m=27,9±4,4, 

n=24) se comparada à salinidade superficial (m= 24±2, n= 18) dos pontos de 9 a 14 

(áreas com Avicennia). A salinidade na superfície é influenciada principalmente pela 

topografia (R2 2=0,75, n=42, p<0,001) e freqüência de inundação (R =0,68, n=42, 

p<0,001). 

Observam-se 2 áreas com altas salinidades, a primeira entre os pontos 3 e 7 e 

profundidades de 40 a 100 cm (m=51±2, n=36), a segunda entre os pontos 12 e 14 e 

profundidades de 120 a 160 cm (m=55±3, n=8). 
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Figura 6.6 – Variação da salinidade a) ao longo do transecto e b) com a 

profundidade (cm). O eixo X superior mostra os pontos do transecto e o eixo X 

inferior, a distância (m) entre eles. 
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6.7 Composição elementar 
 
 

A variação de COT, NT e C/N em todos os pontos e com a profundidade pode ser 

observada na figura 6.7 e 6.8. 

Em quase todos os pontos (exceção ponto 4) o COT tem uma diminuição da 

superfície até uma certa profundidade (que varia em cada ponto), e depois, nos 

testemunhos longos, um aumento até o fim do testemunho. Assim como o COT, o 

NT diminui em quase todos os pontos (exceção ponto 4) da superfície até o fim do 

testemunho. 

 A razão C/N não apresentou uma variação definida com a profundidade. No 

transecto, ela aumenta com a profundidade em 4 pontos (pontos 8, 9, 11 e 12), 

diminui em 3 pontos (pontos 1, 5 e 7) e permanece praticamente constante nos 

demais (pontos 2 a 4, 6, 10, 13 e 14). Em todos os pontos esta razão é a imagem 

especular do NT. 

No ponto 1, o NT diminui da superfície (0,27%) até 65 cm (0,15%) e tem um aumento 

no fim do testemunho (0,17% em 95cm). Tanto COT como C/N diminuem da 

superfície (6,3% e 23,2%, respectivamente) e depois variam pouco (2,8% e 16,4%, 

respectivamente). 

Nos pontos 2 e 3 o NT segue o mesmo padrão do ponto 1, com uma diminuição da 

superfície (0,30% no ponto 2 e 0,26% no ponto 3) até 45 cm no ponto 2 (0,25%) e 

até 25 cm no ponto 3 (0,20%). Para ambos os pontos, o COT diminui da superfície 

(7,6% no ponto 2 e 6,5% no ponto 3) e depois varia pouco (6,2%, 100cm no ponto 2 

e 5,3%, 55cm no ponto 3). 

No ponto 4, o NT aumenta da superfície (0,20%) até 22 cm (0,29%) e depois 

permanece praticamente constante até o fim do testemunho (0,26%±0,02, n=7) só 

com um leve aumento em 80cm (0,30%). O COT aumenta da superfície (5,4%) até o 

fim do testemunho (6,7% a 135 cm). A razão C/N tem uma variação oposta à 

variação de NT. 
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O NT nos pontos 5 a 7, apresenta uma diminuição da superfície (0,23% no ponto 5, 

0,23% no ponto 6 e 0,22% no ponto 7) até 50 cm no ponto 5 (0,16%), até 40cm no 

ponto 6 (0,19%) e até 35 cm no ponto 7 (0,15%). Nos pontos 5 e 7 há um aumento 

do NT até as camadas inferiores (0,31% a 150 cm no ponto 5 e 0,28% a 140 cm no 

ponto 7). O COT no ponto 4 aumenta da superfície (5%) até aproximadamente 20cm 

(7%) e depois varia pouco, nos pontos 5 e 6 diminui da superfície (8% e 7,8%, 

respectivamente) até aproximadamente 20cm (6,5%) e depois varia pouco até o final 

do testemunho. A razão C/N tem uma variação oposta à variação de NT. 

No ponto 8, tanto NT como COT diminuem da superfície (0,31% e 5,8%, 

respectivamente), até o fim do testemunho (0,22% e 5,3% respectivamente) e o C/N 

apresenta um aumento da superfície (18,8%) até o fim do testemunho (24,5%). 

No ponto 9, o NT diminui da superfície (0,37%) até 16cm (24,5%±2, n=2) e abaixo de 

85cm (0,32%±0,1, n=4). O COT é praticamente constante com a profundidade 

(m=6,1%±0,9, n=11). 

Nos pontos 10 e 11, o NT diminui da superfície (0,37% para ambos) para as 

camadas inferiores dos testemunhos (0,28% a 45 cm no ponto 10 e 0,22% a 55 cm 

no ponto 11). No ponto 10, o COT tem um aumento em 13 cm (6,8%) em 

comparação com o resto do testemunho que permanece praticamente constante 

com a profundidade (m= 4,5%±0,7, n=4). No ponto 11, há uma diminuição do COT 

da superfície (5,8%) até as camadas inferiores (4,6% a 55 cm) e para ambos a razão 

C/N segue a tendência oposta a NT. 

Os pontos 12 e 14 têm o mesmo comportamento na variação de C/N, COT e NT. O 

NT diminui da superfície (0,38% para ambos os pontos) até 55 cm no ponto 12 e até 

50 cm no ponto 14 (0,29% para ambos os pontos) e depois varia em torno da média 

até o fim do testemunho (m=0,32%±0,02, n=7, no ponto12 e m=0,33%±0,04, n=9, no 

ponto14). O COT  e para ambos a razão C/N segue a tendência oposta a NT. 

No ponto 13, NT, COT e C/N são praticamente constantes com a profundidade 

(m=0,4%±0,05; m=5,6%±0,2± e m=15,4%±1, n=6, respectivamente,). 
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A figura 6.9 apresenta a variação superficial de carbono orgânico total (%) e 

nitrogênio total (%) em todos os pontos do transecto e a figura 6.10 apresenta a 

variação superficial da razão C/N em todos os pontos do transecto. 
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Figura 6.7 – Variação de Carbono Orgânico Total (COT, %), Nitrogênio Total (NT, %) e razão C/N, com a profundidade (cm), em 

todos os pontos do transecto. 
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Figura 6.8 – Variação de Carbono Orgânico Total (COT, %) e Nitrogênio Total (NT,%), com a profundidade (cm), em todos os 

pontos do transecto. 
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Figura 6.9 – Variação superficial de Carbono Orgânico Total (%) e Nitrogênio Total 

(%) em todos os pontos do transecto. 
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Figura 6.10 – Variação superficial da razão C/N em todos os pontos do transecto. 
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transecto. 

N(‰) em todos os pontos do 

A variação de δ13 a profundidade, pode ser 

observada nas figura

ial de δ13C nos pontos de 1 a 7 é baixa 

(m=-26,5, ds=±0,3, n=7) se compararmos com os pontos de 8 a 14 (m=-24,5, 

δ15N é um pouco menor entre os pontos de 1 a 7 

(m=4,4,ds=±0,2, n=7) em comparação com os pontos de 8 a 14 (m=5,3,ds=±0,2, 

que há uma alta correlação positiva entre 

δ13C e δ15N (Figura 6.14), isso indica que ambos estão sendo influenciados pelos 

mesmos parâmetros. 

n=7). Assim como δ13C, δ15N também varia com o tipo de vegetação da área. Em 

geral gramíneas e leguminosas tem menor δ15N, o que pode estar influenciando sua 

variação superficial nos pontos de 1 a 7. 

Na variação vertical podemos observar 

ds=±1,2, n=7). Essa variação superficial é devido mudancas na vegetação e na 

freqüência de inundação. 

A variação superficial de 

Podemos observar que a variação superfic

 A figura 6.12 apresenta a variação superficial de δ13C e δ15N em todos os pontos do 

Figura 6.11 – 

6.9. Isótopos (δ13C e δ15N) 
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Figura 6.12 – Variação de δ13C(‰) e δ 15N (‰) nos pontos de 1 a 10, com a profundidade (cm). 
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Figura 6.13 – Variação de δ14C (‰) e δ15N(‰) nos pontos de 11 a 14, com a profundidade (cm). 
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), em todas as 

profundidades em todos os pontos do transecto.

Figura 6.14 – Gráfico de correlação entre δ13C(‰)e δ15N(‰
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6
 
.10. Datação (14C) e taxa de sedimentação 

 

Os dados da descrição da datação por 14C, taxa de sedimentação e idade calibrada 

estão apresentados na tabela 6.3 e a variação da taxa de sedimentação nos pontos 

1, 9 e 14, com a profundidade está representada na figura 6.15. 

No ponto 1, os dados de 14C indicam que a base do testemunho (75 a 95 cm) foi 

depositada durante 225 anos, entre 75 e 55 cm o sedimento demorou 220 anos, 

entre 55 e 25 cm, 230 anos e depois de 25 a 10cm, 207 anos. O cálculo da taxa de 

sedimentação para esses intervalos são 0,09 cm/ano, 0,11 cm/ano, 0,1 cm/ano e 

0,13 cm/ano, respectivamente. 

No ponto 9 os dados de 14C indicam que a base do testemunho (160 a 90 cm) foi 

depositada durante 3434 anos, entre 90 e 75 cm o sedimento demorou 993 anos, 

entre 75 e 30 cm, 401 anos, entre 30 a 5cm, 249 anos e entre 5 e 0cm, 295cm. O 

cálcu 0,02 

cm/ano, 0,11 cm/a  

No ponto 14 os dados de 14C indicam que a base do testemunho (160 a 100 cm) foi 

depositada durante 2091 anos, entre 100 e 65 cm o sedimento demorou 803 anos, 

entre 65 e 25 cm, 781 anos e entre 25 a 0cm, 261 anos. O cálculo da taxa de 

sedimentação para esses intervalos são 0,03 cm/ano, 0,04 cm/ano, 0,05 cm/ano e 

0,10 cm/ano, respectivamente. 

 

lo da taxa de sedimentação para esses intervalos são 0,02 cm/ano, 

no , 0,1 cm/ano e 0,02 cm/ano, respectivamente.
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Tabela 6.2: Descrição da datação por 14C, taxa de sedimentação e idade calibrada. 

Ponto Profundidade 
(cm) 

14C anos 
BP 

Taxa de sedimentação 
(cm/ano) 

Idade calendar 
(calibrada) 

10 -12±41 0,00 Moderna 
25 195±23 0,13 185±165 
55 425±39 0,10 398±372 
75 645±25 0,11 695±632 

1 

95 870±31 0,09 923±910 
0 -10±25 0,00 Moderna 
5 285±26 0,02 213±255 
30 534±35 0,10 498±511 
75 935±31 0,11 952±927 
90 1928±32 0,02 2088±2170 

9 

160 5362±41 0,02 5806±5764 
0 -16±23 0,00 Moderna 
25 245±25 0,10 199±218 
65 1026±35 14 0,05 1193±1173 

100 1829±31 0,04 1818±1713 
160 3920±25 0,03 4112±4217 

 

Fonte: este trabalho. 

Figura 6.15 – Variação da taxa de sedimentação nos pontos 1, 9 e 14, com a 

profundidade (cm). Ao lado de cada valor da taxa de sedimentação (anos/cm) está 

indicada a datação por 14C. 
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6.10 Aminoácidos totais hidrolisados (THAA) 
 
 

Os aminoácidos encontrados nos testemunhos analisados foram: D-serina, L-

glutamina, L-treonina, L-histidina, Glicina, L-arginina, L-alanina, D-alanina, L-tirosina, 

D-tirosina, L-valina, L-metionina, L-fenilamina, L-isoleucina, D-fenilanina, L-leucina e 

D-leucina. THAA é considerado como a soma de todos os aminoácidos e foi dividido 

em AA-D (Aminoácidos destrógenos) e AA-L (Aminoácidos levóginos). THAA foi 

analisado em todos os testemunhos e as profundidades escolhidas de acordo com 

as zonas de pólen estudadas por Behling et al. (2000). 

THAA é dado em mgTHAA/g de PS. Na variação da média de THAA ao longo do 

transecto (Figura 6.17a) em todas as profundidades, podemos notar um aumento do 

ponto 1 (m=5,4±0,6 mgTHAA/g de PS, n=5) até o ponto 4 (m=7,4±1 mgTHAA/g de 

PS, n=7), depois uma variação grande entre os pontos 5 (m=5,5±1 mgTHAA/g de 

PS, n=7), 6 (m=7,8±1 mgTHAA/g de PS, n=5), 7 (m=6,1±0,7mgTHAA/g de PS, n=7), 

8 (m=7,9±1,6mgTHAA/g de PS, n=5) e 9 (m=5,8±0,7 mgTHAA/g de PS, n=7), e um 

decréscimo do ponto 10 (m=7,5±1 mgTHAA/g de PS, n=5) até o ponto 13 (m= 6±0,5 

mgTHAA/g de PS, n=5). O ponto 14 é o que apresenta maior concentração média de 

THAA (m= 9,5±1 mgTHAA/g de PS, n=7). 
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Figura 6.16 – Variação média de THAA (mg/g de PS) a) ao longo do transecto e b) 
em todos pontos com a profundidade (cm).
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A variação da média de THAA com a profundidade em todos os pontos (Figura 

6.16b) é sempre maior na superfície (m=9,03±1,37 mgTHAA/g de PS, n=42, 0-6 cm) 

em comparação com as amostras mais profundas (m=4,58±0,51mgTHAA/g de PS 

entre 20 e 160 cm; p<0,05, n=342). THAA varia bastante da superfície até 55 cm 

(m=8,55±0,5 mgTHAA/g de PS, n= 96 entre 0-5 cm; m=6,1±0,4 mgTHAA/g de PS , 

n=28, entre 19 e 21 cm; m=5,0±0,8 mgTHAA/g de PS, n=96, entre 40 a 55 cm), mais 

a partir de 100 cm a variação não é significante (m=4,2±1 mgTHAA/g de PS, 100 cm, 

n=7; m=4,1±0,9 mgTHAA/g de PS, 135 cm, n=6; p<0,05). 

A variação de THAA em cada ponto ao longo do transecto na superfície e em 20 cm, 

50 cm, 100 cm e 135 cm pode ser vista na Figura 6.17a. O THAA superficial tende a 

variar em torno da média superficial total (m=9,03±1,37mgTHAA/g de PS, n=42, 0-6 

cm), mais tem um aumento do ponto 1 (m=6,1±0,55mgTHAA/g de PS, n=3) até o 

ponto 3 (m= 10,4±1,42 mgTHAA/g de PS, n=3), e os pontos 7 

(m=8,86±1,8mgTHAA/g de PS, n=3), 11 (m=7,95±2 mgTHAA/g de PS, n=3) e 13 

(m=6,71±1,03mgTHAA/g de PS, n=3) são os que apresentam menores médias do 

transecto. Esta variação superficial de THAA com aspecto senoidal indica que há 

diversos fatores que levam a acumulação preferencial nos pontos 3, 5, 9 e 12. O 

ponto 3 é onde a vegetação começa a mudar e com menor nível topográfico entre os 

pontos 1 a 4, formando uma micro bacia, assim como no ponto 5, com menor nível 

topográfico entre os pontos 4 e 7. O ponto 9 é onde não existe mais Sesuvium e as 

Avicennia aumentam em tamanho.  

A variação de THAA em cada ponto em 20 cm é diretamente proporcional à variação 

superficial, mas com valores menores. Muitos fatores podem causar esse 

comportamento, tais como: 1 – a percolação da água intersticial pelo sistema de 

raízes, 2 – gretas de dilação e 3 – buracos de caranguejo proporcione o acúmulo de 

aminoácidos nesta profundidade. Outros fatores como diagênese e ambiente anóxico 

influenciam a estabilidade destes. 

Em 50, 100 e 135 cm a variação de THAA não apresenta diferença significativa entre 

si (p<0,05). Embora a diagênese nestas profundidades provavelmente seja diferente, 

é possível que os processos que afetam a estabilização da matéria orgânica sejam 

similares. 
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Figura 6.17 – A- Variação de THAA (mg/g de PS) ao longo do transecto, B- 

Variação de AA-C/COT (%) ao longo do transecto e C- variação de AA-N/NT (%) ao 

longo do transecto. O eixo X indica os pontos do transecto, e a profundidade (cm) 

está indicada a baixo do gráfico. 
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A figura 6.17b mostra a percentagem de carbono ligado a aminoácidos em COT (AA-

C/COT) em %ps. A média de todos os pontos de AA-C/COT é 9,1±4,3 %AA-C/COT. 

A tendência da variação superficial de AA-C/COT é aumentar ao longo do transecto 

desde o ponto 1 (m=10,4±1,2%AA-C/COT, n=5) até o ponto 14 (m=6,2±4,1%AA-

C/COT, n=7). Podemos observar três padrões de variação superficial ao longo do 

transecto: a primeira dos pontos de 2 a 6 (m=12,8±0,7%AA-C/COT, n=18), que 

variam pouco, em torno da média superficial, a segunda, com aumento gradativo dos 

pontos de 7 a 11 (m=15,1±1,5%AA-C/COT, n=15) e a terceira, com aumento em 

relação ao resto do transecto e estabilização, dos pontos 12 a 14 (m=18,5±0,7%AA-

C/COT, n=6). A variação em 20 cm é inversamente proporcional somente nos 

pontos de 1 a 10, indicando que há vários processos diferentes no transecto, e um 

destes é a diferença na vegetação, já que a partir do ponto 10 a vegetação é 

exclusivamente de Avicennia. 

 
A variação em 50 cm é inversamente proporcional a variação de 20 cm, 

evidenciando um possível transporte na coluna sedimentar. A variação entre 100 e 

135 cm acompanha a tendência de 50 cm, mais a concentração diminui para cerca 

da metade. 

A figura 6.17c mostra a percentagem de nitrogênio ligado a aminoácidos em NT (AA-

N/NT), em % de PS. A média de todos os pontos de AA-N/NT é 38,8± 14,8%AA-

N/NT. AA-N/NT na superfície apresenta duas variações principais: a primeira de 

aumento do ponto 1 ao ponto 7 e a segunda de aumento do ponto 8 a 14. A 

diferença na composição da matéria orgânica pode estar determinando essa 

variação, já que nos pontos de 1 a 7 a vegetação predominante é de gramíneas 

ricas em nitrogênio e essa predominância diminui nos pontos de 8 a 14. 

Concomitantemente, há o aumento da altura das árvores de Avicennia. AA-N/NT em 

20 cm, 50 cm, 100 cm e 135 cm não variam muito ao longo do transecto. 

A média de AA-C/COT na superfície e em 20 cm, 50 cm, 100 cm e 135 cm pode ser 

observada na figura 6.18a. O AA-C/COT diminui com a profundidade, da superfície 

(m=14,8±2,6%AA-C/COT, n=96) a 135 cm (m=3,7±0,4%AA-C/COT, n=12). A menor 

quantidade de AA-C/COT está provavelmente relacionada à degradação da matéria 

orgânica e a sua diagênese. A média de AA-N/NT na superfície e em 20 cm, 50 cm, 

 



 87

100 cm e 135 cm pode ser observada na figura 6.18b. Na variação de AA-N/NT com 

a profundidade, observamos que grande parte encontra-se na superfície 

(m=65,3±8,6%AA-C/COT, n=96) e que a variação de 20 cm (m=33,1±2,6%AA-

C/COT, n=48) a 135 cm (m=32,6±2%AA-C/COT, n=12) não é significantemente 

diferente (p<0,05). 

Figura 6.18 – a) Média de AA-C/COT (%) com a profundidade (cm) em todos os 

pontos do transecto e b) média de AA-N/NT (%) com a profundidade (cm) em todos 

os pontos do transecto. 

A distribuição dos aminoácidos individuais, na forma D e L, em todos os pontos do 

transecto, e com a profundidade está indicada nas Figuras 6.19 e 6.20. Em todos os 

pontos, para todos os aminoácidos a fração L é maior que a fração D, com exceção 

de fenilalanina, em que fração D é praticamente igual a fração L (p<0,05) e alanina 

em que a fração D é bem maior que a fração L. 

Histidina só foi detectada na fração D. Nos pontos de 1 a 4, 6 e 12, o aminoácido 

predominante é glicina, seguida por aspargina, glutamina, serina e treonina, na 

forma L, seguidas por alanina e histidina na forma D, depois valina, isoleucina e 

leucina na forma L, glutamina e fenilalanina na forma D, alanina, tirosina e 

fenilalanina na forma L e aspargina, serina e tirosina na forma D. Nos pontos 5, 7, 9 

a 11, 13 e 14 dois aminoácidos são predominantes, com pouca diferença entre si L-

aspargina e glicina. Os outros aminoácidos apresentam uma variação similar aos 

pontos acima mencionados. Somente o ponto 8 apresenta L-aspargina como 

predominante. 
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Figura 6.19 – Gráficos da variação dos aminoácidos individuais (% THAA) dos 

pontos 1 a 7. As profundidades (cm) e os pontos estão identificados nos gráficos. 

Superfície 20cm 50cm 100cm

0

5

10

15

20

l-asp l-glu l-ser l-tre gli l-ala l-tir l-val l-ile l-leu l-fen d-asp d-glu d-ser d-ala d-tir d-leu d-his d-fen

Superfície 20cm 50cm 100cm

0

5

10

15

20

l-asp l-glu l-ser l-tre gli l-ala l-tir l-val l-ile l-leu l-fen d-asp d-glu d-ser d-ala d-tir d-leu d-his d-fen

Superfície 20cm 30cm 50cm

0

5

10

15

20

l-asp l-glu l-ser l-tre gli l-ala l-tir l-val l-ile l-leu l-fen d-asp d-glu d-ser d-ala d-tir d-leu d-his d-fen

Superfície 20cm 50cm 100cm 135cm

0

5

10

15

20

l-asp l-glu l-ser l-tre gli l-ala l-tir l-val l-ile l-leu l-fen d-asp d-glu d-ser d-ala d-tir d-leu d-his d-fen

Superfície 20cm 50cm 100cm 135cm

0

5

10

15

20

l-asp l-glu l-ser l-tre gli l-ala l-tir l-val l-ile l-leu l-fen d-asp d-glu d-ser d-ala d-tir d-leu d-his d-fen

Superfície 10cm 30cm 50cm

0

5

10

15

20

l-asp l-glu l-ser l-tre gli l-ala l-tir l-val l-ile l-leu l-fen d-asp d-glu d-ser d-ala d-tir d-leu d-his d-fen

Superfície 20cm 50cm 100cm 135cm

1 

5 

4 

3 

2 

7 

6 

A
m

in
oá

ci
do

s 
in

di
vi

du
ai

s 
(%

TH
A

A
) 

 



 89

0

5

10

15

20

l-asp l-glu l-ser l-tre gli l-ala l-tir l-val l-ile l-leu l-fen d-asp d-glu d-ser d-ala d-tir d-leu d-his d-fen

Superfície 20cm 30cm 50cm

0

5

10

15

20

l-asp l-glu l-ser l-tre gli l-ala l-tir l-val l-ile l-leu l-fen d-asp d-glu d-ser d-ala d-tir d-leu d-his d-fen

Superfície 20cm 50cm 100cm 135cm

0

5

10

15

20

l-asp l-glu l-ser l-tre gli l-ala l-tir l-val l-ile l-leu l-fen d-asp d-glu d-ser d-ala d-tir d-leu d-his d-fen

Superfície 10cm 30cm 50cm

0

5

10

15

20

l-asp l-glu l-ser l-tre gli l-ala l-tir l-val l-ile l-leu l-fen d-asp d-glu d-ser d-ala d-tir d-leu d-his d-fen

Superfície 20cm 50cm

0

5

10

15

20

l-asp l-glu l-ser l-tre gli l-ala l-tir l-val l-ile l-leu l-fen d-asp d-glu d-ser d-ala d-tir d-leu d-his d-fen

Superfície 20cm 50cm 100cm 135cm

0

5

10

15

20

l-asp l-glu l-ser l-tre gli l-ala l-tir l-val l-ile l-leu l-fen d-asp d-glu d-ser d-ala d-tir d-leu d-his d-fen

Superfície 20cm 50cm 60cm

0

5

10

15

20

l-asp l-glu l-ser l-tre gli l-ala l-tir l-val l-ile l-leu l-fen d-asp d-glu d-ser d-ala d-tir d-leu d-his d-fen

Superfície 20cm 50cm 100cm 135cm

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

A
m

in
oá

ci
do

s 
in

di
vi

du
ai

s 
(%

TH
A

A
) 

Figura 6.20 – Gráficos da variação dos aminoácidos individuais (%THAA) dos 

pontos 8 a 14. As profundidades (cm) e os pontos estão identificados nos gráficos. 
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Para minimizar os efeitos da granulometria que está associado ao material 

inorgânico, os dados de THAA foram normalizados pelo COT. A figura 6.21 mostra a 

variação da razão THAA/COT e THAA em todos os pontos, com a profundidade. Em 

todos os pontos, com exceção do ponto 1, a razão THAA/COT e THAA diminuem 

com a profundidade e a variação entre esses parâmetros são similares, indicando 

que outros fatores, além da variação de COT, afetam a concentração de THAA ao 

longo do testemunho. 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6.21– Variação de THAA (mg/g de PS) e de THAA/COT (%) com a profundidade (cm) em todos os pontos do transecto. A 

identificação dos pontos está em cada gráfico. 
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7 DISCUSSÃO 
 
 
 
7.1 Variação no sedimento superficial 
 
 
7.1.1 Carbono e Nitrogênio 
 
 

As variações superficiais de COT e NT no sedimento são similares às variações 

encontradas em outros trabalhos em sedimento de manguezal (LACERDA et al., 

1995; RIVERA-MONROY et al., 1995; JENNERJAHN; ITTEKKOT, 1997; FRY et al, 

2000; KOCH, 2002; FELLER et al., 2003b; NORDHAUS, 2004). Alguns dados 

obtidos para esta mesma área de estudo estão apresentados na tabela 7.1. 

Pode-se observar que as variações superficiais de COT e NT ao longo do transecto 

apresentam dois comportamentos bem distintos entre os pontos 1 a 7 e entre os 

pontos 8 a 14 (Figura 6.19). A localização destes pontos, que estão mais próximos a 

um canal de maré e possuem maior freqüência de inundação, evidencia que, assim 

como em outros estudos, a hidrologia local é responsável pelo processo de 

exportação da serrapilheira (LUGO; SNEDAKER, 1974).  

Ovalle et al. (1990) acreditam que durante a entrada da maré, o aqüífero é 

recarregado pela infiltração da água e de seus solutos, e durante a vazante, a água 

do aqüífero, por meio de fluxo vertical, volta ao canal, lavando constantemente o 

sedimento superficial.  

Em solos freqüentemente inundados, como ocorre nos pontos 8 a 14 deste 

transecto, as condições de hipóxia têm efeito negativo na absorção e troca de 
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nitrogênio (SAENGER, 2002), pois ocorre a redução de sulfato a sulfeto que inibe a 

absorção de N por plantas em crescimento, o que é refletido na diminuição do 

tamanho da folha da planta (KOCH et al., 1990).  

A comparação de COT e NT entre plantas e sedimento, porém, não dá indicação de 

limitação na dinâmica de nutrientes e da sua absorção pelas plantas encontradas 

(Tabela 7.1), pelo contrário, torna clara a habilidade de Sesuvium em lidar com 

condições inóspitas, podendo sobreviver em ambientes com diferentes 

concentrações de nutrientes e alto estresse salino. 

Tabela 7.1 – Variação de Carbono Orgânico Total (%), Nitrogênio Total (%), razão 

C/N, δ 13C (‰) e δ15N (‰) em Bragança-PA. 

Planta COT [%] NT [%] C/N δ13C [‰] δ15N [‰] 
A. germinans1 42 ± 0,9 1,9 ± 0,1 22,6 ± 1,6 -27,3 ± 1,3 6,6 ± 0,7 
S. portulacastrum1 30 ± 1,8 1,3 ± 0,1 23,4 ± 1,1 -28,1 ± 0,5 3,1 ± 0,3 
S. virginicus1 42,3 ± 0,1 0,8 ± 0,1 50,2 ± 4,6 -16 ± 0,03 4,4 ± 0,6 
B. maritime1 20,9 ± 1 1,7 ± 0,01 12 ± 0,6 -26,6* 3,9* 
Sedimento  COT [%] NT [%] C/N δ13C [‰] δ15N [‰] 
A. germinans2 - - 15 ± 2 - - 
A. germinans; R. 
Mangle2 - - 19 ± 3 - - 

A. germinans; S. 
portulacastrum 1 6,3 ± 0,2 0,4 ± 0,005 14,8 ± 0,7 -24,8 4,4 

A. germinans; S. 
portulacastrum1 6,5 ± 0,1 0,4 ± 0,02 15,5 ± 0,6 -26,5 4,9 

A, germinans; S, 
virginicus ; B, maritime1 7,2 ± 0,1 0,5 ± 0,03 15 ± 0,6 -26 4,2 

S, portulacastrum; S, 
virginicus; B, maritime1 5,8 ± 0,1 0,4 ± 0,003 14,6 ± 0,2 -23,6 5,1 

A, germinans; S, 
virginicus1 2,9 ± 0,02 0,2 ± 0,003 13,2 ± 0,1 -24,8 6,4 

A, germinans1 2,9 ± 0,04 0,2 ± 0,007 13,4 ± 0,6 -25,4 5,2 
1 Fonte: Schmitt (2006) 
2 Fonte: Mendonza (2007) 

Essa herbácea tem um papel importante na agricultura, na regeneração e criação de 

manguezais em regiões costeiras e áridas, pois se adapta bem em ambientes com 

substrato instável e com escassez de água doce (Ex: Dunas). Devido seu rápido 

crescimento ela é capaz de cobrir rapidamente a superfície do sedimento, o que a 

torna capaz de ser pioneira na colonização de áreas degradadas (LONARD; JUDD, 

1997), tornando possível o processo de restauração do manguezal (ZEDLER, 2000; 

ZEDLER et al., 2003). 
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Quando comparamos o C/N das plantas da área Avicennia (19 ± 1.6), Bates (15.1 ± 

0.3), Sporobolus (65.4 ± 13.2) e Sesuvium (42.7 ± 5.8) descritos na literatura 

(SCHMITT,2006), com o C/N no sedimento analisado neste trabalho nota-se que 

não há um correspondente aumento de C/N no sedimento com o aumento do C/N 

das plantas. Nos pontos 1 a 7 (vegetação de gramíneas) o C/N é menor que nos 

pontos 8 a 14 (vegetação de Avicennia e gramíneas). Essa diminuição no C/N indica 

que o nitrogênio não está sendo efetivamente degradado ou está retido, 

provavelmente devido à absorção de nitrogênio orgânico e inorgânico nos argilos-

minerais (MACKO et al., 1993); a capacidade de micorrizas, associadas a Sesuvium, 

de reter N; a presença de microfitobentos, ricos em N, acumulados durante as marés 

de sizígia ou ainda a fixação de N atmosférico. 

A mineralização da matéria orgânica depende da exsudação e degradação de raízes 

finas das plantas (BOTO et al., 1989; HOLMER et al., 1999). Segundo Schmitt 

(2006), o Sesuvium, vegetação predominante entre os pontos 1 a 6, possui maior 

associação com micorrizas que as outras plantas, tendo demonstrado isso por meio 

de fotos MEV. Sesuvium possui micorrizas associadas à cerca de 60% de suas 

raízes, enquanto a Avicennia possui apenas 20%, resultando em uma associação 

simbiótica mais eficiente entre o Sesuvium e o fungo. 

Sengupta et al. (2002), estudando Sesuvium, observou que esta associação além de 

aumentar a biomassa superficial da planta é um fator estressante no ambiente e 

pode predispor outras plantas a colonização por micorrizas. Essas micorrizas podem 

também influenciar na nutrição da planta e no ambiente, por aumentar a absorção 

de nutrientes e água, e por degradar o complexo mineral e substancias orgânicas no 

sedimento. Segundo Gupta et al. (2000), as micorrizas contribuem significativamente 

no ciclo da matéria orgânica e dos nutrientes. Dessa forma é possível que devido à 

maior associação a micorrizas, o Sesuvium retenha mais nitrogênio na superfície do 

sedimento. 

Acumulação de NT poderia também estar associada ao aumento na concentração 

de N por fixação de N atmosférico. Quando se compara o valor de COT, NT e δ15N 

do sedimento com Sesuvium com outras áreas com diferente vegetação, deste 

mesmo manguezal (Tabela 7.1), nota-se que a rizosfera sob Sesuvium tem alto COT 
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e NT, o que indica acumulação de biomassa. Porém o Sesuvium não tem alto COT e 

NT quando comparado com outras plantas de manguezal como Avicennia, Spartina 

e Bates. 

Observando-se a topografia do transecto, nota-se que entre os pontos 1 a 4 e 4 a 7 

(Figura 6.1) há depressões na superfície, que durante quase todo o ano 

permanecem secas e acumulam sal, formando incrustações na superfície. Somente 

durante as marés de sizígia estes pontos retêm água, que normalmente fica 

acumulada por cerca de 3 dias (observações de campo – Figura 7.1), propiciando a 

acumulação de microfitobentos, com alto N. 

Outro fato importante é que alguns autores (LACERDA et al. 1995) têm demonstrado 

que a matéria orgânica sob Avicennia tem alta taxa de atividade microbiológica e 

portanto tem maior capacidade de decomposição. A decomposição da matéria 

orgânica depende da qualidade do seu substrato, e Sesuvium decompõe-se mais 

lentamente que Avicennia, resultado em um sedimento com baixa concentração de 

N e alto conteúdo de taninos. O tanino diminui a atividade microbiológica e de 

Foto 3

Foto 2

Foto 1

Figura 7.1 – Fotos da área dos 

pontos 1 a 4. Foto 1 – Durante maré 

de sizígia. Foto 2 – No restante do 

ano. Foto 3 – Detalhe das gretas de 

dilatação e placas de ferro sobre o 

sedimento superficial. 
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bentos, e como conseqüência ocorre a acumulação de MO (CUNDELL et al., 1979; 

BOTO et al., 1989; ROBERTSON et al., 1992; LACERDA et al., 1995).  

A freqüência de inundação, considerada como um fator importante no ambiente 

apresentou uma boa correlação negativa com COT e NT (Figura 7.2). Nos pontos de 

8 a 14 há um aumento na freqüência de inundação e diminuição pronunciada no 

COT e NT. Estudos têm mostrado que a alta concentração de carbono orgânico 

dissolvido em sedimento de manguezal é resultante da hipóxia durante o tempo de 

permanência da maré, resultando num aumento da população de bactérias (ALONGI 

et al., 1998b; BOTO et al., 1989) com conseqüente diminuição do COT. 

Figura 7.2 – Correlação de COT(%) e NT(%) com freqüência de inundação 

(dias/ano), em todos os pontos do transecto. 

Tanto a quantidade a granulometria como o tipo de argila pode afetar a variação da 

razão C/N. Com o aumento da fração argila, há a diminuição na razão C/N devido à 

fixação de N em sedimentos finos, por exemplo, NH4
+ é absorvido por superfícies 

argilosas (MÜLLER, 1986; LALLIER-VERGES; ALBERIC, 1998). Porém, neste 

trabalho tanto a variação da razão silte/argila superficial como o tipo de argila, não 

são significativas entre os pontos do transecto. 

5.0

5.5

6.0

6.5

7.0

0 100 200 300
Freqüência de inundação (dias/ano)

C
O

T 
(%

)

0.00 

0.05 

0.10 

0.15 

0.20 

0.25 

0.30 

0.35 

0.40 

N
T 

(%
)

COT 
NT 



 97

7.1.2 Isótopos 
 
 
A variação de δ13C no sedimento superficial ao longo do transecto é mais pesado 

que a encontrada nas plantas sob esse sedimento. Segundo Schmitt (2006), 

Avicennia, Sesuvium, Spartina e Bates têm δ13C –27,5‰, –28,7‰, –15,1‰ e

–28,7‰ respectivamente. Outros estudos, como Benner et al. (1991) e Lallier-

Verges et al. (1998), também observaram um menor δ13C no sedimento, em 

comparação com a planta acima deste. 

O enriquecimento de 12C pode ter muitas causas. Uma das razões pode ser as 

diferenças nos ciclos fotossintéticos. Sporobolus é uma planta com ciclo 

fotossintético C4 (indicado pelo δ13C) e Sesuvium é CAM, o que é comum em 

plantas suculentas. As adaptações fotossintéticas dessas duas plantas podem 

explicar como o CO2 é absorvido e conseqüentemente a concentração de δ13C é 

menor nas áreas com essa vegetação do que no ambiente dominado por Avicennia 

(C3). Pode haver também uma contribuição de δ13C de comunidades de algas 

marinhas ou bactérias, que tem valor entre –12 e –27‰ (LAMB et al., 2005). 

Outro fato importante é a entrada e saída da maré, que pode misturar a assinatura 

isotópica das plantas do transecto. Observado a freqüência de inundação na área 

(Figura 6.1) nota-se que há um pronunciado aumento nos pontos de 8 a 14 e 

conseqüentemente o tempo de residência da água nestes pontos é maior, tornando 

possível a acumulação de matéria orgânica nos pontos com nível topográfico mais 

baixo. Como Bates, herbácea dominante no nível topográfico mais alto, tem alto 

δ13C, e sua liteira é transportada para os pontos de 8 a 14, sua matéria orgânica 

pode estar aumentando o δ13C no transecto inteiro. 

O δ13C apresentou uma correlação com C/N (Figura 7.3) que pode ser explicada 

pela biodegradação, na qual geralmente o isótopo leve de carbono (δ12C) é perdido 

e o δ13C aumenta (FRY; SHERR, 1984). Além disso, a atividade microbiológica pode 

alterar a composição isotópica durante o processo de decomposição, através do 

fracionamento, deixando o produto da decomposição mais enriquecido em δ13C. 
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Neste trabalho os valores superficiais de δ15N são bastante parecidos com relatados 

nesta mesma área por Schmitt (2006). Schmitt (2006) estudando folhas, raízes e 

rizosfera de Sesuvium observou, em concordância com Fry et al. (2000), baixos 

valores medidos de δ15N em comparação com outras plantas, evidenciando que 

Sesuvium fixa N2. Azcón-Aguilar e Barea (1992) também observaram a capacidade 

das raízes de Sesuvium e da sua rizosfera em fixar N2 atmosférico. 

Figura 7.3 – Gráfico de correlação entre δ13C (‰) e razão C/N em sedimento 

superficial em todos os pontos do transecto. 

Dois modelos são propostos por Fry et al. (2000) para explicar as diferenças de 

δ15N, no sedimento superficial e na planta. O primeiro modelo explica um sedimento 

com alto δ15N e a planta com baixo δ15N, devido o fracionamento isotópico durante a 

absorção de N. O segundo modelo descreve como é possível existir um sedimento 

com baixo δ15N com plantas com alto δ15N. O primeiro modelo proposto, não se 

aplica a esta área de estudo, já que os valores de δ15N no sedimento são mais 

baixos que na planta. Neste segundo modelo, ele enfatiza a importância 

microbiológica no fracionamento de δ15N durante o processo de degradação. 

Quando o N é limitante no ambiente, todo o N é usado independentemente do 

isótopo, resultando em um alto δ15N nas folhas das plantas (FRY et al., 2000; 

MCKEE et al., 1993). 
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Segundo Aranibar et al. (2008) plantas com associações simbióticas têm preferência 

por diferentes fontes de N. Por exemplo, a gramínea Digitaria eriantha prefere nitrato 

à amônia (WOLFSON; CRESSWELL, 1984), e muitas plantas com micorrizas são 

capazes de usar N de aminoácidos e de proteínas (STEWART; SCHMIDT, 1999). A 

análise isotópica de nitrato e amônia no solo do Kalahari (ARANIBAR et al., 2004) 

indica que nitrato tem menores valores de δ15N que amônia. Essa diferença também 

é marcante em Tshane (ARANIBAR et al., 2008), onde a amônia é cerca de 7% mais 

enriquecido que o nitrato. 

Figura 7.4 – Gráfico de correlação entre δ15N(‰) e umidade (%) em sedimento 

superficial em todos os pontos do transecto. 

Se plantas C4 e C3 absorvem nitrato e amônia, respectivamente, o δ15N de plantas 

C4 é mais baixo que o de plantas C3. Isso pode ser observado também em lugares 

em que ocorre um aumento na umidade do solo e conseqüentemente o sedimento 

se torna anaeróbico favorecendo a denitrificação e o enriquecimento em δ15N. Isso 

também explica a forte correlação entre δ15N e umidade encontrada neste trabalho 

(R2=0,64, n=42, figura 7.4). 
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7.1.3 Aminoácidos 
 
 

Os aminoácidos são os compostos com nitrogênio mais abundantes na maioria dos 

organismos, e sua quantidade, distribuição individual e razões enantioméricas 

podem servir como uma poderosa ferramenta na caracterização da fonte e da 

reatividade da matéria orgânica (MCCARTHY et al., 1998).  

A concentração média de THAA no sedimento superficial deste estudo é de 5,6 

mgTHAA/g de PS, similar a concentração de THAA de outros trabalhos em 

sedimentos costeiros e marinhos (STANLEY et al., 1987; JENNERJAHN; 

ITTEKKOT, 1997; COLOMBO et al., 1998; DAUWE et al., 1999, UNGER et al., 

2005a; 2005b). A composição de THAA também é similar a de outros trabalhos 

(JENNERJAHN; ITTEKKOT, 1999; UNGER et al., 2005a; 2005b) (Tabela 9.27). 

Todos apresentam asparagina, glutamina, glicina e alanina como os principais 

aminoácidos do espectro, e quando se compara a composição de aminoácidos 

deste estudo com de outros ambientes, não há uma grande diferença 

(JENNERJAHN; ITTEKKOT, 1997). (Tabela 9.28). 

A variação de THAA superficial (Figura 6.27a) indica que há um aumento na sua 

concentração nos pontos 1 a 6, em comparação com a média geral superficial. É 

possível então que as diferenças na vegetação afetem a variação de THAA. 

Muitos autores (NORTHUP et al., 1995; NORTHUP et al., 1998; 

HATTENSCHWILER; VITOUSEK, 2000) sugerem que as plantas têm um papel ativo 

na regulação de polifenóis e na dinâmica do N. O impacto desses polifenóis no ciclo 

do nitrogênio é interpretado como uma adaptação da planta a limitação de 

nitrogênio, que efetivamente capta o N da liteira e o imobiliza na forma de polifenóis 

ou complexos protéicos de polifenóis, que dificilmente são lixiviados ou alterados. 

Esta estratégia de imobilização, porém, é proposta para florestas terrestres, em que 

o N da liteira permanece dentro do seu ciclo. Em manguezais, geralmente a situação 

é diferente, já que cerca de 97% da liteira é exportada pela maré ou consumida por 

caranguejos (SCHORIES et al., 2003).  



 101

O consumo por caranguejos implica na rápida “quebra” da matéria orgânica, que a 

torna mais susceptível a reações microbiológicas. Isso é bem evidenciado em 

Schmitt (2006) que mostra que os caranguejos são capazes de digerir taninos 

hidrolisados e complexos de proteína de tanino. Entretanto, no manguezal deste 

estudo somente 67-81% da liteira é consumida e quebrada por caranguejos 

(SCHORIES et al., 2003; NORDHAUS, 2004), o que implica que uma parte dos 

taninos fica imobilizada ou retida neste mangue. Como já explicado acima, nos 

pontos de 1 a 6 o Sesuvium é capaz de reter mais nitrogênio, o que pode ser 

observado pela alta concentração de NT e alta quantidade de bactérias (SCHMITT, 

2006), o que por sua vez, é refletido na concentração de THAA. 

As variações na composição monomérica são atribuídas às alterações que ocorrem 

durante a decomposição, devido às diferentes reatividades das ligações entre os 

monômeros individuais (DAUWE et al., 1998, UNGER et al., 2005b).  

As variações na composição do THAA não são facilmente observadas, pois em geral 

são muito pequenas. A variação individual de aminoácidos depende da sua 

associação a pontes celulares e citoplasma, da sua posição em matrizes estruturais 

como testas silicáticas (COWIE; HEDGES, 1992) e da associação a superfícies 

minerais, fatores estes que podem limitar fisicamente a degradação biológica 

(MEYER et al., 1998). 

Porém, a maioria das referências existentes sobre aminoácidos são em oceano 

aberto, então é possível que embora essas diferenças nos aminoácidos sejam 

pequenas, elas sejam significativas. 

Para avaliar as similaridades e diferenças quantitativas na dinâmica dos 

aminoácidos individuais, neste manguezal, uma análise de PCA e um gráfico (Figura 

7.5) foram feitos usando os dados padronizados (a distribuição em %mol de cada 

aminoácido do THAA) dos aminoácidos na superfície do sedimento.  

Os dados da análise de PCA, para aminoácidos, foram usados de duas formas 

diferentes. Na primeira, cada aminoácido foi computado como a soma de suas 

formas D e L (aminoácido individual total) e na segunda, as formas D e L de todos os 

aminoácidos foram computadas individualmente. 
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O primeiro gráfico gerado a partir do eixo 1 e 2 do PCA de cada aminoácido 

individual total pode ser observado na figura 7.5. 

Figura 7.5 – Gráfico do fator 1 versus o fator 2 do PCA para os aminoácidos 

individuais (soma de D e L) para todos os pontos da superfície, ao longo do 

transecto. 

Embora não haja uma associação clara entre os aminoácidos deste estudo, eles 

podem ser divididos em 3 grupos principais: O primeiro grupo é composto de 

fenilalanina, tirosina, leucina, isoleucina e glutamina, o segundo por asparagina, 

valina, treonina e histidina, o terceiro de serina e alanina, somente glicina não se 

encaixou em um grupo. 

O primeiro grupo de aminoácidos deste trabalho é exatamente o mesmo de Chen et 

al. (2004), que estudou as diferenças entre aminoácidos em material biológico e em 

sedimento marinho e observou que o material de origem biológica (biogênico) 

contêm alta concentração de glutamina, fenilalanina, leucina, alanina e valina e 

baixa concentração dos outros aminoácidos. A alta concentração deste primeiro 

grupo indica matéria orgânica de origem biogênica, que é mais lábil. 
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O estudo de Dauwe e Middelburg (1998) sugeriu que a diminuição na concentração 

de fenilalanina, glutamina, leucina, isoleucina e tirosina e o concomitante aumento 

na concentração de glicina, serina e alanina estão relacionados ao índice de 

degradação da matéria orgânica (ID).  

Por isso a variação do fator 1 do PCA (capaz de explicar 32% da variância) pode ser 

usado como ID, assim como usado por Dauwe e Middelburg (1998).  

Somente glicina, que está mais associada à serina e alanina, tem um 

comportamento diferente do relatado por Dauwe e Middelburg (1998). Muitos 

autores têm notado que a glicina é preservada em ambientes marinhos e em oceano 

aberto (HUBBERTEN et al., 1994; UNGER et al., 2005a). A glicina em oceano 

geralmente é associada a ligações celulares em diatomáceas, que é a maior fonte 

de matéria orgânica em ambientes oceânicos, mas que não é tão importante em 

manguezais, onde a principal fonte de aminoácidos é a vegetação, ou melhor, a 

decomposição das plantas e o material exsudado pelas raízes e a decomposição 

microbiológica no sedimento. Stanley et al. (1987) observou que durante uma maré 

de sizígia a concentração de aminoácidos na água que cobria o sedimento é cerca 

de 10 vezes menor que a concentração de aminoácidos na água intersticial, por isso 

a concentração de glicina, em sedimentos de manguezais não pode ser atribuída 

somente a origem marinha (diatomáceas). Schmitt (2006) mostrou que os 

caranguejos de manguezal possuem em sua casca uma grande quantidade de 

glicina, que pode contribuir para o aumento da sua concentração no sedimento. 

Para avaliar o ID superficial do sedimento em cada ponto gerou-se 2 novos 

coeficientes. Para gerar esses coeficientes usou-se a seguinte fórmula: 

Coef 1= Σ(VaaitxF1PCAaait) e       Equação 7.1 

Coef 2= Σ(VaaitxF2PCAaait)      Equação 7.2 

Onde: 

Vaait- Valor em mol% de cada aminoácido individual 

F1PCAaait- Fator 1 do PCA para cada aminoácido individual e 

F2PCAaait- Fator 2 do PCA para cada aminoácido individual. 
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No gráfico da variação do coeficiente 1 x coeficiente 2 (Figura 7.6) pode-se observar 

claramente que há uma separação dos pontos do transecto, indicando que há 

diferentes parâmetros que atuam na matéria orgânica em cada trecho do transecto. 

Figura 7.6 – Variação do coeficiente 1 versus coeficiente 2, a partir do PCA dos 

aminoácidos (soma D e L) para todos os pontos ao longo do transecto. 

Pode-se considerar o transecto dividido em 3. O primeiro grupo abrange os primeiros 

4 pontos (1 a 4), com maior COT e menor taxa de decomposição (k=0,98). O 

segundo grupo (pontos 5 a 9) tem maior COT e taxa de decomposição (k=1,25) que 

o primeiro e o terceiro grupo (pontos 10 a 13) que possui menores quantidades de 

COT e taxa de decomposição (k=1,85) do transecto (informação verbal4). 

 

                                                 
4 Informação verbal em conversa informal entre Bettina Schmitt e a autora, em outubro de 2006, na 
Universität Bremen, Alemanha. 
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No primeiro grupo, o COT é alto e a taxa de decomposição é baixa, provavelmente 

devido suas plantas serem ricas em taninos, lentamente quebrados durante o 

processo de diagênese.  

No segundo grupo, onde começa uma mudança na vegetação, é difícil conceber 

uma única explicação que seja capaz de descrever o processo de decomposição, 

mas é possível que a mistura de vegetação seja mais eficiente para reciclar a 

matéria orgânica. 

Já o comportamento do terceiro grupo, pode ser explicado em função das árvores de 

Avicennia, hábeis em oxidar o sedimento ao seu redor por meio de seus 

pneumatóforos, o que acelera a decomposição da matéria orgânica durante a 

diagênese e fica evidente na variação de COT e na taxa de decomposição. 

Para verificar se os aminoácidos D e L como grupo dão informações da reatividade 

da matéria orgânica nesta área, usamos novamente um PCA (Figura 7.7). A razão 

D/L de aminoácidos individuais é freqüentemente usada como indicadora de 

atividade microbiológica ou transformação microbiológica da matéria orgânica 

(ENGEL; MACKO, 1993; DAUWE; MIDDELBURG, 1998). Essas relações são úteis 

para determinar o IR da matéria orgânica (JENNERJAHN; ITTEKKOT, 1999). 

Jennerjahn e Ittekkot (1984) observaram que a razão entre aminoácidos aromáticos 

e outros aminoácidos pode ser usada como IR, baseado no fato que quando há a 

diminuição de aminoácidos aromáticos ocorre o aumento na concentração de outros 

aminoácidos. Neste segundo PCA observamos uma clara divisão entre aminoácidos 

D e L, com exceção de L-serina. 

Os D-aminoácidos são os principais constituintes dos peptidoglicanas, biopolímeros 

originários da estrutura das membranas de bactérias gram-negativas, predominantes 

em sistemas aquáticos. Esses constituintes celulares, menos acessíveis a 

biodegradação, protegem os D-aminoácidos tornando mais difícil sua degradação 

em comparação com os L-aminoácidos (TANOUE et al., 1992, NAGATA et al., 

1998), o que resulta na sua acumulação durante a diagênese. 

Outra possível fonte de D-aminoácidos são os processos abióticos. A degradação 

abiótica produz D-aminoácidos, como por exemplo, a reação de λ-eliminação que 
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ocorre em alguns aminoácidos hidroxílicos (BADA et al., 1978; BADA; HOOPES, 

1979). A ocorrência de ácido λ-aminobutírico, nesta área, que é produto da 

desidratação da serina, indica que uma parte dos D-aminoácidos pode ser atribuída 

a essas reações abióticas (BADA; HOOPES, 1979).  

Figura 7.7 – Variação do fator 1 versus o fator 2 do segundo PCA, de aminoácidos 

individuais para todos os pontos, na superfície, ao longo do transecto. 

Nesta área a clara separação entre D e L aminoácidos, no PCA, pode ser atribuída à 

preservação (D-aminoácidos) e a degradação (L-aminoácidos). Portanto, o fator 1 

pode ser usado como ID. Interessante notar que, segundo Dauwe (1999), um ID 

negativo é referente à matéria orgânica refratária e um ID positivo, à matéria 

orgânica lábil. Os dados deste trabalho demonstram isso claramente, conforme pode 

ser observado na figura 7.7. 

Os aminoácidos também podem ser usados de outra forma para determinar a 

degradação do sedimento, como por exemplo, a produção microbiológica de ácido λ-

aminobutírico e β-alanina a partir dos seus precursores e sua subseqüente 

preservação em sedimento (LEE; CRONIN, 1984; COWIE; HEDGES, 1992). De 

forma similar, hexosaminas são geralmente incorporadas em material quitinoso ou 

na matriz estrutural de biopolímeros como células bacterianas, sendo ambos 
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materiais mais refratários (DAUWE; MIDDELBURG, 1998) e portanto, menos 

sensíveis a diagênese. Esses aminoácidos e hexosaminas são indicadores da 

degradação intermediária e extensiva durante a diagênese. 

A variação de asp/β-ala e glu/λ-aba ao longo do transecto deixa bem claro que há 

dois processos diferentes atuando na decomposição da matéria orgânica (Figura 

7.8). O primeiro grupo inclui os pontos de 1 a 6, com Asp/β-Ala (m=11,8, dp=1,2) e 

Glu/λ-Aba (m=15,3, dp=1,2) indicativos de matéria orgânica mais refratária em 

comparação com o segundo grupo dos pontos 7 a 14, com Asp/β-Ala (m=21,6, 

dp=1,7) e Glu/λ-Aba (m=26, dp=2,4). Müller et al. (1986) observou que a 

hexosamina Glc-NH2 é originário de matéria quitinosa de exoesqueletos de 

zooplâncton, e que Gal-NH2 é produto da sua decomposição (KANDLER et al., 

1967). Pode-se então inferir que a diminuição desta razão é devido a mineralização 

do material quitinoso, que por sua vez é devido à atividade bacteriana 

(JENNERJAHN ; ITTEKKOT, 1999). 

 

Figura 7.8 – Variação das razões Asp/β-ala e Glu/λ-aba para amostras superficiais 

para todos os pontos ao longo do transecto.
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Figura 7.9 – Gráfico da razão Asp/β-ala e Glu/λ-aba, para amostras superficiais para 

todos os pontos ao longo do transecto. 

A correlação entre aminoácidos (ácido λ-aminobutírico e β-alanina) e hexosaminas 

(glucosamina e galactosamina), demonstra que ID pode ser considerado nesta área 

como indicador de alteração diagenética na superfície deste sedimento (Figura 7.9).  

Figura 7.10 – Gráfico de correlação entre THAA(mg/g de PS) e δ15N(‰), para todos 

os pontos, na superfície, ao longo do transecto. 
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A correlação entre δ15N e THAA (Figura 7.10) e a correlação entre aminoácidos, 

hexoaminas e C/N (Figura 7.11) confirmam assim o comportamento proposto na 

seção anterior para δ15N. 

Figura 7.11 – Gráfico de correlação entre as razões Asp/β-ala e Glu/λ-aba com C/N 

para amostras superficiais de todos os pontos ao longo do transecto. 

Assim, os resultados aqui apresentados confirmam que o ID calculado para essa 

área é capaz de determinar eficientemente os estágios da alteração diagenética no 

transecto.  

Finalizando, a análise de grupamento para todos os parâmetros analisados 

apresenta uma clara distinção entre os pontos do transecto (Figura 7.12). 
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Figura 7.12 – Análise de grupamento para todas as amostras superficiais e os parâmetros em todos os pontos do transecto.
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7.2 Variação na coluna do sedimento 
 
 
7.2.1 Carbono e nitrogênio 
 
 

Os dados de COT, NT e C/N em todos os pontos indicam que há uma variação nas 

fontes de matéria orgânica. Para avaliar a influência da vegetação na variação de 

COT, NT e C/N, é importante primeiro comparar os pontos 1, 9 e 14, onde temos 

dados de datação e palinologia e depois então avaliar como a vegetação afeta a 

variação destes parâmetros nos outros testemunhos.  

A variação média de C/N no ponto 1 é 20±3, bem similar a variação de C/N das 

plantas da superfície (Tabela 7.1). Os dados mostram que o C/N diminui com a 

profundidade e essa diminuição pode ser devido à degradação de matéria orgânica 

por perda de carbono ou pela fixação de nitrogênio no sedimento, como por 

exemplo, a adsorção de NH4 em argila (MULLER et al., 1986; LALLIER-VERGES et 

al., 1998). Neste estudo, a adsorção de NH4 não se aplica, pois os dados de 

granulometria mostram que há um aumento da fração argila com a profundidade, 

mas que essa variação não é significativa e, portanto, a fração argila não é um fator 

importante na fixação de nitrogênio. A variação de C/N pode ser devido a moléculas 

nitrogenadas presentes nas substâncias húmicas, mais resistentes a degradação. 

Figura 7.13 – Correlação entre C/N e NT (%) a) no ponto 1 e b) no ponto 9. 
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Embora a correlação entre C/N e NT no ponto 1 (Figura 7.13a) não seja significante 

em todas as profundidades, como ocorre na superfície, há uma clara diferenciação 

entre 6 a 16 cm e o resto do testemunho (16 a 95 cm), assim como no ponto 9 

ocorre entre 4 a 16 cm e 75 a 95 cm e entre 16 a 75 cm e 95 a 150 cm.  

Esses resultados sugerem que entre 16 a 95 cm no ponto 1, os microorganismos 

responsáveis pela degradação das plantas homogeneízam a matéria orgânica, 

tornando-a assim representativa do ambiente deposicional e da vegetação existente 

quando ocorreu a deposição. Essa bioturbação é comum em manguezais, pois são 

ambientes ricos em microorganismos e caranguejos, ainda assim, segundo Feller et 

al. (2003), a distribuição vertical de material orgânica pode ser usada como 

parâmetro válido em reconstrução ambiental, considerando-se que a bioturbação é 

progressivamente integrada ao longo do perfil. No ponto 9, essa bioturbação não 

ocorre no perfil inteiro, já que entre 4 a 16 cm e 75 a 95 cm há uma clara 

diferenciação na correlação entre C/N e NT (Figura 7.13b). 

Além disso, os diferentes C/N no ponto 1 provavelmente são devido a duas 

diferentes fontes de carbono: uma na superfície, com forte influência da vegetação 

atual, e outra nas demais profundidades, com matéria orgânica mais refratária e 

degradada. 

O aumento de δ13C com a salinidade (Figura 7.14) indica o aumento da influência 

marinha, mas a variação de δ13C não pode ser interpretada somente como uma 

mistura de matéria orgânica de origem terrestre com matéria orgânica derivada de 

plâncton marinho, porque foram encontrados pólens de Sporobolus nestas 

profundidades e essa herbácea tem um δ13C em torno de –15‰, bem próximo da 

matéria orgânica marinha. Assim como a variação de C/N, a variação de δ13C pode 

ser afetada por outros fatores como matéria orgânica de origem terrestre e de 

origem marinha, lembrando ainda que o δ13C das herbáceas é muito próximo do 

valor da matéria orgânica marinha. 

Alguns trabalhos têm observado também, uma mudança na variação isotópica de 

δ13C como resultado da alteração diagenética da matéria orgânica (MEYER et al., 

1998; MUZUKA; HILLAIRE-MARCEL, 1999), enquanto outros observaram uma 
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pequena mudança na composição isotópica em matéria orgânica submetida a altas 

(KRISHNAMURTHY et al., 1999; MEYER et al., 1998) ou baixas temperaturas 

(HATCHER et al., 1983; SPIKER; HATCHER, 1984; SINGER; SHEMESH, 1995). 

Em manguezal, a variação de C/N, δ13C e δ15N são resultantes de uma mistura de 

fontes como biomassa microbiana, nitrato oceânico, macrófitas e vegetação 

existente (FRY; SHERR, 1984; GEARING, 1988). Algumas herbáceas também são 

capazes de reter nitrogênio, geralmente ocasionando uma baixa razão C/N.  

Figura 7.14 – Correlação entre δ13C (‰) e Salinidade (‰) para os pontos 1 e 9. 

Uma variação tão grande no δ13C, com o tempo, pode ser também atribuída a 

constante mudança fisiológica do ambiente. Os manguezais são os primeiros 

ambientes a reagir a mudanças no nível do mar, seja por seu aumento ou por sua 

diminuição. 

Quando ocorre a diminuição do nível do mar, há uma rápida resposta do manguezal 

refletida em temperaturas mais altas e em um ambiente mais seco, o que aumenta o 

stress fisiológico da vegetação, pois são necessárias adaptações a este novo 

ambiente, como por exemplo, aumentar a eficiência no uso da água, que por sua 

vez diminui o δ13C. 

0

10

20

30

40

50

60

-30.0 -28.0 -26.0 -24.0 -22.0
13C

Sa
lin

id
ad

e 

Ponto 1
Ponto 9 (16-75cm e 95-150cm)
Ponto 9 (4-16cm e 75-95cm)

δ13C (‰) 

Sa
lin

id
ad

e 
(‰

) 



 

 

114

Reise (2003) observou no manguezal de Bragança, que quando a Avicennia é 

submetida a uma variação muito drástica no ambiente, sua população de árvores 

pode diminuir rapidamente. Embora a Avicennia seja capaz de tolerar altas 

salinidades (40‰, 7dias), as herbáceas de manguezal são muito mais resistentes 

(70‰, 15dias), o que torna a colonização de ambientes salinos mais favorável a 

herbáceas. Quando há um aumento muito rápido no nível do mar, os pneumatóforos 

de Avicennia ficam cobertos por água por um período muito longo (25dias) e a 

capacidade de respiração da planta diminui, causando sua morte. McKee et al. 

(1998) sugere que limitações hidroedáficas podem causar zonações e mudanças de 

vegetação no manguezal. 

Cohen (1999), nesta mesma área, mostrou que no ponto 1, a 126 anos AP e em 

aproximadamente 16 cm, este era um ambiente dominado por herbáceas (64%) e a 

300 anos AP em aproximadamente 38cm era um ambiente de manguezal dominado 

por Rizophora (81-95%). Sendo assim é possível identificar duas fases com base 

nas diferenças significativas na variação de NT e C/N. A primeira é compreendida 

entre 6-16 cm e a segunda entre 16 cm e o fim do testemunho (Figura 6.14).  

Observando-se os dados de palinologia desta área (COHEN, 1999), a variação de 

C/N na primeira fase parece ser mais influenciada pelo aumento de pólen de 

herbáceas e na segunda fase parece ser mais influenciada pela contínua diminuição 

de pólen de herbáceas e aumento de pólen de Rizophora.  

O aumento de pólen de herbáceas é associado a períodos em que o ambiente sofre 

diminuição na umidade (PACK et al., 2003). A diminuição da umidade, da superfície 

ao fim do testemunho, é evidente neste ponto. Essa diminuição da umidade favorece 

o aumento de herbáceas, plantas tipo C4. Estas plantas têm um mecanismo capaz 

de reduzir a condutância estomatal sem interferir na sua capacidade de realizar 

fotossíntese, ao contrário das Avicennia, que são plantas C3 (PEARCY; 

EHLERINGER, 1984). Além disso, as plantas C4 são hábeis em produzir mais 

biomassa por unidade de água transpirada que as plantas C3 (EHLERINGER; 

MONSON, 1993) e esses fatores juntos resultam em uma maior habilidade dessas 

herbáceas em sobreviver em ambientes com umidade muito baixa. 
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A correlação significativa entre freqüência de inundação e umidade, observada na 

superfície deste transecto, pode ser extrapolada para a umidade no testemunho, ou 

seja, diminui com a diminuição da freqüência de inundação. É possível então, pelos 

dados do ponto 1, que a freqüência de inundação esteja continuamente diminuindo 

desde aproximadamente 1000 anos AP (95 cm) até 126 anos AP (6 cm).  

Na variação de C/N ao longo do testemunho do ponto 9, entre 4 e 16 cm observa-se 

um aumento na razão C/N e uma concomitante diminuição em NT, assim como nos 

primeiros 16 cm do ponto 1. Os 16 cm do ponto 9 abrangem cerca de 400 anos AP e 

correspondem a 50cm no ponto 1 (figura 7.15). No ponto 14 observa-se o mesmo 

padrão de diminuição de NT e aumento de C/N, entre 0 a 40 cm, que corresponde a 

400 anos AP. 

A taxa de sedimentação similar para os pontos 1 e 14 (0,11 cm/ano e 0,10 cm/ano, 

respectivamente) indicam que essas áreas foram igualmente afetadas pela variação 

do nível do mar. A diferença entre os pontos 1 e 14 é que, pela palinologia, o ponto 

14 nunca deixou de ser manguezal, indicando que, embora seja afetado por 

variações no nível do mar, essas variações não foram suficientes para transformar o 

manguezal em ambiente dominando por herbáceas. É possível então, que os pontos 

1 e 14 tenham uma melhor resposta a variação ocorrida nesses 400 anos AP. 

Observando-se a datação do ponto 9, pode-se notar que o primeiro manguezal 

formado nesta área ocorreu entre 5000 e 2000 anos AP (90 a 160 cm) e foi sucedido 

por um ambiente dominando por gramínea, entre 2000 a 1000 anos AP (80 a 90 

cm), depois o manguezal ressurgiu entre 1000 e 394 anos AP (16-80cm) e 

novamente gramíneas entre 400 a 235 anos AP (4-16cm).  

Quando comparamos a taxa de sedimentação com a variação de COT, NT e C/N, 

observamos que no ponto 1 a taxa de sedimentação tem um aumento entre a 

superfície e 25 cm e depois diminui com a profundidade, assim como no ponto 9 há 

um aumento na taxa de sedimentação da superfície até 30 cm e depois entre 30 e 

80 cm há uma estabilização que corresponde a variação de NT e COT. No ponto 14 

há também um aumento da taxa de sedimentação da superfície até 25 cm e depois 

uma diminuição com a profundidade, que é acompanhada pela variação de NT e 

COT. 
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Behling et al. (2001), usando a relação entre vegetação de manguezal e herbáceas 

(Rizophora/Sporobolus, assumindo que alta freqüência de inundação signifique 

aumento da população de Rizophora e vice-versa) observou que entre a atualidade 

e 5000 anos AP, houve dois eventos de diminuição do nível do mar, na região 

Bragantina, com conseqüente diminuição da freqüência de inundação, o primeiro 

entre 1800 e 1000 anos AP e o segundo entre a atualidade e 400 anos AP. 

Segundo Suguio (1973) o nível do mar entre 7000 e 5500 anos AP, era cerca de 1 a 

2 m mais alto que o atual. A transgressão máxima do Holoceno, que ocorreu entre 

5500 e 5000 anos AP com nível do mar cerca de 3 a 5 m mais alto que o atual, e a 

regressão do Holoceno médio, não foram documentadas em um estudo do Rio 

Curuá na região de Caxuianã (BEHLING; COSTA, 2004).  

Quando se comparam dados da variação do nível do mar na região norte com as 

demais regiões do Brasil, nota-se que o nível do mar no Holoceno médio, é um 

pouco menor na região norte. Estudos no Lago Crispin (BEHLING; COSTA, 2004), 

cerca de 120 km de Bragança, localizado a cerca de 12 km da moderna linha de 

costa, indicam um nível do mar máximo de 1 a 2 m acima do nível do mar atual e 

que esta área nunca foi inundada durante o Holoceno, portanto um nível do mar 

entre 3 e 5 m no Holoceno médio não pode ser confirmado na região norte, como foi 

no nordeste no Brasil (SUGUIO, 1973). 

Os dados de Bragança indicam que o manguezal nesta área, entre 750 e 420 anos 

AP, tornou-se relativamente seco e a freqüência de inundação diminuiu, em resposta 

a diminuição do nível do mar. 

Observações de fotografias áreas desta área específica entre 1970 e 1999 (COHEN 

et al., 1999) indicam que na regeneração do manguezal, o primeiro indício é o 

surgimento de Bates e posteriormente de Avicennia anã. 

Bates é uma leguminosa responsável pela forragem do sedimento superficial, 

fazendo com que a água do sedimento não evapore tão rapidamente, tornando o 

sedimento mais propício a invasão de outras plantas, como a Avicennia anã. 

O aparecimento de Avicennia anã, segundo Berger et al. (2006), indica que o 

sedimento ainda é muito salino para o crescimento de Avicennia normal. Essa 
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Avicennia anã, por ter um tronco mais fino e menor, em relação às normais, possui 

um gradiente hidráulico maior e, portanto é mais hábil em retirar água do sedimento 

e translocar até os galhos mais finos. 

O tempo de substituição de uma vegetação de manguezal para uma vegetação de 

gramínea, e vice-versa, varia muito. Vários fatores ambientais, além da freqüência 

de inundação, interferem no desenvolvimento dos manguezais. Isso então pode 

explicar por que houve períodos de tempo tão diferentes entre a troca de vegetação 

neste manguezal.  

Levando-se em consideração que o manguezal que existia nesta área diminuiu 

progressivamente até se tornar uma área dominada por herbáceas (Sesuvium 

Portulacastrum, Bates Marítima, Sporobolus virginicus) e Avicennia anã (superfície, 

na atualidade), pode-se observar que a razão C/N diminui com o aumento de pólen 

de herbáceas (COHEN et al., 1999) 

Outro dado importante que corrobora essa teoria é o fato de que a base deste 

testemunho é caracterizada por um aumento pronunciado na fração areia. Essa 

variação granulométrica, em manguezais, pode ser associada ao aumento no 

transporte de sedimentos e conseqüentemente ao aumento do nível do mar. 

Killops e Killops (1999) destacaram que sedimentos marinhos são caracterizados por 

valores de δ13C entre –25‰ a –19‰ e de origem terrestre entre –28‰ a –30‰, por 

isso δ13C é geralmente usado para distinguir a origem da matéria orgânica. 
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7.2.3 Aminoácidos 
 
 

Os aminoácidos são os mais abundantes compostos de nitrogênio na maioria dos 

organismos. Sua quantidade, assim como a distribuição dos aminoácidos individuais 

e razão enantiomérica, pode servir como ferramenta na caracterização de fonte de 

matéria orgânica no sedimento.  

Neste estudo a concentração média de THAA na superfície foi de 9,03 mg THAA/g 

de PS e no resto do testemunho foi de 4,58 mg THAA/g de PS (Figura 6.26b). Essa 

variação é bem parecida com resultados de outros autores (STANLEY et al., 1987; 

JENNERJAHN; ITTEKKOT, 1997; COLOMBO et al., 1998; DAUWE et al., 1999; 

UNGER, et al., 2005a; UNGER et al., 2005b) em sedimentos marinhos e costeiros 

(tabelas 8.21 e 8.22). Uma variação muito grande foi observada entre a superfície e 

as demais profundidades, evidenciando diferenças na degradação e composição 

dos THAA. A concentração media de THAA em cada ponto é bastante diferente, 

como foi sugerido anteriormente, provavelmente devido à dinâmica de nitrogênio 

neste sedimento (Figura 6.26a). 

Os aminoácidos mais abundantes foram glicina, ácido aspártico, alanina e ácido 

glutâmico (Figuras 6.29 e 6.30). Esses aminoácidos são abundantes em sedimentos 

com influência marinha, como por exemplo, o Golfo do Maine (MAYER et al., 1998) e 

o estuário do Rio Potomac (SIGLEO; SCULTZ, 1993). Porém, segundo Dauwe  e 

Middelburg (1998) alguns aminoácidos, como por exemplo, leucina, isoleucina, 

fenilalanina, tirosina e ácido aspártico aumentam em %mol com o aumento da 

labilidade da matéria orgânica enquanto glicina, serina e treonina diminuem.  

O comportamento dos THAA individuais deste trabalho não dá uma indicação muito 

clara a respeito da reatividade da matéria orgânica. Os problemas em generalizar 

grupos de aminoácidos como indicadores de reatividade são; 1- o comportamento 

individual de cada aminoácido é obscurecido pelo comportamento do grupo e 2- as 

características dos aminoácidos mais abundantes prevalecem, subestimando a 

influência dos demais. 
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A variação em %mol de cada aminoácido depende: da sua associação a parede 

celular, ao citoplasma, se estão dentro da matriz estrutural de testas silicáticas de 

diatomáceas (COWIE; HEDGES, 1992), da adsorção a superfícies minerais 

(HENRICHS; SUGAI, 1993), que podem limitar fisicamente a degradação microbial 

(MAYER, 1994), mais que diferenças de labilidade baseadas em grupos funcionais 

ou tamanho de moléculas. 

Para avaliar melhor o comportamento de THAA individuais, foram calculadas 

correlações entre eles, em todos os pontos e profundidades. Valina, isoleucina, 

leucina e fenilalanina tem correlações positivas e significativa entre si (R= 0,65 a 

0,96, p<0,001), assim como tirosina, valina, isoleucina, leucina e fenilalanina tem 

correlações negativas e significativas com glicina e alanina (R=- 0,60 a -0,89, 

p<0,001), que por sua vez, tem correlação positiva e significativa entre si (R= 0,64, 

p<0,001). Essas correlações indicam que há grupos de aminoácidos que tem 

diferentes mecanismos de alteração biogeoquímica, evidenciado pelos grupos de 

correlações positivas e negativas. 

Para verificar se essas similaridades entre aminoácidos individuais podem servir 

como parâmetro para separar grupos, uma análise de grupo (Figura 7.17) foi 

realizada neste conjunto de dados. Baseado na análise de grupos (usando as 

variáveis padronizadas como a %mol de THAA), e na distância euclidiana, os 

aminoácidos foram classificados em dois grupos diferentes. O primeiro grupo é 

composto de treonina, alanina, tirosina, valina, isoleucina, leucina, fenilalanina e 

histidina e o segundo grupo é composto de asparagina, glutamina, serina e glicina.  

Figura 7.17 – Gráfico da análise 

de grupo para os aminoácidos 

fenilalanina, tirosina, alanina, 

leucina, isoleucina, valina, 

histidina, treonina, glicina, serina, 

glutamina e asparagina, para 

todos os pontos em todas as 

profundidades. 
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Usou-se os mesmos dados em um método de variância orientada (Análise dos 

componentes principais, PCA), neste método determinam-se os componentes 

principais, onde a variância máxima encontra-se no primeiro eixo e o resto é 

representado no segundo eixo. Os coeficientes fatoriais (também conhecidos como 

unrotated loadings) representam a relação entre os eixos do PCA e as variáveis 

originais (%mol de THAA), por isso esses coeficientes quantificam a relativa posição 

das amostras ao longo dos eixos do PCA.  

O primeiro eixo do PCA explica 29% da variância total e tem coeficiente positivo para 

serina, treonina, glicina e alanina e negativo para asparagina, glutamina, tirosina, 

valina, isoleucina, leucina, fenilalanina e histidina. O segundo eixo do PCA explica 

17% da variância total e tem um coeficiente positivo para asparagina, glutamina, 

serina, glicina e histidina (Figura 7.18).  

Os grupos em que os aminoácidos deste trabalho foram divididos na análise de 

grupo e no PCA (tabela 7.2), correspondem aos mesmos grupos da análise de PCA 

desenvolvida por Dauwe et al. (1999). Dauwe et al. (1999) observaram que o 

primeiro eixo do PCA reflete a degradação da matéria orgânica, baseando-se na 

análise de PCA desenvolvida em um conjunto de dados de sedimentos costeiros e 

marinhos, e no comportamento dos aminoácidos durante a diagênese. 

 

Figura 7.18 – Gráfico do fator 1 versus fator 2, para o PCA gerado a partir de todos 

os pontos e profundidades. 
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Tabela 7.2: Comparação entre os grupos de aminoácidos da análise de grupos e 

PCA. 

Fonte: Este trabalho. 

Na variação do ID em todos os pontos e profundidades pode-se observar que há 

uma diminuição da superfície para as demais profundidades, o que indica que a 

matéria orgânica superficial é menos degradada e lábil que a do resto do 

testemunho (Figura 7.19). 

 

Figura 7.19 – Variação de ID para todos os pontos, em todas as profundidades. 

Divisão de aminoácidos em grupos, usando análise de grupos 

Grupo 1a Grupo 2a 
Leucina, isoleucina, valina, treonina e histidina serina e glicina 

Grupo 1b Grupo 2 b 
Fenilalanina, tirosina e alanina, Asparagina, glutamina 

Divisão de aminoácidos em grupos, usando PCA (Fator 1 x Fator 2) 

Grupo 1 Grupo 2 
Glutamina, asparagina e histidina Glicina, serina, 

Grupo 3 Grupo 4 

Valina, isoleucina, tirosina, fenilalanina e leucina. treonina e alanina 
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As diferenças nos valores do ID são resultantes não somente da degradação em 

situ, mais também da degradação após a deposição. A degradação em situ ocorre 

em todos os pontos, já que o ID diminui com a profundidade.  

Assim a divisão de grupos de aminoácidos, pelo PCA, pode ser usada para avaliar o 

comportamento destes grupos durante a diagênese nesta área. 

Muitos autores (LEE; CRONIN, 1982; MÜLLER et al., 1986) observaram que glicina, 

serina e treonina são preservados na matéria orgânica proveniente de proteínas de 

diatomáceas, essa preservação é resultado da natureza refratária do complexo 

proteína-sílica das células de diatomáceas (LEE; CRONIN, 1984; MÜLLER et al., 

1986) enquanto tirosina e fenilalanina são rapidamente degradadas durante a 

diagênese. 

Cowie e Hedges (1992) calcularam a reatividade individual de aminoácidos por meio 

da média do fluxo anual e sua correspondente taxa de acumulação e determinou 

que glicina e serina têm reatividade mais alta que tirosina e metionina. Essa alta 

reatividade, que ocorre logo depois da hidrólise da matéria orgânica, possibilita que 

glicina e serina sejam preferencialmente acumuladas em diatomáceas, tornando-as 

menos susceptíveis a degradação subseqüente. Isso é apoiado pelo trabalho de 

Laursen et al. (1997) que estudando a cinética de degradação enzimática observou 

que aminoácidos associados a diatomáceas são mais lentamente degradados. 

Cowie e Hedges (1992) observaram também que açúcares ligados a diatomáceas 

são mais bem preservados da ação de zooplâncton. 

A boa correlação negativa entre glicina e ID (R=0,55, n=60) e entre serina e ID (R= 

0,58, n=60) ajudam a interpretar o aumento de glicina e serina com a profundidade, 

como sendo o resultado de acumulação durante a diagênese, e as correlações 

positivas entre tirosina e ID (R=0,64, n=60) e entre fenilalanina e ID (R=0,53, n=60) 

podem ser interpretadas como aminoácidos facilmente degradados durante a 

diagênese. 

O ID encontrado para este conjunto de dados é apoiado por outros parâmetros como 

a razão entre aminoácidos não protéicos e seus precursores e a concentração de 

hexoaminas.  
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A produção microbial de ácido λ-aminobutírico e β-alanina, a partir de suas proteínas 

precursoras, é um indicador da degradação de sedimentos marinhos (LEE; CRONIN, 

1984; COWIE; HEDGES, 1992). De forma análoga, as hexoaminas (glucosamina e 

galactosamina) são incorporadas na matriz da estrutura de biopolímeros (ex:quitina 

e células de paredes de bactérias) e portanto são enriquecidas em matéria orgânica 

refratária (DAUWE; MIDDELBURG, 1998). Portanto tanto as razões Aspargina/ β-

alanina (Asp/β-ala), Glutamina/ácido λ-aminobutírico (Glu/λ-aba) e 

glucosamina/galactosamina (glc-NH2/gal-NH2) podem ser usadas para determinar 

alteração diagenética na matéria orgânica. 

As correlações negativas entre Asp/β-ala, Glu/λ-aba, glc-NH2/gal-NH2 e ID (R=0,89, 

R=0,72 e R=81, n=62, respectivamente) confirmam que o ID gerado de dados desta 

área é um método que pode ser usado em ambientes de manguezal. 

A porcentagem de aminoácidos no COT (THAA-C%) e de aminoácidos no NT 

(THAA-N%) é usada como ferramenta para identificar a fonte de matéria orgânica, já 

que a matéria orgânica de origem marinha é rica em carboidratos, que são 

precursores dos aminoácidos na diagênese. Porém a literatura (VERMA, 2002) não 

recomenda o uso de uma faixa de variação de THAA-C e THAA-N, como é 

geralmente usado na razão C/N. Como já citado antes, a preservação de 

aminoácidos depende de vários fatores, como por exemplo, a produtividade, então o 

ideal neste estudo, assim como outros autores fizeram (VERMA, 2002), é comparar 

a variação de THAA-C num mesmo testemunho e definir que a diminuição de THAA-

C e aumento de THAA-N determinam a predominância de matéria orgânica marinha. 

Neste trabalho a variação de THAA-C e THAA-N (Figura 7.20) identifica claramente 

a influência marinha nos 3 principais testemunhos (pontos 1, 9 e 14). No ponto 1 há 

um aumento da influência terrestre somente entre 4 e 16cm e depois, o aumento da 

influência marinha. O aumento de THAA-C e diminuição de THAA-N no ponto 9 pode 

ser observado nos dois períodos secos (mencionados anteriormente) e no ponto 14 

a variação de ambos indica a maior influência do aporte marinho em todo o 

testemunho. 

É interessante observar que no ponto 14, o THAA-N é bem maior que nos pontos 1 e 

9, provavelmente porque sua fonte principal de matéria orgânica é muito mais 
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importante nele do que foi nos ponto 1 e 9, nos períodos em que estes possuíam 

manguezal. 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 7.20 – Variação de THAA-C (% COT) e THAA-N (% NT) com a profundidade 

(cm), nos pontos 1, 9 e 14 do transecto. 

 

Os aminoácidos na forma D e L também são utilizados como parâmetros que 

identificam o ID da matéria orgânica. Geralmente os L-aminoácidos diminuem com a 

profundidade (DAUWE et al., 1999; HUBBERTEN et al., 1994; JENNERJAHN; 

ITTEKKOT, 1997), a razão deste comportamento pode ter duas causas: 1- 

vegetação com L-aminoácidos mais abundantes na sua composição ou 2- a 

preferencial degradação de L a D-aminoácidos. 

Quando se compara a variação superficial de L-aminoácidos de cada ponto com as 

de suas respectivas vegetações (tabela 8.22), observamos uma clara 

correspondência entre ambos, mas quando fazemos esta mesma comparação para 

as demais profundidades (nos pontos 1,9 e 14, onde existem dados de palinologia) 

não há uma similaridade entre L-aminoácidos de plantas e do sedimento. É provável 

então que na superfície, o ID calculado (tópico anterior sobre variação superficial) 

seja mais representativo da ação das raízes na oxigenação do sedimento e da 

freqüência de inundação (o que pode ser apoiado pela variação de NT e COT com a 

vegetação e freqüência de inundação), e que nas demais profundidades, o ID 
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calculado seja mais influenciado pela diagênese e decompositores (SCHMITT, 

2006). 

O aumento de D-aminoácidos com a profundidade é provavelmente devido ao 

aumento de biomassa bacteriana, já que eles não são abundantes em plantas sendo 

geralmente encontrados nas paredes celulares de bactérias peptideoglicanas, que 

são mais resistentes a degradação (TREMBLAY; BENNER, 2006). Sendo assim a 

acumulação de D-aminoácidos com a profundidade pode ser atribuída ao aumento 

de atividade bacteriana, mas a ligação de D-aminoácidos a biomoléculas (ex: 

complexos de polifenóis e proteínas) também pode aumentar sua resistência a 

decomposição. 

Outro fato importante a ser considerado é a energia necessária para racemização ou 

deaminação do D-aminoácidos. O’Dowd et al. (1997) observou que a respiração 

induzida do substrato (SIR) é menor em solos com mais D-aminoácidos (em 

comparação com L-aminoácidos) e sugere que as diferenças na SIR não são 

devidas a diferença na composição D ou L dos aminoácidos, mas no metabolismo 

de D e L, pois os D-aminoácidos precisam de mais energia por possuírem uma 

etapa extra no seu metabolismo.  
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8 CONCLUSÕES 
 
 
 

As variações de NT, COT, composição isotópica (δ13C e δ15N) e aminoácidos tornam 

claro que os dados de matéria orgânica deste trabalho podem ser divididos em dois 

grupos. O primeiro localizado na superfície do sedimento, fortemente influenciado 

pela vegetação e o segundo na coluna sedimentar que tem forte correlação com o 

paleoambiente.  

A comparação superficial do transecto evidencia que herbáceas, devido sua 

associação a micorrizas são mais capazes de reter nitrogênio, tornando sua matéria 

orgânica mais refratária, diferente de Avicennia que oxida, por meio de seus 

pneumatóforos, a rizosfera, o que acelera a diagênese.  

Na coluna do sedimento foi possível identificar, dois períodos secos, que ocorreram 

nos últimos 5000 anos AP. A maior influência de matéria orgânica terrestre é 

evidente, pela variação de NT, COT, composição isotópica (δ13C e δ15N) e 

aminoácidos, nestes períodos de seca.    

A variação de D e L aminoácidos, indica que os D-aminoácidos são mais 

preservados durante a diagênese, devido sua associação a parede celular de 

diatomáceas e necessidade de maior energia, que os L-aminoácidos, durante a 

deaminação. 

As variações de THAA-C e THAA-N identificam claramente a influência marinha na 

área de estudo, um aumento de THAA-C e diminuição de THAA-N podem ser 

observados nos dois períodos secos. 

As correlações negativas entre Asp/β-ala, Glu/λ-aba, glc-NH2/gal-NH2 e ID (R = -

0,89, R= -0,72 e R=-0,81, n=62, respectivamente) confirmam que o ID gerado pelos 
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dados deste trabalho é um método que pode ser usado em ambientes de 

manguezal. 
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Tabela 10.1: Variação de AAC/COT em todos os pontos do transecto, na superfície, 20 cm, 50 cm, 100 cm e 135 cm. 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Média dp n 
Superfície 11,7 13,8 12,9 12,8 12,6 11,7 12,8 14,6 15,7 16,8 15,7 19,2 18,4 17,9 14,8 2,5 96,0

20 cm 10,3 9,3 11,2 10,2 9,4 10,2 10,3 9,8 10,2 13,5 12,9 13,6 14,4 12,4 11,3 1,7 48,0
50 cm 9,3 10,5 8,7 9,1 8,9 8,2 9,2 8,9 8,4 7,8 11,3 12,3 10,6 10,3 9,5 1,3 96,0
100 cm –   8,4 – 6,7 5,5 – 4,8 – 4,3 – – 6,3 – 6,2 6,0 1,4 14,0
135 cm – – – 4,2 3,6 – 3,2 – 3,8 – – 3,2 – 4,1 3,7 0,4 12,0

 
Tabela 10.2: Variação de AAN/NT em todos os pontos do transecto, na superfície, 20 cm, 50 cm, 100 cm e 135 cm. 

 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Média dp n 

Superfície 51,2 60,4 58,6 61,5 73,4 72,5 76,4 52,3 58,6 61,2 67,7 75,3 72,1 73,2 65,3 8,6 96,0
20 cm 28,7 29,4 31,4 33,2 29,8 32,5 33,4 36,3 32,9 35,4 37,4 34,6 34,3 34,5 33,1 2,6 48,0
50 cm 29,3 28,5 27,4 29,4 32,2 31,3 35,2 33,2 31,4 29,8 31,2 33,6 32,6 31,2 31,2 2,1 96,0
100 cm – 27,5 – 28,3 29,3 – 34,2 – 33,2 – – 35,4 – 35,4 31,9 3,4 14,0
135 cm – – – 31,2 33,2 – 36,4 – 31,2 – – 32,1 – 31,2 32,6 2,0 12,0

 
Tabela 10.3: Variação de THAA (MG/g de PS) em todos os pontos do transecto, na superfície, 20 cm, 50 cm, 100 cm e 135 cm. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Média dp n 
Superfície 6,10 9,03 10,40 9,60 10,93 10,11 8,86 9,73 10,30 8,80 7,95 9,10 6,71 8,81 9,0 1,4 96,0

20 cm 5,29 6,74 4,63 7,38 4,57 5,43 6,38 3,90 6,07 4,30 4,33 2,53 5,09 6,16 5,2 1,3 48,0
50 cm 5,20 5,40 4,30 5,23 4,30 4,78 5,48 4,10 4,40 3,29 4,40 3,20 4,80 4,50 4,5 0,7 96,0
100 cm – 4,10 – 4,90 4,10 – 4,45 – 4,90 – – 3,40 – 3,30 4,2 0,6 14,0
135 cm – – – 4,60 4,50 – 4,40 – 4,30 – – 3,10 – 3,70 4,1 0,6 12,0

 
Fonte (tabelas 10.1-10.3): este trabalho. 
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Tabela 10.4: Variação de D-AA em todos os pontos do transecto, na superfície, 20 cm, 50 cm, 100 cm e 135 cm. 

 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Média dp n 

Superfície 0,33 0,53 0,58 0,63 0,68 0,58 0,49 0,63 0,48 0,64 0,52 0,58 0,28 0,62 0,5 0,1 96,0
20 cm 0,37 0,39 0,31 0,46 0,31 0,36 0,48 0,47 0,56 0,38 0,35 0,21 0,32 0,43 0,4 0,1 48,0
50 cm 0,44 0,39 0,36 0,39 0,37 0,57 0,52 0,43 0,59 0,35 0,48 0,38 0,49 0,42 0,4 0,1 96,0
100 cm – 0,51 – 0,67 0,53 – 0,47 – 0,39 – – 0,56 – 0,54 0,5 0,1 14,0
135 cm – – – 0,58 0,62 – 0,62 – 0,48 – – 0,36 – 0,48 0,5 0,1 12,0

 
Tabela 10.5: Variação de L-AA em todos os pontos do transecto, na superfície, 20 cm, 50 cm, 100 cm e 135 cm. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Média dp n 
Superfície 5,78 8,50 9,82 8,97 10,25 9,53 8,37 9,10 9,82 8,16 7,43 8,52 6,43 8,19 8,5 1,3 96,0

20 cm 4,92 6,35 4,32 6,92 4,26 5,07 5,90 3,43 5,51 3,92 3,98 2,32 4,77 5,73 4,8 1,2 48,0
50 cm 4,76 5,01 3,94 4,84 3,93 4,21 4,96 3,67 3,81 2,94 3,92 2,82 4,31 4,08 4,1 0,7 96,0
100 cm – 3,59 – 4,23 3,57 – 3,98 – 4,51 – – 2,84 – 2,76 3,6 0,7 14,0
135 cm – – – 4,02 3,88 – 3,78 – 3,82 – – 2,74 – 3,22 3,6 0,5 12,0

 
Fonte (tabelas 10.4 e 10.5): este trabalho 
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Tabela 10.6: Variação de THAA individuais nos pontos de 1 a 6 do transecto, na superfície, e em profundidade. 
 

Profundidade l-asp l-glu l-ser l-tre gli l-ala l-tir l-val l-ile l-leu l-fen d-asp d-glu d-ser d-ala d-tir d-leu d-his d-fen 
Ponto 1 

Superfície 13.81 11.77 9.53 6.86 15.95 3.01 1.56 5.38 4.90 5.09 0.90 0.73 3.01 0.84 8.32 0.44 1.80 4.11 2.00 
20 cm 9.46 12.00 9.32 6.60 15.57 3.06 1.09 5.82 5.49 4.61 0.90 1.64 3.28 0.87 8.74 0.64 2.69 6.70 1.50 
50 cm 14.14 13.16 9.53 9.70 13.77 1.84 1.55 5.34 6.20 4.79 0.80 2.63 3.44 0.89 4.60 0.51 0.33 5.03 1.80 
95 cm 12.58 12.78 10.05 9.94 13.89 1.53 2.20 6.46 8.53 5.33 0.60 1.65 2.34 0.43 4.00 0.77 0.36 4.18 2.40 

Ponto 2 
Superfície 12.90 10.38 10.29 8.57 13.20 1.50 1.70 4.50 5.30 7.60 0.80 0.80 3.20 0.80 7.40 0.56 2.43 5.43 2.60 

20 cm 10.28 9.59 10.00 7.49 14.30 1.50 1.90 5.30 6.20 7.40 0.80 0.59 4.30 0.57 8.60 0.90 2.10 6.40 1.80 
50 cm 11.29 8.60 8.49 7.69 13.80 1.70 1.80 4.30 6.40 5.80 1.20 0.80 4.50 0.90 9.40 1.10 2.30 7.38 2.50 
100 cm 9.39 9.48 9.68 6.58 14.30 1.50 1.30 4.20 7.70 6.30 1.40 1.20 4.90 0.80 9.20 1.10 2.20 7.20 1.60 

Ponto3 
Superfície 8.39 10.28 9.30 7.46 12.45 1.10 2.10 5.60 7.60 8.30 1.20 0.90 5.30 0.90 8.60 0.90 2.10 5.40 2.10 

20 cm 10.27 11.29 10.39 6.59 13.28 1.30 2.50 4.50 7.40 7.60 1.40 1.10 4.30 0.80 7.40 1.10 1.80 5.30 1.70 
30 cm 9.48 9.20 10.70 6.49 12.48 1.00 2.10 6.50 6.80 6.70 1.40 1.20 4.70 0.90 8.40 1.20 2.10 6.40 2.20 
50 cm 11.30 10.29 11.29 6.57 15.38 1.60 3.10 4.50 6.90 4.60 1.60 0.70 4.80 0.90 7.60 1.10 1.90 4.50 1.40 

Ponto 4 
Superfície 8.56 10.29 13.29 7.68 14.68 1.80 2.20 7.60 3.20 6.80 1.10 1.20 5.80 0.90 6.50 0.90 1.30 4.50 1.70 

20 cm 8.30 10.70 12.20 7.10 13.49 1.70 2.10 7.10 4.70 6.50 1.30 1.10 5.43 1.10 6.70 1.20 1.80 5.40 2.10 
50 cm 8.90 9.70 10.80 6.58 15.30 1.30 2.10 6.30 5.20 6.80 1.20 0.90 5.30 1.20 7.30 1.20 2.10 5.50 2.30 
100 cm 10.70 10.29 10.23 5.69 15.49 1.50 2.00 6.40 6.50 5.40 0.90 1.20 6.40 0.90 6.90 1.10 1.90 5.30 1.20 
135 cm 11.90 11.29 11.29 6.78 13.48 1.60 2.10 5.70 5.70 5.60 1.10 1.10 5.80 1.10 7.10 0.90 2.10 4.20 1.20 

Ponto 5 
Superfície 12.01 11.31 10.79 9.66 16.88 1.64 2.01 7.00 4.25 9.22 1.28 0.09 3.63 0.43 0.33 0.33 1.54 5.40 2.20 

20 cm 15.05 13.84 9.02 9.81 14.00 1.91 2.39 7.35 7.10 6.46 1.15 0.67 3.40 0.45 0.39 0.20 1.41 3.60 1.80 
50 cm 14.37 13.75 8.73 9.43 12.23 1.77 1.77 7.85 7.65 5.88 1.88 1.07 3.85 0.65 0.19 0.19 1.47 5.10 2.10 
100 cm 13.80 12.92 11.08 11.15 13.52 1.75 1.80 7.75 7.71 4.43 0.69 1.93 2.56 0.54 0.30 0.24 1.44 4.50 1.90 
135 cm 12.40 14.50 10.30 11.00 14.40 1.70 2.10 6.80 6.50 6.30 0.90 1.60 2.20 0.80 0.40 0.30 1.40 4.60 1.80 

Ponto 6 
Superfície 13.22 9.60 9.58 10.28 14.60 1.90 1.90 6.30 8.60 9.68 1.20 1.80 3.10 0.90 0.80 0.40 1.10 3.50 1.50 

10 cm 12.54 9.38 8.46 9.78 15.27 1.20 2.30 6.40 7.50 8.70 1.10 2.10 4.50 1.10 0.90 0.30 1.20 5.40 1.90 
30 cm 11.30 9.28 7.80 9.20 17.48 1.60 2.10 6.70 6.90 8.10 0.90 2.10 4.80 1.20 1.10 0.50 1.00 5.80 2.10 
50 cm 12.43 8.70 7.90 10.20 13.47 1.50 2.00 7.60 7.50 9.60 0.90 1.90 5.20 1.10 0.90 0.40 1.10 5.70 1.90 
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Tabela 10.7: Variação de THAA individuais nos pontos de 7 a 12 do transecto, na superfície, e em profundidade. 
 

Profundidade l-asp l-glu l-ser l-tre gli l-ala l-tir l-val l-ile l-leu l-fen d-asp d-glu d-ser d-ala d-tir d-leu d-his d-fen 
Ponto 7 

Superfície 13.29 13.60 8.79 9.87 12.19 2.30 2.10 7.54 7.70 7.90 1.20 2.10 4.50 0.90 0.80 0.30 1.30 2.10 1.50 
20 cm 11.50 10.10 8.40 10.29 13.27 2.10 2.10 7.00 7.10 8.90 1.40 2.10 5.40 1.20 0.90 0.40 2.10 3.60 2.10 
50 cm 11.21 10.28 7.90 11.29 10.29 1.90 2.30 7.60 7.30 9.70 1.20 2.30 5.70 0.90 1.20 0.50 2.20 4.50 1.70 
100 cm 11.30 9.90 7.50 10.29 11.29 2.10 1.90 6.60 8.60 9.90 1.10 2.20 6.40 1.10 1.10 0.40 2.10 3.90 2.30 
135 cm 12.30 11.28 7.40 9.48 10.28 1.70 1.90 7.43 7.60 8.70 1.40 1.70 7.30 1.10 1.00 0.50 1.90 5.20 1.80 

Ponto 8 
Superfície 13.20 11.12 11.50 7.38 13.29 1.80 2.30 7.54 7.40 7.50 1.30 1.90 4.80 0.80 0.70 0.40 1.50 3.50 2.10 

20 cm 14.30 10.28 11.27 6.90 12.28 2.20 2.20 6.70 8.30 6.50 1.40 2.10 5.20 1.10 1.20 0.30 1.80 4.20 1.80 
30 cm 15.43 12.36 11.20 7.50 9.28 1.70 1.60 6.60 7.65 6.50 1.20 1.80 6.20 0.90 1.00 0.30 1.50 5.80 1.50 
50 cm 16.54 11.29 10.28 7.80 9.10 2.10 1.80 6.40 8.60 6.50 0.90 1.50 5.90 0.80 1.20 0.50 1.80 5.20 1.80 

Ponto 9 
Superfície 12.01 12.51 9.08 10.27 11.64 1.35 2.72 6.43 8.87 7.40 1.45 1.53 2.43 0.39 0.20 0.22 4.15 5.20 2.10 

20 cm 11.65 11.83 8.90 9.15 11.22 2.26 2.66 7.92 7.25 7.85 1.68 1.48 2.52 0.63 0.30 0.16 5.81 4.80 1.90 
50 cm 11.21 12.07 8.91 7.98 10.46 1.12 2.58 7.91 8.75 6.86 1.80 1.18 2.21 0.81 0.37 0.81 6.35 6.30 2.30 
100 cm 9.76 9.80 9.94 6.97 12.29 1.40 3.06 8.69 13.10 5.67 0.94 1.87 3.66 0.33 1.19 0.95 4.07 4.90 1.40 
135 cm 11.70 11.57 9.69 8.42 11.65 2.35 3.29 9.52 9.52 4.54 0.53 1.44 2.40 0.52 0.30 0.27 3.50 6.50 2.30 

Ponto 10 
Superfície 11.98 11.29 8.59 8.79 10.28 2.10 3.30 5.60 4.50 7.60 1.80 2.20 5.20 1.10 1.20 0.90 6.20 5.70 1.70 

10 cm 11.10 10.90 7.90 8.10 13.28 2.00 3.10 5.80 5.70 7.20 1.50 1.80 5.30 0.90 0.90 1.10 5.80 5.50 2.10 
30 cm 10.29 11.90 7.43 7.20 14.38 1.20 3.20 5.20 7.60 6.50 2.10 1.50 5.60 1.00 1.00 1.10 6.20 4.30 2.30 
50 cm 11.28 10.29 6.50 6.70 13.29 1.50 2.30 6.50 7.80 7.60 1.90 1.70 5.40 1.20 1.30 1.10 5.80 5.70 2.10 

Ponto 11 
Superfície 10.28 10.98 8.81 8.87 11.76 1.92 3.06 7.64 7.52 6.84 1.08 1.59 5.63 0.72 0.50 1.42 2.78 6.30 2.30 

20 cm 13.00 10.12 7.80 6.74 12.20 1.72 3.65 6.49 6.29 7.77 1.56 2.27 5.84 1.10 0.39 1.61 2.68 5.60 3.20 
50 cm 12.49 11.94 7.41 7.67 12.84 1.44 2.73 6.57 5.85 7.20 2.22 3.32 3.07 1.71 0.34 1.22 2.80 7.50 1.70 

Ponto 12 
Superfície 12.29 10.29 11.20 4.50 13.29 1.90 1.20 6.10 6.70 7.20 0.90 1.20 6.20 1.10 0.40 1.20 5.30 6.90 2.10 

20 cm 10.29 11.27 10.79 5.40 15.48 1.30 1.40 5.80 6.40 6.40 1.20 2.30 5.80 1.00 0.50 1.10 5.80 5.90 1.90 
50 cm 11.28 12.39 8.79 5.50 16.48 1.70 1.40 4.50 4.60 8.40 1.10 1.90 6.20 0.90 0.70 0.90 6.30 5.70 1.30 
100 cm 10.28 13.20 7.60 6.50 17.39 1.50 1.20 6.30 6.50 7.30 0.90 1.70 6.50 1.20 0.40 1.10 4.50 4.50 1.40 
135 cm 11.10 12.19 8.00 7.90 15.48 1.20 1.40 5.20 7.30 7.10 1.00 2.10 5.90 1.10 0.70 1.30 5.30 4.20 1.50 
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Tabela 10.8: Variação de THAA individuais nos pontos de 1 a 6 do transecto, na superfície e em profundidade. 

 
Profundidade l-asp l-glu l-ser l-tre gli l-ala l-tir l-val l-ile l-leu l-fen d-asp d-glu d-ser d-ala d-tir d-leu d-his d-fen 

Ponto 13 
Superfície 11.54 10.29 9.38 4.30 14.38 2.10 2.10 5.60 6.50 8.20 0.90 2.30 6.30 0.90 0.30 1.10 6.20 5.30 2.30 

20 cm 12.93 12.37 8.79 5.00 14.93 1.80 2.40 4.50 5.40 7.40 1.10 1.90 5.80 1.10 0.50 0.90 5.90 5.10 2.20 
50 cm 11.20 13.29 7.68 5.40 13.20 1.20 2.30 6.40 7.60 9.10 1.00 1.80 6.20 1.20 0.40 0.90 5.70 4.20 1.20 
60 cm 10.29 12.29 8.79 6.30 14.10 2.10 2.10 5.70 7.10 8.70 1.30 2.00 5.80 1.00 0.30 1.00 5.90 3.80 1.40 

Ponto 14 
Superfície 15.87 10.17 6.08 6.64 15.47 1.63 1.55 8.56 7.43 7.16 1.10 1.61 2.82 0.44 0.54 0.26 5.23 5.40 2.10 

20 cm 14.06 14.00 6.18 5.85 15.92 1.54 2.24 7.44 7.56 6.17 1.85 1.41 2.45 0.49 0.29 0.23 4.59 5.80 1.90 
50 cm 14.26 11.59 7.18 6.89 14.36 2.08 2.51 8.51 6.20 6.93 1.64 1.02 2.72 0.41 0.25 0.25 5.47 5.20 2.50 
100 cm 12.24 12.21 7.01 6.84 14.70 2.41 1.87 7.29 7.12 7.05 1.37 1.80 2.66 0.41 0.31 0.26 5.94 6.40 2.10 
135 cm 10.87 13.29 7.55 7.47 14.43 1.43 1.41 6.27 8.90 7.69 1.34 2.58 3.08 0.60 0.15 0.15 5.29 5.30 2.20 

 
 
 

Fonte (tabelas 10.6 a 10.8): este trabalho.
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Tabela 10.9: Variação de THAA, C/N, COT, NT, δ13C e δ15N, nos pontos 1 a 4 do 

transecto e nas profundidades indicadas. 

 
Prof. 
(cm) 

THAA 
(mg/g de PS) C/N COT

(%)
NT 
(%)

δ13C
(‰) 

δ15N 
(‰) 

Ponto 1 
4 4,3 23,2 6,3 0,27 -28,0 4,1 
10 7,6 22,5 5,8 0,26 -26,0 4,4 
16 6,4 23,8 6,3 0,26 -26,8 4,5 
30 5,4 22,5 4,5 0,20 -26,0 4,7 
50 5,2 19,4 3,2 0,16 -22,5 5,3 
65 4,1 20,3 3,1 0,15 -23,7 5,4 
85 4,3 15,6 2,8 0,18 -24,5 5,3 
95 4,3 16,4 2,8 0,17 -22,5 5,7 

Ponto 2 
4 10,4 25,3 7,6 0,30 -26,6 4,5 
10 8,7 24,4 7,4 0,30 -26,5 4,5 
16 8,0 24,3 6,8 0,28 -28,4 4,4 
22 8,3 25,6 6,7 0,26 -23,4 4,5 
35 6,5 24,5 6,4 0,26 -27,3 4,3 
45 5,4 25,6 6,3 0,25 -25,6 4,5 
55 4,4 25,4 6,5 0,26 -28,3 4,7 
70 4,2 23,5 6,8 0,29 -25,4 4,9 
85 4,0 25,6 7,1 0,28 -22,7 5,0 

100 4,8 26,5 6,2 0,23 -26,7 4,7 
Ponto 3 

6 13,2 25,4 6,5 0,26 -26,2 4,6 
10 9,4 24,5 5,8 0,24 -26,3 4,6 
16 8,6 26,7 5,7 0,21 -26,7 4,5 
25 5,4 24,6 4,8 0,20 -27,8 4,5 
40 4,2 23,6 5,2 0,22 -23,5 5,1 
55 4,3 25,7 5,3 0,21 -27,6 4,8 

Ponto 4 
4 10,3 26,6 5,4 0,20 -23,4 5,5 
10 9,6 27,8 6,2 0,22 -28,7 4,4 
16 8,9 25,7 6,5 0,25 -29,7 4,1 
22 9,1 23,7 6,8 0,29 -26,7 4,5 
35 7,8 25,4 6,8 0,27 -22,6 5,2 
50 5,2 25,6 7,0 0,27 -25,4 4,9 
65 5,2 25,3 6,5 0,26 -22,8 5,3 
80 4,8 24,6 7,4 0,30 -23,5 5,1 
95 5,1 25,6 7,1 0,28 -26,5 4,5 

110 4,6 27,6 6,8 0,25 -27,6 4,5 
120 4,8 25,6 6,5 0,25 -25,6 4,8 
135 5,1 25,6 6,7 0,26 -23,5 5,4 

 
 

Fonte: este trabalho 



 

 

153

Tabela 10.10: Variação de THAA, C/N, COT, NT, δ13C e δ15N, nos pontos 5 a 8 do 

transecto e nas profundidades indicadas. 

 
Prof.
(cm)

THAA 
(mg/g de PS) C/N COT

(%) 
NT 
(%)

δ13C 
(‰) 

δ15N 
(‰) 

Ponto 5 
4 14,7 28,0 6,3 0,23 -27,6 4,3 
10 10,5 27,6 5,8 0,21 -25,4 4,7 
16 7,6 25,9 4,7 0,18 -28,7 4,7 
22 5,4 26,5 4,7 0,18 -25,4 4,9 
35 4,0 27,5 4,8 0,17 -24,6 5,1 
50 4,3 26,7 4,2 0,16 -25,4 4,9 
65 4,3 25,4 4,6 0,18 -27,7 4,5 
80 4,2 26,5 4,7 0,18 -25,6 4,8 
95 3,7 22,5 4,8 0,21 -24,8 4,7 

110 3,5 20,8 5,1 0,25 -27,8 4,2 
130 3,8 19,7 6,2 0,31 -27,6 4,2 
150 4,4 20,5 6,3 0,31 -25,6 4,8 

Ponto 6 
4 12,7 28,0 6,5 0,23 -26,3 4,4 
10 10,8 26,8 5,8 0,22 -26,6 4,1 
19 9,4 27,6 5,3 0,19 -27,8 4,4 
25 6,4 25,8 5,4 0,21 -26,7 4,2 
40 5,1 27,6 5,2 0,19 -26,8 4,5 
50 4,8 27,8 6,2 0,22 -28,7 4,1 

Ponto 7 
6 12,4 26,5 5,8 0,22 -26,7 4,3 
10 9,2 28,7 4,2 0,15 -26,8 4,3 
19 5,0 26,8 4,5 0,17 -26,7 4,5 
35 7,3 25,7 3,8 0,15 -26,7 4,7 
55 5,5 22,6 4,1 0,18 -26,7 4,7 
70 4,2 19,7 4,8 0,24 -28,6 4,6 
80 3,8 20,7 5,1 0,25 -26,7 4,5 
95 4,4 19,6 5,3 0,27 -25,4 4,6 

110 4,1 21,8 6,2 0,28 -25,6 4,7 
140 4,4 22,7 6,4 0,28 -25,8 5,1 

Ponto 8 
2 9,2 18,8 5,8 0,31 -28,9 4,2 
10 10,3 17,7 4,8 0,27 -22,6 4,8 
22 4,4 16,8 4,8 0,29 -25,6 5,1 
30 3,2 16,4 5,1 0,31 -28,7 4,7 
45 4,1 18,6 5,2 0,28 -25,6 5,1 
55 3,3 24,5 5,3 0,22 -22,7 5,4 

 
 

Fonte: este trabalho 
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Tabela 10.11: Variação de THAA, C/N, COT, NT, δ13C e δ15N, nos pontos 9 a 13 do 
transecto e nas profundidades indicadas. 

Prof. (cm) THAA 
 (mg/g de PS) C/N COT (%) NT (%) δ13C (‰) δ15N (‰) 

Ponto 9 
4 12.2 14.6 5.4 0.37 -24.6 5,3 

10 10.3 14.5 4.8 0.33 -25.1 5,2 
16 8.4 24.6 5.8 0.24 -29.7 4,4 
25 8,4 23,5 6,3 0,27 -25,4 5,0 
40 5,4 16,2 5,2 0,32 -24,8 5,0 
55 4,4 15,7 5,8 0,37 -25,4 4,9 
75 5,5 15,7 5,4 0,34 -26,5 4,7 
85 5,4 23,8 6,8 0,29 -27,8 4,2 

100 4,4 22,9 7,1 0,31 -23,5 4,6 
110 4,4 22,7 7,2 0,32 -27,6 4,5 
150 3,3 21,5 7,2 0,33 -23,7 4,9 

Ponto 10 
6 10,2 15,8 5,8 0,37 -24,6 5,0 

13 8,6 21,7 6,8 0,31 -25,6 4,4 
22 7,6 15,8 5,2 0,33 -26,7 4,3 
35 5,3 16,8 5,1 0,30 -25,6 4,5 
45 3,3 15,6 4,3 0,28 -28,7 3,9 

Ponto 11 
6 12,0 15,8 5,8 0,37 -23,6 4,9 

13 6,5 15,6 5,3 0,34 -29,5 4,5 
22 5,4 21,8 5,2 0,24 -24,6 5,0 
30 4,8 22,4 5,3 0,24 -27,6 4,9 
45 3,8 21,7 4,8 0,22 -26,7 4,4 
55 4,4 20,5 4,6 0,22 -26,8 4,7 

Ponto 12 
6 12,4 15,9 6,1 0,38 -23,7 5,4 

10 9,5 15,6 5,8 0,37 -23,6 5,4 
16 5,4 15,7 5,3 0,34 -26,7 5,0 
30 4,4 18,6 5,6 0,30 -25,6 5,1 
45 3,2 15,5 5,4 0,35 -23,5 5,4 
55 3,0 17,9 5,2 0,29 -25,6 5,3 
70 3,2 17,6 5,8 0,33 -22,7 5,7 
85 4,4 20,5 6,2 0,30 -27,8 5,2 
95 4,1 19,4 6,3 0,32 -22,8 5,6 

120 2,1 21,3 6,5 0,31 -23,5 5,4 
150 1,3 20,3 6,5 0,32 -25,6 4,8 

Ponto 13 
6 8,0 15,3 5,6 0,37 -23,5 5,0 

16 5,4 14,8 5,4 0,36 -26,5 4,4 
30 5,4 15,6 5,6 0,36 -27,6 4,2 
40 4,8 14,7 5,2 0,35 -23,5 4,6 
50 4,5 16,4 5,8 0,35 -26,7 4,5 
60 5,0 15,6 5,8 0,37 -25,4 4,9 

 
Fonte: este trabalho 
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Tabela 10.12: Variação de THAA, C/N, COT, NT, δ13C e δ15N, no ponto 14 do 

transecto, nas profundidades indicadas. 

 

Prof. 
(cm) 

THAA 
(mg/g de PS) C/N COT

(%)
NT 
(%)

δ13C
(‰) 

δ15N 
(‰) 

Ponto 14 
8 10,4 15,4 5,8 0,38 -23,4 5,5 
13 8,4 16,4 5,6 0,34 -22,6 5,4 
19 7,6 15,4 5,5 0,36 -25,6 5,2 
25 8,6 18,2 5,6 0,31 -26,5 4,5 
40 5,4 16,5 5,3 0,32 -27,6 4,2 
50 4,5 17,4 5,1 0,29 -26,7 4,5 
65 3,8 14,9 5,2 0,35 -23,5 4,5 
80 3,5 20,8 6,1 0,29 -28,7 3,6 
90 3,2 21,6 6,3 0,29 -24,5 4,4 

100 2,8 20,5 6,7 0,33 -28,6 3,6 
120 1,7 19,7 6,5 0,33 -27,6 3,9 
140 1,5 20,3 6,8 0,33 -28,6 4,1 
160 2,1 15,6 5,8 0,37 -28,7 4,1 

 
Fonte: este trabalho 
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Tabela 10.13: Salinidade e umidade para o ponto 1, nas profundidades indicadas. 

 
Profundidade

(cm) Sal Umidade
(%) 

0 33,2 13,7 
2 33,9 12,2 
4 33,4 10,2 
6 44,0 11,2 
8 45,8 12,2 

10 50,9 14,4 
13 40,2 15,8 
16 39,3 12,2 
19 41,5 13,3 
22 44,3 38,6 
25 43,4 40,7 
30 47,7 39,6 
35 51,6 39,1 
40 54,2 12,3 
45 49,6 13,3 
50 52,3 15,3 
55 49,2 19,3 
60 50,3 18,3 
65 51,3 20,2 
70 52,2 24,4 
75 48,7 28,4 
80 49,0 36,5 
85 52,6 38,3 
90 52,4 42,5 
95 51,4 49,8 

 
Fonte: este trabalho 
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Tabela 10.14: Salinidade e umidade para o ponto 2, nas profundidades indicadas. 

 
Profundidade

(cm) Sal Umidade
(%) 

0 23,0 12,2 
2 32,1 11,3 
4 32,3 13,2 
6 37,4 15,5 
8 46,6 13,3 

10 43,5 11,3 
13 50,7 14,6 
16 44,7 16,6 
19 44,4 18,3 
22 45,3 20,2 
25 47,4 22,0 
30 41,9 28,0 
35 48,9 27,8 
40 47,7 28,7 
45 42,5 28,5 
50 40,2 35,0 
55 42,3 30,6 
60 44,3 36,1 
65 43,6 37,4 
70 45,7 36,6 
75 48,6 36,8 
80 47,6 23,2 
85 49,6 30,3 
90 51,2 33,4 
95 52,3 46,6 
100 49,4 48,4 

 
Fonte: este trabalho 
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Tabela 10.15: Salinidade e umidade para o ponto 3, nas profundidades indicadas. 

 
Profundidade

(cm) Sal Umidade
(%) 

0 16,5 10,3 
2 19,9 11,3 
4 25,1 12,3 
6 33,8 10,3 
8 36,0 13,5 

10 40,4 14,4 
13 40,8 12,3 
16 38,0 10,3 
19 40,9 39,8 
22 42,5 40,4 
25 46,8 37,4 
30 44,7 42,5 
35 45,4 45,1 
40 45,7 36,6 
45 46,9 35,5 
50 47,7 36,7 
55 52,0 35,5 

 
Fonte: este trabalho 
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Tabela 10.16: Salinidade e umidade para o ponto 4, nas profundidades indicadas. 
 

Profundidade
(cm) Sal Umidade

(%) 
0 24,3 10,3 
2 23,8 11,2 
4 24,0 12,2 
6 25,9 11,3 
8 24,3 13,3 
10 25,8 12,2 
13 30,4 15,4 
16 31,0 18,9 
19 34,8 20,2 
22 36,4 21,8 
25 49,4 24,9 
30 50,6 26,3 
35 47,8 21,2 
40 50,5 24,8 
45 61,3 21,2 
50 57,3 28,1 
55 55,6 31,7 
60 57,3 32,8 
65 55,3 32,1 
70 52,2 35,0 
75 51,3 38,5 
80 53,2 30,5 
85 51,4 35,2 
90 54,4 35,6 
95 51,3 36,3 

100 52,1 26,4 
105 50,4 20,3 
110 52,4 22,9 
115 54,3 23,3 
120 55,2 41,3 
125 52,4 44,4 
130 50,5 45,4 
135 48,5 40,4 

 
Fonte: este trabalho 
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Tabela 10.17: Salinidade,e umidade para o ponto 5, nas profundidades indicadas. 

 
Profundidade 

(cm) Sal Umidade
(%) 

0 23,4 10,3 
2 23,7 12,3 
4 31,3 13,3 
6 31,8 10,3 
8 34,5 13,3 

10 38,2 12,7 
13 38,6 13,3 
16 37,7 10,3 
19 37,7 22,3 
22 40,5 25,4 
25 43,5 28,4 
30 45,3 31,3 
35 53,6 32,3 
40 49,6 27,4 
45 51,1 25,1 
50 43,7 25,8 
55 50,4 34,1 
60 46,1 38,1 
65 48,2 41,6 
70 42,4 41,1 
75 44,9 42,2 
80 46,4 43,6 
85 47,9 42,6 
90 45,4 40,5 
95 53,0 41,9 
100 51,3 37,6 
110 52,4 38,0 
120 48,9 38,6 
130 50,4 41,4 
140 52,4 36,3 
150 51,2 37,0 

 
Fonte: este trabalho 
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Tabela 10.18: Salinidade e umidade para o ponto 6,  nas profundidades indicadas. 

 

Profundidade
(cm) Sal Umidade

(%) 
0 21,4 23,8 
2 21,4 25,8 
4 24,2 26,5 
6 28,5 30,2 
8 28,6 26,8 

10 34,5 25,9 
13 36,1 27,2 
16 55,1 28,8 
19 49,7 26,6 
22 52,4 31,3 
25 49,7 28,4 
30 48,5 34,0 
35 53,4 33,3 
40 50,9 36,9 
45 56,9 36,0 
50 56,0 34,9 

 
Fonte: este trabalho 
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Tabela 10.19: Salinidade e umidade para o ponto 7, nas profundidades indicadas. 

 
Profundidade

(cm) Sal Umidade
(%) 

0 28,4 20,2 
2 29,6 18,3 
4 30,8 21,3 
6 33,1 22,4 
8 35,3 24,4 

10 44,8 22,4 
13 43,4 20,4 
16 46,2 22,3 
19 47,6 19,8 
22 47,3 20,4 
25 47,2 23,4 
30 49,0 24,4 
35 50,3 25,5 
40 47,9 22,3 
45 49,4 24,4 
50 49,8 26,3 
55 52,8 32,7 
60 48,4 37,2 
65 52,5 34,9 
70 49,4 36,2 
75 51,3 33,8 
80 52,9 33,7 
85 49,4 35,9 
90 50,5 37,0 
95 51,3 38,5 
100 52,4 40,3 
110 49,3 39,4 
120 52,4 40,1 
130 55,4 35,9 
140 56,9 34,6 

 
Fonte: este trabalho 
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Tabela 10.20: Salinidade e umidade para o ponto 8, nas profundidades indicadas. 

 
Profundidade

(cm) Sal Umidade
(%) 

0 22,1 22,9 
2 28,8 28,3 
4 26,6 20,6 
6 25,7 23,1 
8 29,0 21,8 

10 38,1 25,7 
13 33,9 29,1 
16 39,7 26,9 
19 40,1 30,0 
22 40,4 33,2 
25 40,5 37,8 
30 39,3 35,5 
35 40,8 39,9 
40 42,6 40,4 
45 43,0 38,8 
50 43,8 41,3 
55 44,4 40,7 

 
Fonte: este trabalho 
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Tabela 10.21: Salinidade e umidade para o ponto 9, nas profundidades indicadas. 

 
Profundidade

(cm) Sal Umidade
(%) 

0 24,6 20,2 
2 27,5 18,3 
4 22,8 19,3 
6 25,0 22,4 
8 18,3 21,9 

10 18,2 23,4 
13 16,5 22,2 
16 23,2 20,4 
19 35,0 24,4 
22 20,6 27,4 
25 27,4 31,3 
30 39,5 32,8 
35 24,7 33,5 
40 29,8 35,5 
45 28,7 38,7 
50 30,0 45,3 
55 30,8 40,0 
60 33,6 47,1 
65 36,5 56,7 
70 39,5 57,7 
75 40,2 54,9 
80 37,5 51,9 
85 40,5 41,8 
90 41,3 30,8 
95 39,3 40,8 
100 42,0 36,6 
110 45,5 42,5 
120 49,6 45,1 
130 51,9 41,5 
140 50,4 55,5 
150 52,4 58,1 

 
Fonte: este trabalho 
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Tabela 10.22: Salinidade e umidade para os pontos 10 e 11, nas profundidades 

indicadas. 

 

Profundidade
(cm) Sal Umidade

(%) 
Ponto 10 

0 14,1 35,3 
2 18,2 24,7 
4 29,7 32,4 
6 28,5 28,6 
8 31,3 48,6 

10 32,4 39,1 
13 30,4 32,6 
16 30,9 37,6 
19 30,1 31,5 
22 34,7 28,3 
25 31,1 33,1 
30 34,8 37,1 
35 34,9 45,0 
40 33,8 45,1 
45 35,3 41,9 
50 35,8 37,6 

Ponto 11 
0 16,5 49,8 
2 19,9 43,7 
4 25,1 44,2 
6 33,8 40,7 
8 36,0 53,3 

10 40,4 55,2 
13 40,8 46,8 
16 38,0 43,7 
19 40,9 42,3 
22 42,5 40,5 
25 46,8 46,5 
30 44,7 45,4 
35 45,4 57,0 
40 45,7 47,1 
45 46,9 46,0 
50 47,7 49,2 
55 52,0 46,4 

 
Fonte: este trabalho 
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Tabela 10.23: Salinidade e umidade para o ponto 12, nas profundidades indicadas. 

 
Profundidade

(cm) Sal Umidade
(%) 

0 16,1 53,6 
2 15,9 50,4 
4 17,3 37,4 
6 20,3 42,5 
8 24,5 45,1 

10 27,3 41,5 
13 26,6 23,3 
16 27,1 25,5 
19 26,1 26,5 
22 27,5 23,4 
25 26,2 25,4 
30 27,0 22,4 
35 30,6 25,5 
40 29,5 24,4 
45 31,7 28,8 
50 28,6 24,8 
55 28,1 32,2 
60 30,4 40,7 
65 28,4 43,2 
70 39,4 46,7 
75 40,4 45,1 
80 42,4 41,5 
85 44,4 31,4 
90 42,1 28,4 
95 46,4 26,5 
100 48,4 24,4 
110 50,4 24,3 
120 52,4 23,3 
130 55,8 42,4 
140 53,3 37,6 
150 55,5 35,1 

 
 

Fonte: este trabalho 
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Tabela 10.24: Salinidade e umidade para o ponto 13, nas profundidades indicadas. 

 
Profundidade

(cm) Sal Umidade
(%) 

0 12,6 45,3 
2 13,8 34,6 
4 20,1 36,8 
6 20,8 41,5 
8 24,9 44,3 

10 27,0 44,3 
13 33,2 40,3 
16 27,6 43,9 
19 26,9 46,5 
22 29,8 40,9 
25 27,5 58,1 
30 30,7 56,0 
35 30,8 64,0 
40 35,6 61,2 
45 36,7 60,7 
50 37,3 57,9 
55 36,3 55,8 
60 38,3 55,7 

 
 

Fonte: este trabalho 
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Tabela 10.25: Salinidade e umidade para o ponto 14, nas profundidades indicadas. 

 
Profundidade

(cm) Sal Umidade
(%) 

0 13,7 45,2 
2 22,4 39,9 
4 24,2 44,0 
6 24,1 58,6 
8 28,0 54,3 

10 40,7 59,7 
13 39,6 52,0 
16 39,1 47,4 
19 42,5 53,9 
22 49,8 52,6 
25 22,0 61,3 
30 28,0 61,7 
35 27,8 22,2 
40 28,7 23,3 
45 28,5 21,3 
50 35,0 22,3 
55 30,6 30,3 
60 36,1 21,3 
65 38,5 24,4 
70 40,4 27,4 
75 42,4 28,4 
80 43,3 30,4 
85 45,4 33,3 
90 48,9 38,5 
95 45,4 37,5 
100 49,4 33,3 
110 53,0 38,3 
120 52,5 69,0 
130 51,9 64,0 
140 53,3 59,2 
150 54,4 58,2 
155 55,5 54,5 
160 56,4 54,7 

 
Fonte: este trabalho 

 



 

 

169

Tabela 10.26: Granulometria (%) para todos os pontos do transecto. A profundidade 

(cm) para cada ponto está indicada na tabela. 

 

 
Fonte: este trabalho 

 
 

Pontos Profundidade Argila silte areia Pontos Profundidade Argila silte areia
10 22,5 21,5 57,0 10 49,5 48,2 2,3 
30 51,9 38,1 10,0 25 22,3 16,2 61,5
85 52,6 43,5 3,9 55 53,8 44,8 1,4 1 

95 19,3 17,8 62,9 75 45,8 43,0 11,2
22 21,3 23,2 55,5 85 53,9 44,8 1,3 
55 46,3 47,9 5,8 100 28,7 28,9 42,42 
100 18,7 15,8 65,5 110 30,3 18,7 61,0
6 23,4 23,4 53,2

9 

150 17,1 12,5 70,4
25 24,3 37,1 38,6 6 48,2 41,7 10,13 
55 52,9 40,3 11,8 13 54,0 45,0 1,0 
4 26,3 28,3 55,4 22 45,3 52,2 2,5 

22 40,8 43,2 16,0

10 

50 22,2 35,3 42,5
50 47,8 40,1 12,2 6 38,8 49,1 12,24 

135 24,2 12,2 63,6 13 44,8 53,2 2,0 
4 32,9 23,9 43,2 22 44,9 53,9 1,2 

16 51,6 47,2 1,2 

11 

55 22,2 15,5 62,3
35 52,8 45,1 2,1 6 48,2 39,6 12,25 

150 22,6 16,1 61,3 16 53,8 44,1 2,2 
10 53,2 44,1 2,7 30 34,1 23,9 42,0
25 52,9 45,2 1,9 55 40,0 28,9 31,1
40 45,6 52,7 1,7 85 14,2 23,4 62,46 

50 17,0 20,7 62,4

12 

150 15,0 20,7 64,5
6 46,3 42,1 11,6 6 48,3 41,5 11,2

19 49,5 48,4 2,1 16 51,2 46,5 2,3 
35 32,3 25,4 42,3 30 49,5 49,4 1,1 
55 50,9 47,1 2,0 

13 

60 51,3 46,8 1,9 
95 48,2 49,2 2,6 8 49,3 48,6 2,1 

7 

140 26,4 23,2 51,4 25 51,3 47,4 1,3 
2 45,3 43,4 11,3 65 29,4 27,4 43,2

10 49,4 49,1 1,5 100 21,3 18,4 60,38 
22 31,3 27,4 51,3

14 

160 19,4 18,3 62,3
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Tabela 10.27: Dados de aminoácidos do sedimento do Lago Vembanad, Índia. 
 

Aminoácidos Lago Vembanad  
(mol%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Ac. Aspático 14.7 13.2 13.8 10.4 13.0 10.4 13.4 11.2 15.7 9.0 12.8 11.9
Ac. Glutâmico 11.5 11.7 11.5 9.0 10.4 9.0 11.7 8.0 10.6 7.4 10.2 11.3

Histidina 1.4 1.7 1.2 1.1 1.6 1.1 1.3 1.8 4.1 1.3 1.7 1.8
Ornitidina 0.3 0.8 0.3 0.4 0.1 0.4 0.2 0.5 0.4 0.4 0.4 0.3

Lisina 4.0 3.8 3.8 3.0 3.4 3.0 3.9 4.6 4.2 5.1 4.0 4.2
Argenina 4.1 4.3 3.7 4.1 4.7 4.1 4.0 4.7 4.6 6.1 4.1 4.3
Treonina 6.8 5.7 6.7 6.9 6.1 7.0 6.5 7.0 5.9 7.8 7.2 6.4

Serina 6.8 7.2 6.6 7.4 6.7 7.4 6.3 7.4 9.6 7.4 7.2 6.7
Glicina 15.4 16.2 14.5 18.1 17.3 18.2 15.6 15.0 14.3 14.4 14.6 14.6
Alanina 9.8 11.1 11.3 12.1 12.1 12.2 11.1 12.0 10.1 13.2 11.9 11.3
Valina 7.3 7.7 0.2 8.0 7.1 8.1 7.7 7.9 6.9 8.1 7.9 8.1

Isoleucina 4.3 3.8 4.5 4.1 3.8 4.2 4.3 5.0 3.3 5.2 4.3 4.5
Leucina 7.0 6.3 7.1 8.1 7.3 8.1 6.9 8.1 5.6 8.4 7.3 7.4
Tirosina 1.3 0.6 1.3 0.7 1.6 0.7 1.8 1.6 0.2 0.3 1.3 2.1

Fenilalanina 3.8 3.8 3.7 4.0 4.0 4.0 4.0 4.4 3.0 4.5 4.0 4.1
β-ala 0.7 0.6 0.6 0.8 0.3 0.8 0.6 0.5 0.9 0.5 0.8 0.5
λ-aba 0.7 0.7 0.6 1.2 0.6 1.2 0.6 0.4 0.4 0.5 0.3 0.5

Metionina 0.0 0.5 8.7 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3 0.0 0.0
 

Fonte: Verma, 2002
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Tabela 10.28: Dados de aminoácidos do sedimento do Lago Constance, Alemanha 

e gramíneas. 

 
Sedimento do lago Constance e liteira de gramíneas  

Aminoácidos Matéria 
Orgânica 
(média) 

Desvio 
padrão

Serrapilheira
(Média) 

Desvio 
padrão 

Biomassa 
(média) 

Desvio 
padrão

Ac. Aspático 13.4 5.2 12.3 1.8 8.2 45.3 
Ac. Glutâmico 10.4 8.6 10.8 7.0 15.5 5.9 

Serina 7.4 10.7 8.0 5.5 3.2 41.4 
Histidina 2.8 12.5 1.9 27.4 1.3 34.4 
Glicina 12.6 4.0 11.6 9.1 12.7 21.9 

Treonina 7.1 7.7 7.8 1.5 5.1 34.4 
Alanina 9.9 3.1 9.9 1.2 18.3 17.0 
Arginina 3.6 11.0 3.1 0.6 5.0 55.4 
Tirosina 1.9 20.7 2.0 0.6 0.5 45.0 
Valina 6.4 5.6 6.6 2.1 7.3 15.8 

Metionina 0.6 14.1 0.5 7.8 1.1 32.4 
Fenilalanina 3.1 5.5 3.6 10.7 2.0 23.7 
Isoleucina 3.9 8.5 4.4 0.2 3.9 20.7 
Leucina 5.9 5.2 7.7 5.3 6.6 19.0 
Lisina 3.9 19.0 3.6 7.6 4.4 16.5 
Prolina 7.0 9.7 6.1 2.2 5.0 21.3 

 
Fonte: Friedel, 2003 
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