
0 
 

INSTITUTO DE QUÍMICA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOCIÊNCIAS – GEOQUÍMICA 
 

 

 

 

CLAUDIA BEATRIZ VICTORINO BORGES ALVES 

 

 

EVOLUÇÃO PALEOAMBIENTAL DA LAGOA RODRIGO DE FREITAS: DO HOLOCENO 

AO ANTROPOCENO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NITERÓI 

2019 

  



1 
 

CLAUDIA BEATRIZ VICTORINO BORGES ALVES 

 

 

EVOLUÇÃO PALEOAMBIENTAL DA LAGOA RODRIGO DE FREITAS: DO  

HOLOCENO AO AMTROPOCENO 

 

 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Curso de Pós-Graduação em 

Geociências da Universidade Federal Fluminense, como requisito 

parcial para a obtenção do Grau de Mestre. Área de 

Concentração: Geoquímica Ambiental. 

 

 

 

Orientadora: 

Profa. Dra. LUCIANE SILVA MOREIRA 

 

 

 

 

NITERÓI 

2019 



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

 

 

 



4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

“A Natureza é minha Mãe. O Universo é meu Caminho. 

A Eternidade é meu Reino. A Mente é meu Lar.  

O Coração é meu Templo. A Verdade é meu Culto (...) 

[Chico Xavier]  

 



5 
 

AGRADECIMENTOS 

A Deus, pela oportunidade desta encarnação que permitiu o meu progresso intelectual; 

Aos meus orientadores, Luciane Moreira e Renato Cordeiro, pelo aprendizado, lições e pela paciência comigo em 

muitos momentos; 

À minha mãe, que batalhou muito para me ver chegar aonde cheguei, com muito esforço, apesar de tudo, e que 

aguentou com muita paciência minhas crises de ansiedade. Ao meu pai (In memoriam) que também se esforçou 

muito para eu conseguir alcançar meus objetivos, sei que ficaria muito orgulhoso de mim nesse momento; 

Aos meus avós, Thereza e Euclides (In memoriam) que também se esforçaram para e chegar até aqui; 

Ao Matheus Abdiel, meu amor, por todo o apoio e paciência nesses últimos 2 anos; 

Ao professor Heitor Evangelista (UERJ), pelas análises de 210Pb, ao professor Ricardo Santelli (UFRJ) e ao 

Bernardo Braz (UFRJ), pela ajuda nas análises de metais; 

À CAPES, pela concessão da bolsa e ao Programa de Geoquímica; 

 Aos meus amigos do Laboratório de Sedimentologia da Geoquímica, Caroline Maia, Milena Kury, Camila Areias, 

Libério Junior, Vinícios Gorito, Nayara Gouveia e Rafael Marques, pelos bons momentos juntos, pelos 

ensinamentos trocados e pela parceria; 

Um agradecimento super especial a Leandro Candeia dos Anjos, meu braço direito (e esquerdo se bobear) do 

laboratório, que já me ajudou em infinitas tarefas, agradeço também pelos conselhos, pelas risadas no 

laboratório e pelo seu eterno bom ânimo; 

Às minhas “Chicas Guapas” (Angela Ampuero, Camila Roland, Isabele Oliveira e Vanessa Brandão) pelo apoio, 

pelo otimismo e ajuda durante o processo da dissertação, pelas risadas e pelos momentos que passamos juntas 

que nunca esquecerei. Amo vocês! 

Aos meus amigos da turma de mestrado de 2017 do Programa de Geoquímica Ambiental (a melhor turma da 

UFF!), e também à Vanessa Moreira, Susan Juliana Costa, Carolina Regis, Amanda Costa, Thiago Tapajós e 

Jacqueline Jesus pela ajuda mútua durante esses dois anos e pelos momentos de parceria; 

Aos meus professores do Programa de Geoquímica Ambiental, pelo conhecimento, pela parceria, e pela 

evolução do conhecimento científico, em especial às professoras Rut Díaz e Carla Carvalho, pelo 

companheirismo, pelos conselhos, pelo apoio e pela amizade; 

Às minhas amigas e meus amigos, Nicollas Oliveira, Mariana Christensen, Carolina Cardoso, Karol Duarte, Livya 

Lemos, Beatriz Dultra, Ana Paula Gomes e Jullyane Silva, pela parceria, apoio, paciência e compreensão dos 

meus “sumiços” durantes esses dois anos. 

 

Muito obrigada! 

 



6 
 

RESUMO 

A Lagoa Rodrigo de Freitas foi formada por processos de transgressão e regressão marinha durante o 
Holoceno. Esta recebe influências naturais, oriundas das oscilações climáticas e de nível do mar e 
antrópicas, resultantes do despejo de resíduos industriais e domésticos. Sua única ligação com o mar é 
representada pelo Canal do Jardim de Alah, facilitando o acúmulo de matéria orgânica, que possui uma 
série de indicadores aplicáveis à reconstrução paleoambiental e que fornecem informações sobre 
variações naturais locais ou regionais ou decorrentes de ações antrópicas. Neste contexto, o objetivo 
principal do presente trabalho foi a reconstrução paleoambiental deste sistema lagunar nos últimos 6.500 
anos, através de um testemunho sedimentar, a partir do qual foram realizadas datações por 210Pb e 14C, 
análise de granulometria, densidade aparente e teor de água, geoquímica da matéria orgânica (δ13C, 
δ

15N, razão C/N, COT e pigmentos sedimentares) e metais (Al, As, Ba, Cd, Co, Cu, Cr, Fe, Hg, Mn, Ni, 
Pb, V, Zn). Os resultados obtidos permitiram identificar seis fases evolutivas: fase I (6.500 a 5.600 anos 
cal AP), fase II (5.600 a 4.920 anos cal AP), fase III (4.920 a 3.700 anos cal AP), fase IV (3.700 a 2.980 
anos cal AP), fase V (2.980 a 500 anos cal AP) e fase VI (500 anos cal AP ao Presente). O registro 
sedimentar da fase II apresentou forte impacto devido à ocorrência do Último Máximo Transgressivo 
(5.500 anos cal AP), revelados através das diminuições de pigmentos sedimentares (de 39,5 para 24,3 
SPDU), das razões C/N (de 14,1 para 13,1 e de 13,3 para 12,2) e de COT (de 3,4% para 2,6%), e do 
aumento expressivo do fluxo dos metais devido à barreira hidráulica formada durante períodos de 
elevação do nível do mar. Durante a fase IV, houve um evento transgressivo de menor intensidade 
acompanhado por um clima mais seco, em cerca de 3.000 anos cal AP. Nesta fase, o aumento de silte 
grosso seguido de brusca diminuição sugerem a ocorrência de um evento de tempestade, responsável 
por carrear material terrestre para a Lagoa - corroborado pela redução dos valores de δ15N (4,4‰ para 
3,3‰) e aumento do COT (3,0% para 4,1%) - com contribuição de plantas C4, conforme sugerido pelos 
valores mais positivos de δ13C. Durante a fase VI observa-se forte influência da expansão urbana ao 
redor da Lagoa, com aumento expressivo do fluxo de Ba, Cu, Pb e Zn, destacando o aumento de 
pigmentos sedimentares (de 33,2 para 69,3 SPDU) e de COT (de 2,9% para 4,0%). Desta forma, 
conclui-se que as variações do nível do mar e climáticas tiveram um papel fundamental na origem da 
matéria orgânica e nos processos sedimentares ocorridos na Lagoa Rodrigo de Freitas, de 6.500 a 500 
anos cal AP, e a partir de 500 anos cal AP, a forte influência das atividades industriais e urbanas se 
destaca, principalmente a partir do início do século XX.  

.  

Palavras-chave: Lagoa Rodrigo de Freitas. Paleoambiente. Metais.   
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ABSTRACT 

The Rodrigo de Freitas Lagoon was formed by marine transgression and regression processes during the 
Holocene. This lagoons receives both natural (such as climate and sea level variations) and anthropic 
influences, through industrial and domestic wastes inputs. Its only connection to the sea is represented 
by the Jardim de Alah Channel, favouring the accumulation of organic matter, which presents several 
indicators that can be applied to paleoenvironmental reconstructions providing information about natural 
or anthropic-induced variations, in local or regional scales. In this context, the main purpose of this 
study was the paleoenvironmental reconstruction of this lagoon system during the last 6.500 years, 
through a sedimentary core, from which were measured 210Pb and 14C ages, particle size analysis, 
apparent density and water content, geochemistry of organic matter (δ13C, δ15N, C/N ratios, TOC and 
sedimentary pigments) and metals (Al, As, Ba, Cd, Co, Cu, Cr, Fe, Hg, Mn, Ni, Pb, V, Zn). All the 
results allowed the identification of six evolution phases: phase I (from 6.500 to 5.600 years cal BP), 
phase II (from 5.600 to 4.920 years cal BP), phase III (from 4.920 to 3.700 years cal BP), phase IV 
(from 3.700 to 2.980 years cal BP), phase V (from 2.980 to 500 years cal BP) and phase VI (from 500 
years cal BP to the Present). The sedimentary registry of phase II showed strong impact due the Last 
Maximum Trangressive (5.500 cal BP), revealed by the decreases of sedimentary pigments (from 39,5 
to 24,3 SPDU), C/N ratios (from 14,1 to 13,1), and TOC (from 3,4% to 2,6%), and significant metal flux 
shift due to the hydraulic barrier formed during elevation periods of sea level. During phase IV, a less 
intensive transgressive event followed by a drier climate was recorded at 3.000 years cal BP. Also 
during phase IV, an increase followed by a strong decrease of thick silt sediments suggest the occurrence 
of a storm event, which was responsible for the increase of terrestrial material - corroborated by the 
reduction of δ15N values (from 4,4‰ to 3,3‰) and increase of TOC (from 3,0% to 4,1%) - due to the 
presence of C4 plants, in conformity with more positive δ13C values. During phase VI (500 years cal BP 
to Present), the influence of urban expansion it is observed around the Rodrigo de Freitas Lagoon due to 
a strong rise of metal fluxes (Ba, Cu, Pb e Zn), emphasized by shifts in sedimentary pigments (from 
33,2 to 69,3 SPDU) and TOC (2,9% to 4,0%). Thus, the conclusions are that the sea level and climate 
variations have an important role in organic matter source and in sedimentary processes occurred in 
Rodrigo de Freitas Lagoon, from 6.500 to 500 years cal BP, and from 500 years cal BP to the Present, a 
strong industrial and urban activities influence, mainly during the 20th Century. 

 
Keywords: Lagoa Rodrigo de Freitas. Paleoenvironmental. Metals. 
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1 INTRODUÇÃO 

 Lagoas costeiras são corpos rasos, geralmente paralelos à linha de costa, 

separados do mar por barreira arenosa, possuindo um ou mais canais de conexão com o 

oceano e de profundidades de alguns metros. Foram formadas durante os eventos de 

elevação e redução do nível do mar (transgressões e reduções marinhas Holocênicas), 

quando também eram formados cordões arenosos (restingas) isolando o sistema lagunar 

do mar (SUGUIO et al., 1985). Esses sistemas lagunares costeiros não são influenciados 

apenas pela variação do nível relativo do mar, mas também pelo aporte sedimentar que 

chega à lagoa/laguna, exposição a ventos e tempestades – condicionantes climáticos 

(FERNANDEZ et al., 2015), sendo considerados como ambientes extremamente 

frágeis, podendo ser modificado em escala de dezenas a centenas de anos (KJERFVE; 

MAGILL, 1989). 

 Devido ao baixo hidrodinamismo das lagoas costeiras, quantidades significativas 

de matéria orgânica, autóctone e alóctone podem ficar estocadas nestes sistemas.  Como 

a matéria orgânica sedimentar apresenta uma série de indicadores que podem ser 

utilizados na reconstrução paleoambiental de sistemas lacustres e suas respectivas 

bacias de drenagem, fornecendo informações sobre variações locais ou regionais 

ocorridas naturalmente ou induzidas por ação antrópica, as lagoas costeiras representa 

um importante compartimento de estudo paleoambiental. 

O impacto da colonização européia na região costeira da cidade do Rio de 

Janeiro começou a ser registrada em meados do século XVI, a partir do plantio de cana-

de-açúcar, seguindo para um ambiente mais industrial a partir do século XIX 

(RODRIGUES, 2012). Essa influência antrópica, que ocorre através de atividades 

agrícolas, industrial e ocupação urbana pôde ser registrada em regiões como Baía de 

Guanabara (BORGES, 2009; MONTEIRO, 2012; NASCIMENTO, 2018), Lagoa 

Rodrigo de Freitas (LOUREIRO, 2006, 2010; ALVES, 2019) e Complexo Lagunar de 

Jacarepaguá (CYPRIANO, 2009). 

 Para avaliar futuras consequências de variações climáticas nos 

ecossistemas é imprescindível o conhecimento de como estes ambientes reagiram a 

variações climáticas pretéritas. A partir da reconstrução paleoambiental da Lagoa 

Rodrigo de Freitas será possível estabelecer uma das primeiras reconstituições 

paleoambientais em lagoa costeira em área de intensa urbanização. Através da análise 
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da composição elementar e isotópica da matéria orgânica sedimentar, associada a 

determinação da deposição de elementos traço será possível compreender a dimensão 

dos impactos relacionados às mudanças climáticas naturais e antrópicas em diferentes 

escalas temporais.  

Para mensurar os efeitos da atividade humana na região, foi realizado cálculo 

dos níveis de background dos metais (níveis onde a ação antrópica era desprezível) 

comparando com os níveis a partir de 500 anos cal AP. 
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2 HIPÓTESE 

• As variações do nível do mar apresentaram importante papel na 

acumulação de metais e matéria orgânica nos ambientes costeiros em diferentes 

escalas temporais; 

• Atualmente as atividades antrópicas são as principais responsáveis pelo 

aumento de determinados metais e matéria orgânica na Lagoa Rodrigo de 

Freitas. 
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3 OBJETIVOS 

3.1 Objetivo Geral 

Determinar a influência das variações paleoclimáticas e antrópicas sobre 

processos sedimentares da Lagoa Rodrigo de Freitas, em especial na dinâmica de 

deposição dos metais, para os últimos 6.500 anos cal AP. 

 

3.2 Objetivos Específicos 

• Determinar a concentração e origem da matéria orgânica sedimentar a 

fim de compreender processos ligados a eventos climáticos naturais e 

antrópicos; 

• Determinar os níveis de background dos metais, nunca estudados para 

idades de cerca de 3.000 anos cal AP neste sistema lagunar 

• Através de indicadores geoquímicos, determinar a dimensão dos 

impactos relacionados às mudanças paleoambientais naturais e com influência 

antrópica. 
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4 BASE TEÓRICA 

4.1 O Holoceno Médio e Tardio no Sudeste do Brasil 

Na região Sudeste do Brasil reconstituições palinológicas indicam evidências de 

um clima mais seco no Holoceno Inferior (LEDRU et al., 1996; BEHLING et al., 1998). 

Os últimos 3000 anos cal AP foram marcados pela expansão de floresta em diferentes 

locais do sudeste do Brasil, de acordo com o estudo da composição isotópica do 

carbono na matéria orgânica de solos. De acordo com Pessendae colaboradores (2009) 

valores de δ13C mostram que em regiões próximas à Curutucu (SP): em Salitre (MG), 

Piracicaba (SP), Jaguariúna (SP) e Londrina (PR), o final do Pleistoceno ao início do 

Holoceno foi marcado por plantas C4, indicando uma fase mais seca. Já em cerca de 

3.000 anos cal A.P. até o presente, as regiões citadas acima obtiveram predominância de 

plantas C3, sendo indício de um clima mais úmido. De 900 anos cal A.P. até o presente, 

os resultados de pólen indicam influência antrópica na área, além de indicar uma 

diminuição da expansão da floresta, devido também a atividade humana. 

Behling (1995) identificou distintas fases paleoclimáticas na região do Lago do 

Pires (Serra do Espinhaço – MG) ao longo do Holoceno. Entre 9.720 a 8.810 anos A.P., 

a região era dominada por cerrado (árvores Curatella amaricana) e elevada frequência 

de incêndios, indicando um período seco e de baixa pluviosidade. O período entre 8.810 

e 7.500 anos A.P., foi marcado por aumento significativo de florestas, indicando um 

momento mais úmido e com incêndios menos frequentes. Entre 7.500 e 5.530 anos A.P., 

houve uma redução das florestas, indicando um clima mais seco, com incêndios mais 

frequentes. De 5.530 a 2.780 anos A.P., a vegetação era tanto de florestas quanto de 

cerrado aberto, sendo indício de uma rápida estação seca, seguida por um período 

chuvoso mais intenso que na fase anterior. A penúltima fase (2.780 a 970 anos A.P) o 

autor identificou uma mudança na vegetação, indo de cerrado aberto para cerrado 

fechado, indicando um clima mais úmido e somente nos últimos 970 anos A.P. é que se 

estabeleceu a predominância de florestas semideciduais (vegetação pertencente ao 

bioma da Mata Atlântica), representando o período mais úmido do Holoceno. Em 

Itapeva (SP), Behling (1997) também observou variações climáticas ao longo do 

Holoceno, com estabelecimento de um clima mais úmido entre 2.610 e 430 anos A.P., 

como sugerido pela presença de Araucarias e Podocarpus. A influência antrópica foi 
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evidenciada a partir dos últimos 70 anos A.P. até através do registro do aumento de 

polens Asteraceae e Cyperaceae, sugerindo aumento da ação antrópica, principalmente 

devido ao desmatamento. 

Na região de Carambá do Sul (RS), foram identificadas as seguintes fases: em 

cerca de 7.400 anos cal A.P., foram identificados incêndios de grandes proporções e 

vegetação de pastagem, sob clima seco e frio. Essa vegetação predominou do início do 

Holoceno até cerca de 4.320 anos cal A.P., quando começou a expansão das florestas de 

Araucarias, que atingiu expansão máxima a partir de 1.100 anos cal A.P., indicando um 

período mais úmido (BEHLING et al., 2004).  

Em suma, o clima durante o Holoceno, na região sudeste do Brasil, de acordo 

com os autores citados acima, foi: clima seco e frio, com predominância de plantas C4, 

do início do Holoceno até cerca de 7.000 anos cal AP. Essa falta de umidade do período 

pode ter sido a causa de paleoincêndios em algumas regiões. A partir de 6.000 a 500 

anos cal AP, o clima torna-se mais úmido, com aumento de florestas tropicais. A partir 

de 500 anos cal AP até o recente, o clima continua úmido, porém com menor incidência 

de florestas, provavelmente devido ao desmatamento causado pela ação antrópica para 

implantação de agricultura, indústrias e moradias. Sendo assim, para a região sudeste do 

Brasil, até o Holoceno Médio o clima é frio e seco. A partir do final desse período, 

torna-se mais úmido, prevalecendo até os dias atuais. Essas etapas e suas respectivas 

características encontram-se na tabela 1. 
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Tabela 1: Resumo das fases paleoclimáticas e da paleovegetação das áreas descritas 
anteriormente 

Idade A.P. X 
características 
locais de cada 
área   

Pessenda et al., 
2009 (Curucutu 
– SP) 

Pessenda et 
al., 2009 
(Salitre – 
MG) 

Pessenda et al., 
2009 
(Piracicaba e 
Jagariúna – 
SP; Londrina – 
PR)   

Garcia et 
al., 2004 
(Vale do 
Rio 
Paraíba do 
Sul – SP) 

Behling, 
2004 
(Carambá 
do Sul – 
RS) 

Behling, 
1997 
(Itapeva – 
SP) 

Behling, 1995 
(Serra do 
Espinhaço – 
MG) 

12.000   Domínio de Clima 
úmido 

   

10.000   plantas C4: e frio   Cerrado; 
incêndios; clima 
seco 

9.000   clima mais    e baixa 
pluviosidade 

8.000   seco  Incêndios e 
vegetação 
de 
pastagem: 

 Aumento das 
florestas; clima 
mais 

7.000     Clima seco e 
frio 

Florestas 
tropicais: 

úmido; menos 
incêndios 

6.000      clima 
quente e 

Redução das 
florestas; clima 
mais 

5.500 Predominância   Clima mais  úmido a seco; mais 
incêndios 

5.000 de plantas C3:   quente e  leste e mais Mistura de 
vegetação: 

4.500 clima úmido   mais úmido Floresta e seco a oeste floresta/cerrado 
aberto; rápida 

4.000     pastagem  estação seca 

3.500       seguida por 

3.000       fase úmida 

2.500   Predomínio de     

2.000  Mistura de plantas C3: Clima mais   Mudança de 
cerrado aberto 

1.500  plantas C3 e 
C4; clima 
úmido 

clima mais 
úmido 

frio e mais 
úmido 

  para cerrado 
fechado 

1.000     Domínio de 
floresta: 
clima úmido 

Clima mais 
úmido 

 

500 Diminuição de 
florestas: ação 

     Predominância 
de florestas; 

Recente antrópica     Ação 
antrópica 

Clima igual ao 
atual 

 

4.2 ANTROPOCENO 

O Antropoceno diz respeito à ação humana sobre a Terra, modificando seu 

equilíbrio, alterando o meio ambiente, como lançamento de esgoto, plástico e outros 

materiais não degradáveis, tanto em ambiente marinho como em ambiente continental, 

uso de fertilizantes, introdução de resíduos industriais no ambiente, radioisótopos, 

devido a testes nucleares (ARBILHA et al., 2018), intenso desmatamento e construções 

desordenadas. Para o início do antropoceno existem três principais teorias: a da 

revolução agrícola (há cerca de 7.000 anos), da revolução industrial (1850), da “grande 
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aceleração” (1950) e a partir de cerca de 1963. Este último apresenta como justificativa 

os testes nucleares realizados entre 1950 e 1960, com picos de 14C e 238Pu, registrados 

em escala global. 

Teoria do início do Antropoceno a partir de 1950: o ano de 1950 é considerado 

como o ano da “Grande Aceleração”, sendo marcado por concentrações elevadas de 

CO2, CH4 e N2O na atmosfera, acidificação dos oceanos, aumento de lançamentos de 

gases de efeito estufa com consequente aumento do buraco na camada de ozônio. Todos 

esses fatores colaboram para a alteração do clima na Terra, alterando a paisagem e a 

dinâmica do homem com o meio ambiente (STEFFEN et al., 2015, 2004), como mostra 

a figura 1 . 

Figura 1: Indicadores de variações causadas por ação antrópica a partir de 1950  

 

Fonte: STEFFEN et al., 2015. 

Teoria do início do Antropoceno a partir da Revolução Industrial: Etheridge et 

al. (1996) ao analisar as concentrações de CO2 atmosférico em bolhas de ar de 

testemunhos de gelo de Law Dome, Antártica, no período entre 1830 e 1980 anos, 

identificou que a partir de 1850 (período industrial) houve um aumento expressivo de 

CO2 na atmosfera, no qual os autores justificam pela queima de combustível fóssil. A 

figura 2 mostra as concentrações de CO2 de 1000 anos até o ano 2000, mostrando a 

diferença entre os períodos pré e pós-industrial, e a figura 3 indica a evolução dessa 
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concentração a partir do período industrial. 

Figura 2: Concentração de CO2 atmosférico proveniente de bolhas de ar dos 
testemunhos DE08 e DE08-2, entre 1000 e 2000 anos 

 

Fonte: ETHERIDGE et al., 1996. 

Figura 3: Concentração de CO2 atmosférico proveniente de bolhas de ar dos 
testemunhos DE08 e DE08-2, de 1830 a 1980 anos, no qual é considerado pelos autores 
como proveniente de forçantes antropogênicas 

 

Fonte: ETHERIDGE et al., 1996. 

 

Anomalias geoquímicas ligadas ao aumento de P, N e Pb, por exemplo, marcam 

o início das atividades humana, durante o período da “Grande Aceleração”. Outro 

registro desse período de intensa atividade antrópica é a perda excessiva da 

biodiversidade, podendo ser considerada como uma extinção em massa. Porém, a partir 

de 1970, esse impacto torna-se cada vez mais marcante, com o aumento das emissões de 

gases de efeito-estufa e aumento da temperatura global (STRIKIS;STRIKIS, 2018). 
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Outro fator de grande impacto são os testes nucleares entre 1950 e 1960. Devido a esses 

testes, há registro em várias partes do mundo de anomalias (picos) de acumulação de 

isótopos radioativos, como o 14C e 238Pu, na faixa do ano de 1963. Esses fatores levaram 

os autores (STRIKIS; STRIKIS, 2018) a considerarem o início do antropoceno em cerca 

de 1963, como um marco estratigráfico global do antropoceno.     

No entanto, outros autores consideram que a influência humana no planeta já se 

mostra relevante em períodos muito anteriores a Revolução industrial e a Grande 

Aceleração (ano de 1950).  

Teoria do início do Antropoceno a partir da Revolução Agrícola: Ruddiman  

(2013) propõe que desde a revolução agrícola, iniciada há aproximadamente 7000 anos 

cal AP a população humana já esta significativamente alterando as concentrações 

atmosféricas de CO2 e CH4 e, consequentemente, causando o aumento da temperatura 

global.  

Há ainda autores que propuseram o termo paleoantropoceno como sendo um 

período de tempo antes da revolução industrial, entre 10.000 (revolução neolítica) e 100 

anos atrás (revolução industrial), marcado pela ação humana com menor impacto que no 

período industrial, insuficiente para causar alterações globais, apenas com capacidade 

de alterações locais, como mostra a figura 4 (FOLEY et al., 2013). 
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Figura 4: Paleoantropoceno e métodos de estudo dirigidos a cada subdivisão - 
antropoceno e paleoantropoceno 

 

Fonte: FOLEY et al., 2013. 

Há trabalhos na região costeira do Rio de Janeiro (LOUREIRO et al., 2012, 

2006; BORGES 2009; NASCIMENTO 2018; BATISTA-NETO et al., 1999; 

MONTEIRO, 2012) que indicam que a partir do ano de 1900 (em média) há um forte 

indício de atividade industrial nessas regiões, de acordo com aumento substancial na 

concentração de metais antropogênicos (como Cu, Pb e Zn) nos sedimentos. 

 

4.2 Variação do Nível do Mar nos Últimos 7.000 anos na região costeira do sudeste 

brasileiro 

As variações do nível relativo do mar tiveram um papel crucial no 

desenvolvimento das planícies costeiras brasileiras durante o Holoceno. O termo nível 

relativo do mar refere-se à variações da superfície do mar levando em consideração a 

ação eólica, pressão atmosférica, pluviosidade, aporte sedimentar, dentre outros (DIAS, 

2009). 
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De acordo com Suguio et al. (1985), as três principais evidências de antigos 

níveis marinhos na costa brasileira são: geológicos (depósitos sedimentares marinhos), 

biológicos (como gastrópodes e conchas) e arqueológicos (sambaquis). 

  Para a compreensão das variações do nível do mar, são necessárias as seguintes 

ferramentas: datações por radiocarbono, análise de feições costeiras lagunares, análise 

de vermitídeos, ostras e/ou corais, rochas de praia (beach-rocks), sambaquis, inferindo 

regiões limítrofes à costa e evidências geoquímicas. Estudos já realizados na costa 

brasileira indicaram resultados semelhantes para o máximo transgressivo entre 6.000 e 

5.000 anos A.P. Para alguns autores, como Angulo et al. (1997, 2002), Dias (2009) e 

Jesus et al. (2017), esse foi o único evento transgressivo na costa brasileira, nos últimos 

7.000 anos A.P. Já para outros, como Martin et al. (1984), Suguio et al. (1985), Castro et 

al. (2014), dentre outros, foram encontrados outros eventos de subida do nível do mar, 

porém de menor intensidade. 

No presente trabalho, as curvas de variação do nível do mar propostas por 

Martin et al. (1984), Suguio et al. (1985) e Castro et al. (2014) apresentaram cronologia 

semelhante aos impactos observados no registro sedimentar da Lagoa Rodrigo de 

Freitas, exercendo importante  influência nos processos sedimentares desta lagoa, como 

será discutido ao longo deste trabalho. As oscilações de menor intensidade registradas 

entre 5.000 e 2.500 anos cal AP, de acordo com as propostas de Martin et al. (1984), 

Suguio et al. (1985) e Castro et al. (2014), também apresentaram impacto nos processos 

sedimentares identificados nesse trabalho, porém não foram identificadas por alguns 

autores, como Angulo et al. (1997), Dias (2009) e Jesus et al. (2017).  

A evolução da planície costeira é proveniente de sucessões de subida e descida 

do nível do mar, com formação de ilhas-barreira e lagunas. Para o Rio de Janeiro, essa 

evolução começou antes de 123.000 anos A.P., durante a transgressão pleistocênica, 

gerando as grandes lagoas. Após 123.000 anos A.P., o nível relativo do mar diminuiu 

gradualmente, gerando progradação da linha de costa, isolando as lagunas formadas 

antes de 123.000 anos A.P., através do cordão arenoso.  Durante o final do último 

episódio transgressivo (7.000 anos A.P.), duas barreias (cordões) arenosas foram 

formados, isolando os sistemas lagunares e dividindo-os em sistemas internos e 

externos. O interno é composto por lagoas maiores, como Lagoa de Jacarepaguá, Lagoa 

Rodrigo de Freitas, Piratininga, Itaipu, Maricá, Guarapina, Jaconé, Saquarema e 
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Araruama, sendo separadas do mar por barreiras arenosas - restinga externa e interna. 

Entre estas duas barreiras encontram-se corpos d’água menores, como a Lagoa 

Vermelha, Pernambuco e Brejo do espinho, formando então o sistema externo. A 

redução do nível relativo do mar, após 5.100 anos A.P., não forneceu quantidade 

suficiente de areia para a praia, gerando uma progradação de baixa intensidade. Por esse 

motivo, as flutuações do nível relativo do mar após 5.100 anos A.P. são mais difíceis de 

identificar (TURCQ et al., 1999). 

Suguio et al. (1985) propuseram oito fases do estágio evolutivo da sedimentação 

costeira, do fim do Neógeno ao Quaternário, como mostra a figura 5: 

• Estágio I: Sedimentação da Formação Barreiras durante o Plioceno, 

gerando leques aluviais. Nessa fase, o nível do mar encontrava-se mais baixo 

que o atual, fazendo com que os sedimentos fossem depositados na plataforma 

continental (figura  a). 

• Estágio II: Marcado por um evento transgressivo (Transgressão antiga), 

erodindo parte do sedimento depositado na fase anterior (figura  b). 

• Estágio III: Sedimentação da formação Pós-Barreiras, ocorrida em fase 

de regressão marinha, formando novos depósitos continentais (figura  c). 

• Estágio IV: Nessa fase, ocorre uma nova transgressão (Transgressão 

Cananéia), erodindo os depósitos formados na fase anterior; nessa fase ocorre a 

formação de estuários e lagunas, através do afogamento dos rios devido à 

transgressão (figura  d). 

• Estágio V (~120.000 anos AP): Ocorre um novo evento regressivo, 

ocasionando uma progradação da linha de costa com a construção de terraços 

marinhos pleistocênicos (figura  e). 

• Estágio VI (~5.000 anos AP): Novamente, ocorre outro evento 

transgressivo, conhecido como Transgressão Santos, formando ilhas-barreiras e 

isolando os sistemas lagunares formados na fase anterior (figura  f). 

• Estágio VII: Essa fase é caracterizada por formação de deltas 

intralagunares, onde as lagunas recebiam material fluvial, localizada nas 

desembocaduras dos rios (figura  g). 
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• Estágio VIII: Descida do nível do mar após o máximo transgressivo de 

5.150 anos A.P., ocasionando a formação de terraços marinhos holocênicos, além 

da transformação de lagunas em lagoas (figura h). 

         Figura 5: Estágios evolutivos da sedimentação 

 

Fonte: SUGUIO et al., 1985. 

 

 Angulo et al. (1997), reconstruíram antigas posições do nível do mar na região 

entre Paranaguá e Cananéia e identificaram uma transgressão em cerca de 5.000 anos 

A.P., com nível do mar em cerca de 3,0 metros acima do atual, seguido de regressão até 

o recente, como mostra a figura 6. Essa informação vai de encontro com o trabalho de 
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Suguio;Martin (1978) onde em uma área adjacente à Cananéia, os autores identificaram 

outras cristas de praia com idades entre 4.100 e 3.500 anos A.P., paralelas à linha de 

costa, indicando antigas posições da praia, sendo indício de variações do nível do mar, 

como mostra a figura 7. 

Figura 6: Curva de variação do nível do mar para a região entre Paranaguá e 

Cananéia 

 

Fonte: ANGULO et al., 1997. 
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Figura 7: Modelo evolutivo para a costa de Cananéia 

 

Fonte: SUGUIO & MARTIN, 1978a. 

Suguio et al. (1980) no estudo sobre as variações do nível do mar, durante os 

últimos 6.000 anos, na costa de São Paulo, identificaram dois máximos transgressivos 

em 5.000 e 3.300 anos A.P. e um mínimo em 3.800 anos A.P. O trabalho foi realizado 
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em quatro unidades do litoral: Cananéia-Iguape, Itanhaém-Santos, Bertioga e Baía de 

Ilha Grande, como mostram a figura 8(a, b, c e d, respectivamente). As quatro unidades 

mostraram algumas diferenças, como idade das transgressões e altura do nível do mar, 

porém os autores consideraram que essas variações ocorreram devido ao geóide.  Isso 

exemplifica a questão que, mesmo sendo em áreas próximas, as curvas de variação do 

nível do mar não serão idênticas, sendo nesse caso atribuída à deformação do geóide. 

Figura 8: Curva de variação do nível do mar, de Cananéia a Baía de Ilha 
Grande, para os últimos 6.000 anos 

 

Fonte: SUGUIO et al., 1980. 

 

Angulo et al. (2006) também observam esse mesmo comportamento da curva do 

nível do nível do mar, na região de Canenéia-Iguape, com o máximo transgressivo em 

cerca de 5.000 anos AP e um outro evento de subida do nível do mar em cerca de 3.200 

anos AP, como mostra a figura 9. 
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Figura 9: Curva de variação do nível do mar para a região de Cananéia-Iguape, 
proposta por Suguio et al., 1976, a partir de informações geológicas e geomorfológicas 
(a); algumas informações adicionais foram inseridas por Angulo et al., 2006, através da 
análise de conchas (b). 

 

 

Fonte: SUGUIO et al., 1976; ÂNGULO et al., 2006. 

 

Dias (2009) ao realizar análises como datação, vermitídeos e testemunho, na 

região entre Búzios e Cabo Frio, chegaram a conclusão que o nível do mar ultrapassou o 

“zero” atual em cerca de 6.300 anos cal A.P., indicando também um máximo 

transgressivo entre 5.500 e 4.700 anos cal A.P., seguido por regressão marinha, como 

mostra a figura 10. 

Figura 10: Curva de variação do nível do mar entre Cabo Frio e Búzios 

 

Fonte: DIAS, 2009. 

Na região de Armação de Búzios (RJ), Jesus et al. (2017) identificaram três 

fases: de 8.148 até 6.300 anos A.P., com nível do mar mais baixo que o atual, seguido 
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por elevação do nível do mar entre 6.300 e 4.500 anos A.P., e por fim, redução do nível 

do mar até o recente, como mostra a figura 11. 

Figura 11: Curva de variação do nível do mar para a região de Armação de Búzios 

 

Fonte:JESUS et al., 2017. 

 

Castro et al. (2014) na Região dos Lagos (RJ)  identificaram que o “zero” foi 

atingido em cerca de 7.500 anos cal A.P. Entre 5.500 e 4.500 anos A.P., o nível relativo 

do mar apresentou um pico transgressivo, com nível do mar cerca de 2,5 metros acima 

do atual. Essa transgressão também é conhecida como Transgressão Cabo Frio. Após 

esse máximo transgressivo, o sucessivo recuo do nível do mar levou a formação de 

terraços marinhos e a consequente progradação da linha de costa. Outros dois eventos 

de subida do nível do mar foram registrados, porém de menor intensidade, com picos 

em cerca de 2.600 e 1.900 anos cal A.P, como mostra a figura 12. 
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Figura 12: Curva de variação do nível do mar do Rio de Janeiro 

 

Fonte: CASTRO et al., 2014. 

 

4.4 Princípios metodológicos 

4.4.1 GEOQUÍMICA ELEMENTAR DO CARBONO E DO NITROGÊNIO (COT, NT 

e C/N) 

O carbono e o nitrogênio apresentam-se sob diversas formas no ambiente 

aquático: o carbono apresenta-se como carbono orgânico dissolvido (COD), carbono 

orgânico particulado (COP) e carbono inorgânico dissolvido (CID), sob a forma de CO2 

e HCO3
-. As principais fontes deste último são o intemperismo das rochas e a atmosfera. 

O COD apresenta pouca colaboração na sedimentação, apesar de apresentar 

concentração elevada em alguns ambientes aquáticos. Já o nitrogênio encontra-se como 

nitrogênio orgânico dissolvido (aminoácidos), nitrogênio orgânico particulado 

(bactérias, fitoplâncton, zooplâncton) e nitrogênio inorgânico (amônia – NH4
-, nitrato – 

NO3
-, nitrito – NO2

-) (WETZEL, 2011). 

Os valores da razão C/N apresentam valores específicos de acordo com a origem 

da matéria orgânica: as algas lacustres exibem valor de C/N entre 4 e 10 por  serem 

ricas em proteínas e pobres em celulose;  as plantas vasculares possuem valor de C/N  

acima de 20, pelo fato de serem ricas em celulose e pobre em proteínas; E por fim, o 

fitoplâncton, que apresenta valor de C/N cerca de 6 (MEYERS, 1994, 1997, 2003). 
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4.4.2 GEOQUÍMICA ISOTÓPICA DO CARBONO E DO NITROGÊNIO (δ13C e δ15N) 

Pereira (2007) define a composição isotópica como sendo a razão entre o isótopo 

mais pesado (mais raro) e o mais leve (mais abundante), com relação a um padrão. No 

caso do isótopo de carbono, o padrão é o VPDB (Vienna PeeDee Belemnite), que 

representa a razão isotópica de uma amostra do fóssil Belemnitella americana da 

formação calcária Pee Dee, da Carolina do norte, Estados Unidos (PEREIRA; 

BENEDITO, 2007; ALBARÈDE, 2011). Como o carbono possui dois isótopos estáveis, 
12C (mais comum – 98,89% – e mais leve) e 13C (mais raro – 1,11% – e mais pesado), o 

cálculo da composição isotópica do carbono é feito da seguinte forma: 

 

δ
13C = 13C/12C amostra - 13C/12C padrão 

13C/12C padrão 

O estudo de δ13C permite analisar se a fonte da matéria orgânica sedimentar é de 

origem fitoplanctônica ou terrestre (MEYERS, 1994). Quando de origem terrestre, o 

CO2 assimilado por plantas possui três ciclos fotossintéticos, dentre eles, C3, e C4. As 

plantas, com diferentes vias de fixação do carbono, discriminam o 13CO2 durante a 

fotossíntese, como consequência  diferente cinética bioquímica das moléculas contendo 

o 13C e o 12C, o que faz variar a sua composição isotópica (MEYERS, 2003) Um fator 

importante sobre o sinal de δ13C é que produtividade influencia no seu valor, visto que 

em condições de elevada produtividade, o sinal de δ13C enriquece (MEYERS, 2003). 

Porém, para matéria orgânica de origem fitoplanctônica, deve-se ter cautela, pois que 

pode apresentar valores indiscrimináveis, quando comparado às plantas C3 (MEYERS, 

1997, 2003). 

O nitrogênio, assim como o carbono, possui dois isótopos estáveis: 14N, mais 

leve, e 15N, mais pesado, com abundância de 99,63 e 0,37%, respectivamente 

(ALBARÈDE, 2011). O cálculo do δ15N se dá pela seguinte fórmula: 
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δ
15N = 15N/14N amostra - 15N/14N padrão 

15N/14N padrão 

 

Para o nitrogênio, o valor de referência é a atmosfera (N2 atmosférico), com 

valor igual a zero (ALBARÈDE, 2011). 

A composição isotópica do nitrogênio possui duas funções: indicador 

paleoambiental, verificando se a matéria orgânica sedimentar é de origem 

fitoplanctônica ou terrestre (MEYERS, 2003), e análise da produtividade através das 

modificações das etapas do ciclo do nitrogênio – nitrificação, denitrificação, fixação 

(LEHMANN et al., 2002). Sendo assim, o sinal isotópico irá depender tanto das reações 

de fracionamento quanto do ciclo biológico, indicando mudanças de nutrientes e outros 

fatores que influenciam o seu ciclo (HOEFS, 2009). 

Em ambientes aquáticos, a matéria orgânica sedimentar é transportada da zona 

eufótica para áreas mais profundas, sendo então remineralizada e transformada em 

formas inorgânicas de nitrogênio. Durante a mineralização, o isótopo mais leve é 

consumido mais facilmente, deixando o nitrato enriquecido em 15N (SCHULZ; ZABEL, 

2006). 

Os valores de δ15N, em relação ao N2 atmosférico (padrão), para algas e plantas 

terrestres C3, são de +8,5%0 e +0,5%0, respectivamente. O nitrato dissolvido (NO3
-), 

forma mais comum de nitrogênio inorgânico, utilizado por algas, possui valores 

isotópicos entre +7%0 a +10%0. Isso ocorre devido pelo fato de o nitrato possuir valores 

de δ15N maiores que o N2 atmosférico (forma usada por plantas terrestres) (MEYERS, 

2003). Esses valores mais elevados de δ15N do nitrato ocorrem devido ao uso 

preferencial do isótopo mais leve durante a mineralização, restando o isótopo mais 

pesado, aumentando o sinal isotópico (SCHULZ; ZABEL, 2006).  

 A denitrificação torna o sinal de δ15N mais enriquecido, pois, o oxigênio é 

substituído pelo nitrato, liberando 14N2 (redução do NO3
- para N2), deixando a matéria 

orgânica mais enriquecida em 15N (MEYERS, 1997). Esse processo da denitrificação 

define a quantidade de nitrogênio que ficará biodisponível em ambientes aquáticos 

(SCHULZ; ZABEL, 2006).   
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4.4.3 PIGMENTOS SEDIMENTARES E PRODUTIVIDADE PRIMÁRIA 

Os sedimentos de ambientes aquáticos tem sido alvo de estudos ambientais, 

fornecendo informações passadas e presentes do ambiente em questão (SANGER; 

GORHAM; 1970). A produtividade primária é a quantidade de matéria orgânica, 

incrementada pelo fitoplâncton, em um dado intervalo de tempo. O fitoplâncton consiste 

em coletivo de microorganismos dotados de pigmentos fotossintetizantes, com baixa 

mobilidade, restritos a ambientes lênticos, como estuários, rios e lagos, podendo sofrer 

influência tanto da incidência de luz que chega ao ambiente quanto da entrada de 

nutrientes (LEAL, 2009; REYNOLDS, 2006). 

A clorofila é o pigmento mais eficiente no processo fotossintético, tornando o 

estudo da sua concentração correlacionável com a biomassa fitoplanctônica. A 

produtividade primária depende tanto de fatores bióticos quanto abióticos. Nestes 

últimos, destaca-se a radiação solar, a temperatura e os nutrientes. Esses três parâmetros 

possuem grande influência da fotossíntese, e assim, na produtividade primária 

fitoplanctônica (ESTEVES, 2011). 

De acordo com Wetzel (2001) em lagos recentemente eutrofizados, há um 

grande aumento na concentração de pigmentos sedimentares, visto que o aumento da 

lixiviação do solo ao redor da bacia (devido ao desmatamento, agricultura, construções), 

bem como outras atividades antrópicas (lançamento de esgoto antrópico e industrial), 

aumentam a quantidade de nutrientes que chegam ao lago, aumentando assim a 

produtividade primária e, consequentemente, a concentração de pigmentos 

sedimentares. 

Além disso, ambientes eutrofizados, além de aumentar a produtividade primária, 

possuem elevada capacidade de preservação da clorofila no sedimento. Isso ocorre pelo 

fato de os ambientes eutrofizados serem redutores, favorecendo a preservação tanto da 

matéria orgânica quanto da clorofila (SWAIN, 1985). 

4.4 Metais  

Há vários fatores que podem contribuir para a contaminação da bacia de 

drenagem. Podem ser naturais, agrícolas (principalmente com o aumento do uso de 

fertilizantes), resíduos industriais, despejos antrópicos, etc (MARINS et al., 2011), além 

do escoamento superficial, sendo uma das principais vias de entrada de metais em 
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lagoas costeiras Dentre os principais contaminantes estão os metais. Este tipo de 

contaminação possui um destaque devido ao seu comportamento não-degradável 

(COTTA et al., 2006). 

Elementos-traço são encontrados em pequenas concentrações na natureza (cerca 

de 0,1%), recebendo também o nome de metais-traço, metais pesados, elementos 

essenciais (ESTEVES, 2011). Os elementos Mg, Fe, Zn, Mn, Cu, Co, Mo e B são 

essenciais para os seres vivos, principalmente por atuarem no metabolismo, além de 

outras funções importantes, como na fotossíntese, em cadeias respiratórias, fixação do 

nitrogênio, dentre outros. Já os elementos Hg, Pb, Cd, Ag, Cr, Ni e Sn são considerados 

tóxicos aos seres vivos. Essa toxicidade ocorre devido ao poder de influência destes nos 

processos enzimáticos e na sua pouca mobilidade. Esses elementos possuem fontes 

naturais e antrópicas; dentre as fontes naturais, a principal é a crosta terrestre, que 

através do intemperismo e da erosão das rochas, torna-se biodisponível (ESTEVES, 

2011), além de escoamento superficial e remobilização de sedimentos (SOARES et al., 

1999). Das fontes antrópicas, as mais influentes são as atividades industriais, efluentes 

domésticos e despejo de área agrícola. Há ainda as fontes que enriquecem a atmosfera 

nesses elementos, como através de queimadas e partículas vulcânicas (ESTEVES, 

2011). 

Os metais são introduzidos no ambiente aquático sob a forma dissolvida e/ou 

particulada, neste último caso, ocorre associado ao material em suspensão (IP et al., 

2006; SALOMÃO et al., 2001). Quando em fase dissolvida, podem sofrer complexação 

com a matéria orgânica dissolvida (COBELO – GARCÍA et al., 2003), como mostra a 

figura 13. As partículas de granulometria fina, como argilas e silte também possuem um 

papel importante na dinâmica dos metais em ambientes estuarinos devido a sua 

capacidade de adsorção, tendo um importante papel na deposição de metais-traços (IP et 

al., 2006). 
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Figura 13: Ciclo de entrada de metais em lagoas costeiras 

 

Fonte: Modificado de FERNANDEZ, 1994. 

Vários estudos têm sido realizados para diagnosticar a possibilidade ou não de 

contaminação por metais em sedimentos de ambientes lagunares e estuarinos na região 

metropolitana do Rio de Janeiro, local onde está inserido a área de estudo deste 

trabalho. Por exemplo, Cypriano (2009) no Complexo Lagunar de Jacarepaguá, Batista-

Neto, em Jurujuba, Monteiro (2012) na Baía de Guanabara e na Lagoa Rodrigo de 

Freitas, como em Araújo (2008) e Loureiro et al. (2005, 2009, 2011, 2012). 

O estudo na região do Complexo Lagunar de Jacarepaguá (Lagoa de 

Jaracepaguá, Marapendi e Tijuca, por Cypriano (2009) teve como foco a análise da 

disponibilidade de Hg no ambiente. De acordo com o autor, as maiores concentrações 

de Hg encontram-se em áreas de baixo hidrodinamismo e de maior aporte de drenagens 

fluviais. Os valores das concentrações de Hg foram cinco vezes maiores que os de nível 

de base de estuários do sudeste, indicando um ambiente altamente contaminado devido 

a ação antrópica. 

Batista-Neto et al. (1999) avaliaram a concentração de metais (Pb, Zn, Cu, Cr, 

Ni, Fe e Mn) em sedimento superficial em Jurujuba, Baía de Guanabara. Os valores 
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referentes aos sedimentos superficiais foram comparados com valores de idade de 3.000 

anos AP, de um testemunho anteriormente coletado (BATISTA-NETO et al., 1996), 

sendo considerado por Batista-Neto et al. (1999) como valores de background. Os 

autores encontraram valores mais elevados de Zn, Pb e Cu quando comparado com o 

encontrado há 3.000 anos AP, que são elementos que ocorrem em grande quantidade em 

esgotos, sendo esse enriquecimento um forte indício de impacto antrópico, a partir do 

período pré-industrial. 

Na Baía de Guanabara, Monteiro (2012) analisou as concentrações, distribuições 

e fluxos dos metais Al, Fe, Mn, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Ni, Pb, V e Zn em três registros 

sedimentares dos últimos 6 mil anos. O autor propôs dois padrões sedimentares: anterior 

ao período de colonização e outro a partir deste, evidenciado por aumento de aporte de 

metais na Baia. No período anterior a colonização, durante a transgressão holocênica 

ocorrida há cerca de 5.100 anos cal AP, também foi observado um aumento significativo 

do fluxo de metais interpretado como consequência da elevação do nível do mar, onde 

todo o aporte sedimentar proveniente dos rios seria bloqueado devido a formação de 

uma barreira hidráulica, como mostra a figura 14. 
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Figura 14: Perfil de metais (Al, Fe, Mn, Ba, Cd, Co, Pb, Cr, Cu, Zn, V e Ni), do 
testemunho BG28, região central da Baía de Guanabara 

 

 

Fonte: MONTEIRO , 2012. 

 

O estudo proposto por Araújo (2008) buscou avaliar a concentração de mercúrio 

em macroalgas e macrófitas ao redor da Lagoa Rodrigo de Freitas. De acordo 

comAraújo (2008) , tanto o processo de dragagem quanto a maior incidência de chuva 

podem gerar valores elevados de metais na Lagoa, devido à remobilização do 

sedimento. Loureiro et al. (2011) também observaram valores elevados de Hg durante a 

dragagem da Lagoa Rodrigo de Freitas, ocorrida no início de 2007 para os jogos Pan 

Americanos, devido a ressuspensão de sedimento, expondo-os à elevadas concentrações 

de contaminantes da Lagoa e a posterior deposição do material dragado, sendo este 

aumento de Hg devido à lançamentos de esgoto na Lagoa. Dessa forma, tanto Araújo 

(2008) quanto Loureiro et al. (2011) mostram que a ressuspensão do sedimento de 

fundo podem  causar esse aumento de Hg em sedimentos superficiais. 

A análise de elementos-traço na Lagoa Rodrigo de Freitas realizada em 

testemunhos curtos mostrou que mudanças do uso do solo, construção do canal do 

Jardim de Alah e a posterior intensificação da ocupação humana apresentaram 

importante impacto na concentração desses elementos no material sedimentar deste 

ecossistema (LOUREIRO et al., 2009).  De acordo com os autores, após a construção 
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do canal do Jardim de Alah e posterior avanço na urbanização da área os valores médios 

dos elementos litogênicos (Fe e Al) apresentaram forte decréscimo, em contraste com o 

aumento expressivo na concentração dos elementos de origem antrópica como o Zn, Cu 

e Pb após este período. Os autores justificam essa redução dos elementos Fe e Al como 

reflexo da diminuição das superfícies do solo disponíveis para lixiviação após a 

construção do canal e a ocupação humana na região, visto que o Fe e o Al são de fonte 

natural e os solos são a principal fonte desses dois elementos para a lagoa. Já as 

concentrações de Zn, Pb e Cu apresentaram  acentuado acréscimo após a construção do 

canal, pois como são elementos de fonte principalmente antrópica, estes refletem o 

aumento do despejo de esgoto humano e industrial  mesmo com a construção do canal, 

como observados na figura 15. 

As concentrações médias aproximadas de Cu, Pb e Zn, de acordo com a figura 

16, a partir de 1921 anos, encontradas por Loureiro et al. (2005) em testemunhos curtos 

da Lagoa Rodrigo de Freitas são, respectivamente: 77 ppm, 101 ppm e 316 ppm. De 

acordo com a resolução CONAMA 454/2012 (referente a sedimentos superficiais a 

serem dragados), onde os valores de referência estão propostos na tabela (2), o Zn está 

acima do valor permitido (acima do nível 2, onde há maior probabilidade de efeitos 

adversos à biota), o Cu está entre os níveis 1 e 2, já indicando algum risco ao ambiente, 

e o Pb encontra-se acima do nível 2, indicando risco à biota local. Esses valores são 

referentes à água doce. De acordo com Lima et al. (2017), a salinidade da Lagoa 

Rodrigo de Freitas é mais salobra nas áreas próximas ao Canal do Jardim de Alah, com 

tendência de diminuição dessa salinidade em direção à desembocadura dos rios 

Macacos e Cabeças, podendo ser considerada como água doce nessa proximidade.  
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Figura 15: Variação temporal de Hg, Pb, Cu e Zn antes e após a construção do Canal do 

Jardim de Alah  

Fonte: LOUREIRO et al., 2012 

 

             Figura 16: Distribuição de Cu, Pb e Zn, em µg/g, dos testemunhos. 

 

Fonte: LOUREIRO et al., 2005. 
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Tabela 2: Valores de referência (CONAMA 454/2012) dos elementos Cu, Pb e Zn. 
Nível 1: limiar abaixo do qual há menor probabilidade de efeitos adversos à biota.  
Nível 2: limiar acima do qual há maior probabilidade de efeitos adversos à biota. 

Água doce 

Elemento (ppm) Nível 1 Nível 2 

Cu 35,7 197 

Pb 35 91,3 

Zn 123 315 

Fonte: Produzido pela autora. 
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5 ÁREA DE ESTUDO 

A Lagoa Rodrigo de Freitas, juntamente com outras lagunas costeiras do Brasil, 

como a Jacarepaguá, Maricá, Araruama, e outras lagoas costeiras, tiveram sua formação 

durante as transgressões marinhas Holocênicas (há 7.000 anos A.P.). Essa elevação do 

nível do mar gerou afogamento das redes de drenagem e formação de lagoas na área 

próxima a parte exterior da restinga. Em cerca de 6.600 anos AP, outra barreira arenosa 

(restinga) foi formada, paralela à primeira barreira, isolando essas lagoas (SUGUIO et 

al., 1985; TURCQ et al., 1999). 

A Lagoa Rodrigo de Freitas é uma das menores lagunas do Rio de Janeiro onde, 

na restinga que a separa do oceano, encontram-se os bairros do Arpoador, Leblon e 

Ipanema (BATISTA et al., 2003). É classificada como sufocada, apresentando uma 

única fonte de comunicação com o mar (canal do Jardim de Alah). Por esse motivo, a 

troca de água entre a Lagoa e o mar mostra-se incipiente, gerando assim uma maior 

propensão para o acúmulo de matéria orgânica. (SOARES et al. 2012). 

 

 

 

5.1 Características Geográficas e Geológicas 

 

A bacia hidrográfica da Lagoa Rodrigo de Freitas, situada entre as latitudes 22º 

57’ 02’’ S e 22º 58’ 09’’ S, e longitude 043º 11’ 09’’ W e 043º 13’ 03’’ W, localiza-se na 

zona sul da cidade do Rio de Janeiro, com cerca de 24 km² de área, abrangendo os 

bairros de Ipanema, Lagoa, Humaitá, Jardim Botânico e Gávea, tendo como principais 

rios e suas respectivas sub-bacias, Rio Cabeça, Rio dos Macacos e Rio Rainha, 

evidenciadas na figura 17. 

 

A menor sub-bacia, do Rio Rainha, não apresenta influência na questão 

hidrológica, pois seu curso foi desviado da Lagoa. A sub-bacia do Rio Cabeça drena as 

encostas entre o Corcovado e o Sumaré. A sub-bacia do Rio dos Macacos abrange parte 

da floresta do Maciço da Tijuca (LOUREIRO, 2010). 
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Figura 17: Delimitação da bacia de drenagem da Lagoa Rodrigo de Freitas e sub-bacias 
dos principais rios 

 

 

Fonte:https://www.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?webmap=44fc3a197a204cf0

8115838558fb3831 . 

Batista-Neto et al. (2011) ao realizarem um estudo sobre a distribuição 

sedimentar na Lagoa Rodrigo de Freitas, através de sísmica de alta resolução, de análise 

granulométrica e concentração de matéria orgânica, chegaram a conclusão que os 

sedimentos do fundo da Lagoa são lamosos em sua maioria, com alguns setores 

arenosos, como mostra a figura 18. 
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Figura 18: Fácies sedimentares e concentração de matéria orgânica da Lagoa Rodrigo 
de Freitas, realizadas após a dragagem 

 

Fonte: BATISTA-NETO et al. 2011 – Distribuição Sedimentar da Lagoa Rodrigo de 

Freitas Através de Sísmica de Alta Resolução. 

 

De acordo com Soares et al. (2012) as características morfométricas da Lagoa Rodrigo 

de Freitas são: espelho d’água 2,2 km², perímetro 7,5 km, profundidade média 2,8 m, 

profundidade máxima 4,0 m e volume 6.200.000 m³. De acordo com dados batimétricos 

realizado pela CEDAE - Projeto Lagoa Limpa, há cerca de cinco cavas, com média de 9 

m de profundidade. A retirada de material da Lagoa, que ocorreu entre os anos 60 e 70, 

tiveram como objetivo a construção de aterros ao redor desta.   

De acordo com Barbiére-Neto (1999) a hidrologia de uma bacia de drenagem é 

ditada pelas condições climáticas (precipitação e temperatura), pela topografia (relevo, 

declividade, orientação da encosta), da granulometria e estrutura do solo, pela geologia 

e pela vegetação. 
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A Lagoa Rodrigo de Freitas está inserida num ambiente de clima tropical, com 

temperatura variando de cerca de 35º C no verão e 18º C no inverno, apresentando 

pluviosidade média de 1.500 – 1.200 mm/ano (BARBIÉRE-NETO, 1999). 

 

A litoestratigrafia da área, em escala 1:100.000, inicia-se com o embasamento 

cristalino (migmatitos, gnaisses e granitóides) formado durante as Orogenias 

Brasilianas, na formação do Supercontinente Gondwana, entre 790 e 480 M.a. Após a 

quebra de Gondwana e abertura do Oceano Atlântico, ocorreu um Enxame de Diques 

Toleíticos (ricos em ferro) da Serra do Mar (130 M.a.). No Neógeno, a deposição dos 

sedimentos se deu em função da glaciação e deglaciação pleistocênica. Há cerca de 

4.000 anos, os depósitos sedimentares apresentam evidências de ocupação humana 

(VALERIANO et al., 2012). 

 

A Lagoa Rodrigo de Freitas encontra-se no contexto geotectônico da Faixa 

Ribeira. . A Faixa Ribeira é um sistema orogênico, com direção NE-SW, com cerca de 

1.400 km ao longo da porção sul-sudeste do Brasil. Esse sistema orogênico teve origem 

na colisão do Cráton (paleocontinente) São Francisco – Congo, com o Cráton da Angola 

– porção ocidental (VALERIANO et al., 2012). 

 

Os processos de subida e descida do nível do mar, durante o Holoceno Médio e 

Tardio, ocasionaram a formação de planícies flúvio-marinhas, terraços marinhos, 

restingas e lagunas costeiras pelo litoral do Estado do Rio de Janeiro (DANTAS, 2001). 

A figura 19 mostra a parte da estruturação geomorfológicas herdadas dessas variações 

do nível relativo do mar.   

 

Quanto ao tipo de solo, a bacia de drenagem é representada por latossolos, 

podzólicos e afloramentos de rocha, como mostra a figura 20. Os latossolos são solos 

em estágio avançado de intemperização, muito profundos, elevada permeabilidade, 

podendo ser bem drenados. Os podzólicos são solos argilosos, em estágio moderado de 

intemperização, geralmente profundos e bem drenados (DANTAS, 2001). 
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Figura 19: Domínios geomorfológicos ao redor da Lagoa Rodrigo de Freitas – o mapa 
original (Estado do Rio de Janeiro) foi produzido em escala 1:500.000 

 

Fonte: DANTAS, 2001. 

 

Figura 20: Classificação de solos ao redor da Lagoa Rodrigo de Freitas – o mapa 
original (Estado do Rio de Janeiro) foi produzido em escala 1:500.000 

 

Fonte: DANTAS (2001). 

 

No Rio de Janeiro, a área urbana compreende cerca de 1.676 km², sendo a maior 

parte localizada na região metropolitana do Estado com detalhe na região ao redor da 

Lagoa Rodrigo de Freitas (DANTAS, 2001). 

 

 

5.2 Características Ambientais 

 

Por ser uma laguna de margem costeira, a Lagoa Rodrigo de Freitas recebe 

influência tanto de sedimentos costeiros quanto marinhos. Sendo assim, esta possui 

contribuição tanto de água salobra (por influência marinha) quanto de água doce 

(influência pluvial e fluvial).  
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A contribuição antrópica mostra-se de forma marcante; o entorno da Lagoa é 

repleto de prédios residenciais e comerciais, que geram esgotos domésticos que migram 

em direção a Lagoa.  

Essa contribuição de esgotos sanitários, juntamente com lixos despejados nesta e 

derivados de petróleo, fazem com que a água de lagoas costeiras tornem-se eutrofizadas 

artificialmente, pelo aumento do aporte de nutrientes, de origem antrópica, lançados nas 

lagoas, causando o “envelhecimento precoce” (ESTEVES, 2011).  

A qualidade ambiental da Lagoa Rodrigo de Freitas depende tanto da troca de 

água entre a Lagoa e o mar quanto do aporte de água e sedimentos proveniente de rios, 

chuva e esgoto. Estudos sobre metais, realizados na área, indicaram que a Lagoa 

Rodrigo de Freitas encontra-se com quantidades elevadas de Cu, Zn e Pb nos 

sedimentos, nos últimos 80 anos (estimadas em 3,7 T, 43 T e 14 T, respectivamente), 

devido à principalmente lançamentos de esgotos domésticos na Lagoa (LOUREIRO et 

al., 2005). 

 

 

5.3 Breve Histórico da Ocupação da Região 

 

Em 1575 (século XVI), foi instalado o Engenho Del Rei ao redor da atual Lagoa 

Rodrigo de Freitas; esse engenho era dedicado ao cultivo de cana-de-açúcar. A partir do 

século XVII, os engenhos começaram a se expandir, indo desde Humaitá até o Leblon. 

Em 7 de Fevereiro de 1609, essa região pertencia a Sebastião Fagundes Varela, que em 

1667, passou a posse das terras para Isabel Fagundes. Em 1702, essas terras passaram 

para sua filha, Petronilha Fagundes, que posteriormente casou-se com o capitão Rodrigo 

de Freitas Castro. Desde então, a Lagoa, que antes recebia o nome de Lagoa do Varela, 

passava a se chamar Lagoa Rodrigo de Freitas. A chegada da Família Real portuguesa 

ao Rio de Janeiro, no início do século XIX, permitiu novos empreendimentos na região 

ao redor da Lagoa (RODRIGUES, 2012). 

 

Em 1808 houve uma construção de uma fábrica de pólvora, fundição e 

perfuração de peças de artilharia, ao redor da Lagoa, porém desativada em 1831 

(LOUREIRO 2010). A partir de 1850, a cidade do Rio de Janeiro apresenta uma 

expansão do setor fabril, aumentando assim a densidade demográfica da região 

(RODRIGUES, 2012). 
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Em 1921 foi criado um projeto de saneamento do Estado do Rio de Janeiro, que 

consistia no abatimento total do Morro Castelo, onde o material seria usado para aterrar 

partes da Lagoa, para então erradicar o problema sanitário da área; esse projeto foi 

proposto em 1912, porém só concretizado em 1921 (LOUREIRO, 2010) 

Até 1921, a Lagoa ainda se comunicava com o mar, através de um canal; 

posteriormente, no mesmo ano, foi construído o Canal do Jardim de Alah, e em 1942 

atingiu suas dimensões atuais. A área ocupada pela lagoa corresponde a 1/3 da área 

original devido aos sucessivos aterros para comportar a intensa ocupação humana 

(LOUREIRO, 2010). 

A partir de 1950, a ocupação ao redor da Lagoa aumenta de forma bem 

marcante, principalmente devido ao evento de Copa do Mundo, ocorrido no Rio de 

Janeiro. Entre 1980 e 1990, a densidade demográfica da região toma proporções nunca 

vistas anteriormente, aumentando também questões de problemas ambientais, devido ao 

despejo de esgoto na Lagoa (RODRIGUES, 2012). 

Desde o início da colonização do Brasil, a população, no caso no entorno da 

Lagoa, vem aumentando gradativamente. Nos anos 80, esse crescimento populacional 

aumentou de forma mais expressiva, onde ocorreu o aterramento de parte da Lagoa 

(RODRIGUES, 2012).  
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6 METODOLOGIA 

6.1 Coleta, Abertura e Estratigrafia 

A coleta foi do testemunho sedimentar de 5,11 metros de comprimento, foi 

realizada em Junho de 2006, na Lagoa Rodrigo de Freitas, com o auxílio de uma balsa e 

um vibro-testemunhador. O local de coleta está localizado na figura 21. 

A abertura foi feita em seção transversal, com uma serra circular. A descrição foi 

realizada de acordo com as características biossedimentológicas e de cor. A descrição 

litológica foi feita logo após a abertura, para evitar alteração e oxidação. O testemunho 

foi fatiado em cinco seções, de 1 em 1 metro: E1, E1B, E1C, E1D e E1E, sendo em 

seguida fatiado de 1 em 1 cm e transferidos para sacos plásticos com os devidos 

códigos. 

Figura 21: Local de coleta do testemunho (ponto vermelho) e descrição do 
perfil sedimentar 

 

Fonte: LOUREIRO, 2010. 
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6.2 Caracterização Física e Mineralógica 

6.2.1 TEOR DE ÁGUA E DENSIDADE APARENTE 

Foi retirada uma alíquota úmida para a determinação do teor de água e densidade 

aparente. O peso úmido foi registrado e depois, secagem em estufa a 40ºC. A 

determinação da densidade aparente foi feita baseada no peso seco da amostra dentro de 

um volume conhecido. O cálculo do teor de água e da densidade aparente é dado pelas 

seguintes fórmulas, respectivamente: 

 

 

Teor de água (%) = (massa úmida – massa seca) x 100 

                    massa úmida  

 

 

Densidade aparente (g/cm³) = massa seca / Volume total da amostra úmida 

 

6.2.2 GRANULOMETRIA 

A análise granulométrica do sedimento foi realizada no Analisador de Partículas 

CILAS® 1064. Antes deste procedimento, as amostras foram tratadas com H2O2 

concentrado em placa aquecedora a 60ºC a fim de eliminar a matéria orgânica, restando 

apenas a fração mineral. Após a remoção do material orgânico, foi adicionado às 

amostras Hexametafosfato de sódio (concentração de 40 mg/L). A classificação 

granulométrica será realizada através do diagrama silte/areia/argila, do programa 

GRADISTAT. 

 

6.3 Geoquímica Da Matéria Orgânica 

6.3.1 ANÁLISES ELEMENTAR E ISOTÓPICA DO CARBONO E DO NITROGÊNIO 

O preparo da amostras para as análises acima foi realizado da seguinte maneira: 

cerca de 1 g de sedimento foi pesado e descarbonatado, com a utilização de HCl 1M. 

Cerca de três gotas de HCl foi adicionado aos tubos a cada 15 minutos, até a 

estabilização do pH (entre 5 e 7). Após esse procedimento, as amostras foram lavadas 

com água destilada, centrifugadas, e o sobrenadante descartado; esse procedimento foi 
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realizado quatro vezes para cada amostra. As amostras então foram levadas para a 

estufa, com temperatura entre 50º e 60º C. Após 24 h, as amostras foram pesadas três 

vezes, em dias alternados, para a estabilização do peso seco. Em seguida, elas foram 

maceradas e encapsuladas em cápsulas de estanho. 

As amostras, devidamente encapsuladas, foram enviadas para UC Davies Stable Isotope 

Facility, Departament of Agronomy, Estados Unidos, onde foram feitas análises 

elementares e isotópicas através do analisador elementar CHN modelo PDZ Europa 

ANCA-GSL acoplado a espectrômetro de massa modelo PDZ Europa 20-20 (Sercon 

Ltd., Cheshire, UK). Os valores finais da composição isotópica são em relação aos 

padrões internacionais VPDB (Viena PeeDee Belemnite) para o carbono e o ar 

atmosférico para o nitrogênio. 

6.4 Pigmentos Sedimentares 

Foi utilizado 0,5 g de sedimento úmido, dispostos em tubos Falcon. Foram 

inseridos 10 mL de acetona a 90%, no qual essa mistura foi agitada através da mesa 

agitadora por 20 minutos e posteriormente 5 minutos na centrífuga, a 3.500 rpm. Esse 

procedimento foi realizado 3 vezes consecutivas, em ambiente semi-escuro. O 

sobrenadante foi transferido para outro tubo Falcon, protegido de luz. 

O sobrenadante, que continha os pigmentos sedimentares, foi transferido para a 

cubeta de vidro, para a análise no espectrofotômetro de varredura, com intervalo de 350 

a 800 nm, sendo, antes, devidamente filtrados. 

Na analise com o espectrofotômetro, foi necessária a correção da absorbância, 

devido a elementos não clorofilados, que alteram os picos de absorbância da clorofila. 

Nesse caso, é feita uma correção para o “background” da absorbância subtraída dos 

picos de clorofila entre 500 e 800 nm por uma linha de base entre 500 e 800 nm 

(WETZEL, 2010), como mostra a figura 22. 

Os resultados foram expressos em unidades de derivados de pigmentos 

sedimentares (SPDU) por grama de matéria orgânica. Uma SPDU corresponde a uma 

absorbância de 1,0 em uma célula de 10 cm, em 100 ml de solvente e 1,0 g de matéria 

orgânica (CORDEIRO, 1995). 
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Figura 22: Espectro de absorção da clorofila sedimentar com seus respectivos 
picos; equação de correção do background 

 

Fonte: CORDEIRO, 1995. 

 

6.5 Geocronologia 

6.5.1 DATAÇÃO COM 210Pb 

O método de datação empregado neste trabalho utilizou os radionuclídeos 210Pb 

e 226Ra da série natural 238U e 137Cs, traçador dos testes nucleares de impacto global das 

bombas atômicas de 1955 e 1965. A datação foi feita por uma espectrometria gama de 

alta resolução utilizando um detector de germânio hiperpuro germânio (HPGe) da série 

de energia estendida (modelo GX5021 - Canberra). A eficiência relativa do equipamento 

é de 50% e a resolução de 2,1 keV (FWHM) no pico de energia de 60Co (1,33 MeV). A 

curva de eficiência do detector para as amostras de sedimento foi realizada utilizando 

uma solução líquida contendo um coquetel de radionuclídeos - NIST (número de série 

HV951). O coquetel utilizado neste estudo incluiu os radionuclídeos 133Ba, 57Co, 139Ce, 
85Sr, 137Cs, 54Mn, 88Y e 65Zn que abrangem a faixa de energia de interesse. O tempo total 

de contagem para cada amostra foi de 24 horas. 

O modelo geocronológico utilizado neste trabalho foi a Taxa Constante de 

Fornecimento (CRS). No modelo CRS, a concentração inicial de 210Pb no sedimento é 

constante e a taxa de influxo de sedimento é variável (GOLDBERG 1963; APPLEBY e 

OLDFIELD, 1978). 
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A cronologia é baseada na fração não-suportada do total de 210Pb em cada estrato 

(210Pb não-suportado = 210Pb Total - 210Pb suportado), onde o 210Pb suportado é a 

proveniente  da matriz geológica, no qual é inserido no ambiente lagunar a partir da 

erosão do solo, sendo transportado através da chuva, em que se supõe que esteja em 

equilíbrio com o 226Ra.  

 

 

6.5.2 DATAÇÃO COM 14C 

Cinco amostras foram selecionadas e secas em estufa à 60ºC. Em seguida foram 

enviadas ao Laboratoire de Mesures Carbone 14, França, onde foram analisadas em 

Espectrômetro de Massa com Aceleradores. As idades das amostras apresentadas neste 

trabalho foram devidamente calibradas, com o auxílio do programa Calib 5.0.2, sendo 

expressas em anos cal AP (antes do presente). 

 

6.5.3 TAXA DE SEDIMENTAÇÃO POR 14C 

 

A taxa de sedimentação foi calculada a partir dos dados de radiocarbono, 

estimando a quantidade de material depositado por ano (em cm/ano), realizado pelo 

modelo CLAM. 

As idades foram calibradas através do software R, versão 3.5.1, pelo modelo 

CLAM 2.2 (http://www.chrono.qub.ac.uk/blaauw/clam.html), bem como a estimativa da 

taxa de sedimentação. A curva de calibração utilizada no modelo cronológico foi a 

IntCall13. 

 

6.5.4 TAXA DE SEIDMENTAÇÃO POR 210 Pb 

 

As taxas de sedimentação foram determinadas plotando o log do excesso de 
210Pb contra os pesos dos sedimentos secos, calculando assim as taxas de sedimentação 

em intervalos de inclinação constante, de acordo com a seguinte fórmula: 
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onde A0 é a atividade total de 210Pb não-suportado na coluna sedimentar e Ax é a 

atividade total de 210Pb não-suportado na coluna sedimentar abaixo da profundidade x e 

λ é a constante de decaimento radioativo de 210Pb, isto é, 0,03114 anos-1. 

 

 

6.6 Análise de metais 

A determinação da concentração metais-traço e maiores dos sedimentos foram 

realizadas conforme o método USEPA 3051. Para essa análise, cerca de 2 g de 

sedimento seco foram selecionados e acondicionados em tubos de polipropileno. A 

metodologia de preparo da amostra e análise por ICP-MS foi realizada no Departamento 

de Química Analítica (Universidade Federal do Rio de Janeiro), no 

Laboratório de Desenvolvimento Analítico (LADA) / GPEAA - Grupo de Pesquisa 

Espectroanalítica, Automação e Ambiental. 

Foram pesados cerca de 0,5000 g de sedimento seco e transferidos para os tubos 

de teflon. Após a pesagem, adicionaram-se 10 mL de ácido nítrico (HNO3) 65% em 

cada tubo (método EPA 3051 – USEPA 1994), para então ser levado ao microondas, 

modelo CEM Marsh Xprees, onde ocorre a digestão. 

Após a mistura esfriar e chegar à temperatura ambiente, a solução é então 

transferida para tubo Falcon, avolumada a 25 mL de água ultra-pura e centrifugada.  O 

sobrenadante foi então transferido para um tubo de polipropileno e armazenado a 4ºC 

até a quantificação dos metais, por espectrometria de emissão ótica (ICP-OES HJY). As 

análises foram realizadas em duplicata. 

6.6.1 NÍVEIS DE BACKGROUND E FATOR DE ENRIQUECIMENTO 

O cálculo dos níveis de background é feito pela média dos valores das 

concentrações em um intervalo de tempo em que não há interferência antrópica. No 

caso da Lagoa Rodrigo de Freitas, o nível de background foi entre 6.500 e 500 anos cal 

AP.  

Para o fator de enriquecimento de determinado intervalo de tempo, o cálculo foi 

realizado pela divisão da concentração do elemento nesse intervalo de tempo sobre a 

concentração do Fe, divididos pela razão entre o nível de background do elemento e o 

nível de background do Fe, como mostra a fórmula: 
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El (amostra) / Fe (amostra) 

El (background) / Fe (background) 

 

No qual El é a concentração média do elemento a ser calculado. 

Os elementos Fe e Al estão representados em %, transformando os níveis de 

background em ppm para porcentagem (1 ppm = 1,0 x 10-4%). A utilização do Fe como 

elemento de normalização, no lugar do Al, que normalmente é utilizado, foi devido à ao 

seu reduzido coeficente de variação quando comparado com o Al.  

 

6.7 Análise de elementos microscópicos 

 As lâminas foram preparadas a partir do esfregaço de alíquotas de amostra 

úmida com uma gota de água destilada sobre a lâmina, e posteriormente, secas em 

estufa por 24 horas. Foram analisadas 18 lâminas por todo o testemunho, com 30 pontos 

aleatórios para análise em cada lâmina. Os parâmetros analisados foram: matéria 

orgânica amorfa avermelhada (MOA Av.), matéria orgânica amorfa opaca (MOA Op.), 

lignocelulose, diatomáceas, espículas e cutículas. A contabilidade foi feita a partir da 

malha quadriculada da ocular do microscópio. O cálculo foi realizado a partir da 

porcentagem total dos elementos. A figura 23 mostra a chave para a localização dos 

elementos estudados. 
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Figura 23: Chave para identificação dos elementos microscópicos. A. Matéria Orgânica 
Amorfa Avermelhada (MOA Av).; B. Matéria Orgânica Amorfa Opaca  (MOA Op).; C. 
Lignocelulose; D. Espícula; E. Diatomáceas (pontos vermelhos indicam as três 
diatomáceas da figura); F. Cutícula 

 

6.8 Fluxo de Carbono, Pigmentos e Metais 

Para os cálculos dos fluxos, foram feitos os seguintes cálculos para fluxo de carbono, 

pigmentos e metais, respectivamente: 

 

Taxa de sedimentação X  Densidade Aparente  X  COT (%) 

Taxa de sedimentação  X  Densidade Aparente  X  Pigmentos Sedimentares (SPDU) 

Taxa de sedimentação  X  Densidade Aparente  X  elemento-traço (µg/g)
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7 RESULTADOS 

7.1 Descrição do Testemunho 

O testemunho LRF-E1 possui 5,11 metros de comprimento, sendo a sua estrati-

grafia representada na figura 24. O testemunho é composto majoritariamente por silte e 

argila, com alguns vestígios de areia fina. De 5,11 a 0,5 metros, o testemunho é repre-

sentado por granulometria fina, argila e silte. Ao longo do perfil foram encontrados ho-

rizontes bem definidos de conchas de organismos, como representado pela figura 27. Na 

camada mais superficial (50 cm) o material sedimentar caracteriza-se por uma granulo-

metria extremamente fina e fluida, sem nenhum registro de conchas (LOUREIRO. 

2010). 

Figura 24: Descrição estratigráfica do testemunho LRF-E1. 
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7.2 Geocronologia e taxa de sedimentação 

7.2.1 DATAÇÃO POR 210Pb 

Trinta e sete amostras foram selecionadas para a datação por 210Pb, com 

profundidades entre 2 e 38 cm, como mostra a tabela 3. A figura 25 mostra o modelo 

cronológico de acordo com a curva de 210Pb em excesso para o testemunho. 

Figura 25: Excesso de 210Pb para o testemunho LRF-E1 
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          Tabela 3: Geocronologia por datação pelo 210Pb, para os primeiros 38 cm do 
testemunho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2.2 DATAÇÃO POR 14C 

Cinco amostras foram analisadas por Espectrometria de Massa por Aceleradores. 

As idades foram então calibradas com o auxílio do programa clam2.2, através da curva 

IntCal 13, como mostra a tabela 4.  

 

 

Profundidade (cm) Idade (ano calendário) Idade (anos AP) 
2 2007 0 
3 2006 0,8 
4 2005 1,9 
5 2003 3,5 
6 2001 5,6 
7 1999 7,0 
8 1998 8,7 
9 1996 10,0 

10 1996 10,8 
11 1994 12,7 
12 1991 15,2 
13 1989 17,8 
14 1986 20,7 
15 1983 23,1 
16 1982 24,5 
17 1980 26,1 
18 1978 28,3 
19 1975 31,3 
20 1971 35,1 
21 1968 38,8 
22 1966 40,8 
23 1964 42,2 
24 1962 45,0 
25 1958 48,2 
26 1956 50,2 
27 1955 51,5 
28 1953 53,7 
29 1950 56,9 
30 1946 60,6 
31 1941 65,2 
32 1935 71,8 
33 1925 81,0 
34 1918 88,2 
35 1914 92,0 
36 1907 99,6 
37 1892 114,3 
38 1868 138,4 
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Tabela 4: Amostras datadas e calibras para anos cal AP 

Amostra 
(código do 

Laboratorio) 
Profundidade (cm) Idade 14C Idade calibrada 

(anos cal AP) 
Intervalo de 

confiança (95%) 

AA87746 83 1062 ± 41 984 928-1058 
AA87747 138 2019 ± 53 1979 1882-2105 
AA87745 238 3636 ± 46 3960 3844-4086 
AA87748 337 4540 ± 54 5187 5011-5422 
AA87749 511 6074 ± 57 6946 6780-7146 

 

7.2.3 TAXAS DE SEDIMENTAÇÃO 

A taxa de sedimentação para os últimos 140 anos AP da Lagoa Rodrigo de Freitas, pelo 

método de datação por 210 Pb (CRS), juntamente com a do método de datação por 14C 

encontram-se nas figuras 26 e 27, respectivamente. A figura 28 indica a junção dos dois 

modelos cronológicos, juntamente com as taxas de sedimentação. 

Figura 26: Taxa de sedimentação para os últimos 140 anos AP da Lagoa 
Rodrigo de Freitas, pelo método de datação por 210Pb 
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Figura 27: Geocronologia do testemunho LRF
as amostras que foram datadas e suas respectivas profundidades. A linha preta 
representa a idade estimada, a linha cinza representa os valores máximos e mínimos das 
idades e a linha vermelha representa a taxa de sediment

 

Figura 28: Geocronologia por 
38 cm a 500 cm de profundidade) do testemunho LRF
representam as amostras que foram datadas e suas respectivas profundidades. A
preta representa a idade estimada, a linha cinza representa os valores máximos e 
mínimos das idades e a linha vermelha representa a taxa de sedimentação do perfil

 

 

Geocronologia do testemunho LRF-E1. Os pontos vermelhos representam 
as amostras que foram datadas e suas respectivas profundidades. A linha preta 
representa a idade estimada, a linha cinza representa os valores máximos e mínimos das 
idades e a linha vermelha representa a taxa de sedimentação do perfil 

Geocronologia por 210Pb (da superfície até 38 cm de profundidade) e 
38 cm a 500 cm de profundidade) do testemunho LRF-E1. Os pontos vermelhos 
representam as amostras que foram datadas e suas respectivas profundidades. A
preta representa a idade estimada, a linha cinza representa os valores máximos e 
mínimos das idades e a linha vermelha representa a taxa de sedimentação do perfil
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E1. Os pontos vermelhos representam 
as amostras que foram datadas e suas respectivas profundidades. A linha preta 
representa a idade estimada, a linha cinza representa os valores máximos e mínimos das 

 

Pb (da superfície até 38 cm de profundidade) e 14C (de 
E1. Os pontos vermelhos 

representam as amostras que foram datadas e suas respectivas profundidades. A linha 
preta representa a idade estimada, a linha cinza representa os valores máximos e 
mínimos das idades e a linha vermelha representa a taxa de sedimentação do perfil 
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Seis fases foram determinadas a partir dos parâmetros analisados: fase I (6.500 – 

5.600 anos cal AP; 474 a 381 cm de profundidade), fase II (5.600 – 4.920 anos cal AP; 

381 a 311 cm de profundidade), fase III (4.920 – 3.700 anos cal AP; 311 a 223 cm de 

profundidade), fase IV (3.700 – 2.980 anos cal AP; 223 a 187 cm de profundidade), fase 

V (2.980 – 500 anos cal AP; 187 a 57 cm de profundidade). E fase VI de 500 anos cal 

AP  ao recente, com profundidade de 57 cm a 0 cm.  O intervalo entre 78 cm e 102 cm 

apresentou quantidade insuficiente de material sedimentar, o que impossibilitou a 

realização de analises laboratoriais. 

7.3 Densidade Aparente e Teor de Água 

As fases encontram-se evidenciadas na figura 29, bem como os valores médios, 

mínimas e máximas referente aos parâmetros analisados encontram-se resumidos na 

tabela 5. 

Figura 29: Valores de densidade aparente e teor de água do perfil LRF-E1 com as 
idades calibradas, do lado esquerdo, e suas respectivas fases, do lado direito. A área 
hachurada representa a ausência de amostras 

 

 

 

 



67 
 

 
 

Tabela 5: Valores médios, mínimos e médios de densidade aparente e teor de água do 

testemunho LRF-E1 

Fase Média ± DP 
Máximo   
Mínimo 

Densidade 
(g/cm³) 

Teor de água 
(%) 

I Média 
Máximo   
Mínimo 

0,4±0,0 
0,5 
0,3 

65,8±2,2 
70,3 
56,5 

II Média 
Máximo   
Mínimo 

0,4±0,0 
0,5 
0,4 

64,1±2,5 
66,1 
55,9 

III Média 
Máximo   
Mínimo 

0,4±0,0 
0,5 
0,3 

64,5±1,9 
68,3 
59,6 

IV Média 
Máximo   
Mínimo 

0,4±0,0 
0,4 
0,3 

65,8±2,7 
69,9 
59,2 

V Média 
Máximo   
Mínimo 

0,4±0,0 
0,5 
0,3 

64,8±2,2 
70,0 
60,7 

VI Média 
Máximo   
Mínimo 

0,3±0,1 
0,4 
0,2 

72,5±5,4 
80,0 
61,6 

 

 

7.4 Granulometria 

As fases encontram-se evidenciadas na figura 30, bem como os valores médios, 

mínimas e máximas referente aos parâmetros analisados encontram-se resumidos na 

tabela 6. 
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Figura 30: Frações granulométricas do testemunho LRF-E1, com as idades calibradas, lado esquerdo, e fases interpretadas, lado direito. A área 
hachurada representa a ausência de amostras 
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Tabela 6: Valores médios, máximos e mínimos obtidos para a granulometria do 
testemunho LRF-E1. 

 

Fase Média±DP 
Máximo   
Mínimo 

Argila 
(%) 

Silte fino 
(%) 

Silte médio 
(%) 

Silte grosso 
(%) 

Areia fina 
(%) 

I Média 
Máximo   
Mínimo 

18,6±1,9 
22,0 
16,2 

33,3±1,8 
35,7 
30,7 

22,3±1,2 
24,4 
20,9 

25,8±3,1 
30,9 
21,1 

0,00±0,0 
0,00 
0,00 

II Média 
Máximo   
Mínimo 

20,7±2,6 
25,7 
16,8 

34,5±4,9 
41,6 
24,2 

20,8±2,1 
24,9 
15,9 

24,0±6,7 
38,8 
15,0 

0,00±0,0 
0,00 
0,00 

III Média 
Máximo   
Mínimo 

19,6±3,4 
28,2 
15,1 

36,5±8,0 
60,0 
27,2 

19,2±4,4 
23,2 
0,7 

24,7±7,7 
36,8 
3,2 

0,02±0,1 
0,30 
0,00 

IV Média 
Máximo   
Mínimo 

20,8±16,5 
63,0 
9,5 

29,9±9,9 
47,1 
18,2 

17,0±6,6 
22,8 
0,0 

32,3±19,4 
54,5 
0,0 

0,01±0,0 
0,05 
0,00 

V Média 
Máximo   
Mínimo 

16,3±3,7 
27,7 
8,3 

39,6±6,7 
47,4 
13,8 

22,7±4,8 
36,9 
13,4 

21,2±9,6 
59,4 
4,6 

0,19±1,0 
5,05 
0,00 

VI Média 
Máximo   
Mínimo 

22,6±3,1 
27,7 
18,2 

37,7±3,6 
44,3 
32,1 

20,5±1,8 
24,2 
17,6 

19,2±4,8 
27,0 
12,9 

0,00±0,0 
0,00 
0,00 

 

 

7.5 Geoquímica da Matéria Orgânica 

7.5.1 ANÁLISE ELEMENTAR E ISOTÓPICA DO CARBONO E DO NITROGÊNIO 

As fases encontram-se evidenciadas na figura 31, bem como os valores médios, 

mínimas e máximas referente aos parâmetros analisados encontram-se resumidos na 

tabela 7. 
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Figura 31: Geoquímica elementar e isotópica do testemunho LRF-E1, com as idades calibradas, lado esquerdo, e fases interpretadas, lado 
direito. A área hachurada representa a ausência de amostras 
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Tabela 7: Valores médios, máximos e mínimos obtidos para os parâmetros orgânicos 

Fase Média±DP 
Máximo   
Mínimo 

 COT (%) C/N C inorg. (%) δ
13C (‰) δ

15N (‰) 

I Média 
Máximo   
Mínimo 

3,4±0,6 
4,5 
1,7 

14,1±0,5 
14,9 
12,9 

15,1±2,4 
21,7 
11,2 

-22,2±0,6 
-21,3 
-24,3 

5,1±0,3 
5,5 
4,4 

II Média 
Máximo   
Mínimo 

2,6±0,7 
4,2 
1,8 

13,1±0,5 
13,8 
12,1 

17,4±2,8 
23,8 
13,4 

-23,0±0,6 
-21,9 
-24,1 

5,5±0,4 
6,3 
4,6 

III Média 
Máximo   
Mínimo 

3,0±0,4 
3,7 
2,1 

13,3±0,5 
14,6 
12,2 

18,1±5,3 
42,3 
13,3 

-22,8±0,7 
-20,5 
-24,0 

4,4±0,7 
6,0 
2,7 

IV Média 
Máximo   
Mínimo 

4,1±0,9 
5,8 
2,4 

12,9±1,1 
16,3 
11,9 

20,9±6,9 
42,3 
15,8 

-21,3±1,1 
-20,0 
-23,3 

3,3±0,5 
4,2 
2,7 

V Média 
Máximo   
Mínimo 

2,9±0,4 
4,00 
2,2 

11,5±1,2 
14,7 
9,6 

17,4±2,1 
24,5 
13,3 

-22,1±0,6 
-21,1 
-25,1 

4,6±0,6 
6,1 
3,9 

VI Média 
Máximo   
Mínimo 

4,0±1,1 
5,9 
2,5 

11,0±0,6 
12,1 
9,8 

17,5±1,8 
22,1 
15,4 

-23,8±0,8 
-22,2 
-25,0 

7,6±1,1 
9,9 
6,1 
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7.5.2 ANÁLISE DE PIGMENTOS SEDIMENTARES 

As fases encontram-se evidenciadas na figura 32, bem como os valores médios, 

mínimas e máximas referente aos parâmetros analisados encontram-se resumidos na 

tabela 8. 

Figura 32: Pigmentos sedimentares de acordo com as idades calibradas, lado esquerdo, 
e com as fases interpretadas, lado direito. A área hachurada representa ausência de 
amostras 
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Tabela 8: Valores médios, máximos e mínimos para a análise de pigmentos 
sedimentares 

 

Fase Média ± DP 
Máximo   
Mínimo 

Pigmentos sedimentares 
(SPDU) 

I Média 
Máximo   
Mínimo 

39,5±15,6 
84,0 
12,0 

II Média 
Máximo   
Mínimo 

24,3±9,2 
42,6 
1,4 

III Média 
Máximo   
Mínimo 

36,0±7,2 
58,7 
22,5 

IV Média 
Máximo   
Mínimo 

43,5±10,1 
58,4 
14,4 

V 
 

Média 
Máximo   
Mínimo 

33,2±12,9 
95,7 
3,0 

VI Média 
Máximo   
Mínimo 

69,3±44,3 
168,6 
15,8 

 

 

7.5.3 ANÁLISE MICROSCÓPICA DE MATERIAL SEDIMENTAR BRUTO 

Os resultados da análise semi-quantitativa estão representados no histograma de 

frequência da figura 33, sendo separados por idades calibradas. Na idade de 125 anos 

cal AP, o maior percentual foi de Matéria Orgânica Amorfa Avermelhada (MOA Av.), 

com 71%. Na idade de 465 e 555 anos cal AP, o maior percentual foi o da Matéria 

Orgânica Amorfa Opaca (MOA Op.), com 38% e 35%, respectivamente. Na idade de 

827 anos cal AP, o maior percentual foi o de espículas, com 37%. Na idade de 842 anos 

cal AP, o maior percentual foi de MOA OP, com 35%. A idade de 1374 anos cal AP, o 

maior percentual foi de espícula, com 29%. Em 2283 anos cal AP, o maior percentual 

foi o de MOA OP, com 36%. Na fase seguinte, de idade 3.009 anos cal AP, a maior 

porcentagem é referente à MOA Avermelhada, com  29%. Na idade de 3.192 anos cal 

AP, a maior porcentagem volta a ser da MOA Opaca, com 35%. Na fase de 3.565 anos 

cal AP, a maior porcentagem foi a de Diatomáceas, com 33%. Na fase seguinte, de idade 

3.787 anos cal AP, a maior porcentagem foi de MOA Opaca, com 33%. As três fases 

seguintes, de idades 4.569, 5.187 e 5.442 anos cal AP, os maiores percentuais foram de 

MOA Avermelhada, com 35%, 42% e 43%, respectivamente. Na idade de 5.525 anos 

cal AP, o maior percentual foi o da MOA Opaca, com 32%. A idade de 5.589 anos cal 



 

 

AP, o maior percentual foi o de MOA Avermelhada, com 48%. Na fase de idade 5

anos cal AP, a maior porcentagem foi referente às Diatomáceas, com 31% e a última 

fase, de idade 6.202 anos cal AP, a maior porcentagem foi da MOA Avermelhada, com 

40%. 

O maior percentual de Lignocelulose e de Cutícula foram ambos referentes à 

idade de 842 anos cal AP, ambos com 2,84%. O carvão só apresentou valor de 

porcentagem nas idades de 465, 1.374, 5.187 e 5.442 anos cal AP, com percentuais 

0,03%, 0,03%, 0,05% e 0,1%, respectivamente.

Figura 33: Histograma de frequência para a análise de elemento
testemunho LRF-E1, onde MOA representa Matéria Orgânica Amorfa

 

7.6 Análise de Metais  

As concentrações est

médios, máximos e mínimos encontr

fases. 

AP, o maior percentual foi o de MOA Avermelhada, com 48%. Na fase de idade 5

anos cal AP, a maior porcentagem foi referente às Diatomáceas, com 31% e a última 

fase, de idade 6.202 anos cal AP, a maior porcentagem foi da MOA Avermelhada, com 

O maior percentual de Lignocelulose e de Cutícula foram ambos referentes à 

e 842 anos cal AP, ambos com 2,84%. O carvão só apresentou valor de 

porcentagem nas idades de 465, 1.374, 5.187 e 5.442 anos cal AP, com percentuais 

0,03%, 0,03%, 0,05% e 0,1%, respectivamente. 

Histograma de frequência para a análise de elementos microscópicos do 
E1, onde MOA representa Matéria Orgânica Amorfa 

As concentrações estão representadas nas figuras 34 e 35, bem como os valores 

médios, máximos e mínimos encontram-se representados na tabela 9, de 
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AP, o maior percentual foi o de MOA Avermelhada, com 48%. Na fase de idade 5.773 

anos cal AP, a maior porcentagem foi referente às Diatomáceas, com 31% e a última 

fase, de idade 6.202 anos cal AP, a maior porcentagem foi da MOA Avermelhada, com 

O maior percentual de Lignocelulose e de Cutícula foram ambos referentes à 

e 842 anos cal AP, ambos com 2,84%. O carvão só apresentou valor de 

porcentagem nas idades de 465, 1.374, 5.187 e 5.442 anos cal AP, com percentuais 

s microscópicos do 

 

, bem como os valores 

, de acordo com as 
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Figura 34: Concentração dos metais (Al, Cr, Cd, Hg, Fe, Co e V) do testemunho LRF-E1, com as idades calibradas, lado esquerdo, e fases 
interpretadas, lado direito. A área hachurada representa a ausência de amostras 
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Figura 35: Concentração dos metais (Mn, Ni, As, Ba, Cu, Pb e Zn) do testemunho LRF-E1, com as idades calibradas, lado esquerdo, e fases 
interpretadas, lado direito. A área hachurada representa a ausência de amostras 
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Tabela 9: Valores médios, máximos e mínimos para a análise de metais 

 
Fases 

Média ± DP 
Máximo   
Mínimo 

Al As Ba Cd Co Cr Cu Fe Hg Mn Ni Pb V Zn 

I Média 
 

Máximo   
Mínimo 

34611,3 
±2991,5 
39504,5 
30126,4 

12,9 
±2,2 
17,1 
10,4 

19,3 
±1,2 
21,6 
17,4 

0,7 
±0,1 
0,9 
0,6 

5,0 
±0,7 
6,4 
3,8 

13,4 
±0,8 
14,7 
12,3 

20,2 
±9,1 
45,8 
15,5 

26356,2 
±1091,5 
28358,4 
24922,8 

0,9 
±0,1 
1,1 
0,8 

346,4 
±57,7 
440,9 
282,3 

9,3 
±0,6 
10,3 
8,6 

9,7 
±0,7 
11,3 
8,6 

38,4 
±3,6 
43,4 
34,2 

44,8 
±4,7 
52,2 
37,1 

II Média 
 

Máximo   
Mínimo 

42016,6 
±10513,4 
65949,0 
29582,7 

15,4 
±3,0 
20,5 
12,2 

21,5 
±4,0 
31,1 
17,6 

0,9 
±0,2 
1,5 
0,7 

7,3 
±2,3 
12,4 
4,3 

16,7 
±2,4 
21,4 
13,9 

25,0 
±6,8 
38,3 
15,5 

32760,7 
±6278,2 
44504,9 
24516,1 

1,2 
±0,4 
2,1 
0,7 

493,3 
±133,3 
658,7 
282,3 

11,7 
±2,2 
16,0 
9,1 

9,1 
±0,9 
10,7 
8,0 

45,5 
±8,4 
65,1 
36,9 

48,5 
±7,1 
65,1 
40,0 

III Média 
 

Máximo   
Mínimo 

36096,2 
±6398,9 
43728,0 
25584,9 

12,2 
±1,8 
15,5 
9,2 

21,8 
±2,1 
24,4 
16,4 

1,0 
±0,2 
1,1 
0,7 

7,8 
±1,6 
10,0 
4,6 

16,5 
±2,1 
19,1 
12,5 

22,5 
±3,1 
26,0 
15,0 

32873,9 
±3488,3 
37272,5 
24037,5 

1,2 
±0,2 
1,5 
0,9 

477,7 
±99,6 
594,2 
241,4 

13,7 
±2,8 
19,2 
10,8 

9,3 
±1,3 
10,4 
5,9 

49,0 
±4,0 
52,7 
40,2 

55,4 
±7,9 
74,7 
43,9 

IV Média 
 

Máximo   
Mínimo 

36439,0 
±9148,6 
48412,2 
25584,9 

14,3 
±4,5 
20,2 
9,2 

21,1 
±5,3 
27,6 
15,6 

1,0 
±0,2 
1,3 
0,8 

6,3 
±1,8 
8,5 
4,5 

14,4 
±2,8 
18,0 
11,2 

19,8 
±4,6 
26,6 
15,0 

30746,9 
±5224,9 
35485,1 
24037,5 

1,1 
±0,2 
1,3 
0,9 

378,4 
±112,9 
503,2 
241,4 

11,9 
±2,4 
15,7 
9,0 

7,8 
±1,7 
9,6 
5,9 

52,3 
±8,3 
59,4 
40,2 

53,8 
±9,8 
65,8 
43,9 

V Média 
 

Máximo   
Mínimo 

43540,6 
±4729,5 
49375,8 
34173,0 

13,8 
±4,5 
20,8 
6,2 

26,6 
±1,7 
29,7 
24,2 

0,9 
±0,2 
1,3 
0,7 

7,9 
±1,1 
10,9 
6,4 

17,4 
±2,5 
20,1 
11,2 

22,2 
±2,2 
25,2 
18,8 

37720,7 
±2712,5 
41711,7 
31812,2 

1,2 
±0,3 
1,7 
0,7 

476,2 
±140,6 
916,3 
372,0 

12,7 
±2,0 
14,8 
8,6 

10,2 
±1,3 
12,3 
8,4 

51,9 
±6,9 
61,8 
41,3 

65,3 
±6,4 
74,9 
53,2 

VI Média 
 

Máximo   
Mínimo 

43320,4 
±7430,7 
50946,7 
29119,9 

6,4 
±1,0 
8,1 
4,7 

36,7 
±19,3 
76,5 
24,5 

1,0 
±0,1 
1,3 
0,8 

6,6 
±0,9 
7,7 
5,0 

23,0 
±11,0 
42,9 
12,9 

47,9 
±26,6 
87,2 
18,8 

30647,0 
±3536,4 
34577,2 
25765,7 

1,5 
±0,3 
1,9 
1,1 

466,0 
±88,7 
585,5 
344,8 

9,1 
±0,7 
10,2 
8,0 

37,4 
±23,8 
82,2 
12,3 

46,1 
±3,0 
49,5 
41,3 

171,7 
±102,0 
311,7 
53,2 



78 
 

 
 

7.7 Fluxos 

Foram realizados gráficos de fluxo de carbono, pigmentos sedimentares e metais. Os 

valores referentes às fases encontram-se nas tabelas 10 e 11, respectivamente, assim 

como as figuras 36, 37, e 38, respectivamente. 

 

7.7.1 FLUXO DE CARBONO 

Tabela 10: Valores médios, máximos e mínimos para o fluxo de carbono 

 

Fases 

Média±DP 
Máximo 
Mínimo 

Fluxo de carbono 
(g /cm²/ano) 

 
Fase I 

Média 
Máximo 
Mínimo 

0,1±0,0 
0,2 
0,1 

 
Fase II 

Média 
Máximo 
Mínimo 

0,1±0,0 
0,2 
0,1 

 
Fase III 

Média 
Máximo 
Mínimo 

0,1±0,0 
0,1 
0,1 

 
Fase IV 

Média 
Máximo 
Mínimo 

0,1±0,0 
0,1 
0,1 

 
Fase V 

Média 
Máximo 
Mínimo 

0,1±0,0 
0,1 
0,1 

 
Fase VI 

Média 
Máximo 
Mínimo 

0,4±0,4 
1,9 
0,0 
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Figura 36: Fluxo de carbono do testemunho LRF-E1, com as idades calibradas, lado 
esquerdo, e fases interpretadas, lado direito. A área hachurada representa a ausência de 
amostras. Para melhor visualização, no eixo x a escala utilizada foi a logarítmica 
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7.7.2 FLUXO DE METAIS 

Tabela 11: Valores médios, máximos e mínimos para o fluxo de metais. Os valores estão em (µg.cm -2.ano -1) 

 
Fases 

Média±DP 
Máximo 
Mínimo 

Al As Ba Cd Co Cr Cu Fe Hg Mn Ni Pb V Zn 

I Média 
 

Máximo   
Mínimo 

1322,7 
±124,5 
1540,7 
1198,3 

0,5 
±0,1 
0,7 
0,4 

0,7 
±0,1 
0,9 
0,7 

0,03 
±0,0 
0,03 
0,02 

0,2 
±0,0 
0,3 
0,2 

0,5 
±0,0 
0,6 
0,5 

0,8 
±0,4 
1,8 
0,6 

1007,5 
±57,1 
1105,2 
919,3 

0,03 
±0,0 
0,04 
0,03 

13,2 
±2,3 
17,7 
10,2 

0,4 
±0,0 
0,4 
0,3 

0,4 
±0,0 
0,5 
0,3 

1,5 
±0,1 
1,7 
1,3 

1,7 
±0,2 
2,1 
1,5 

II Média 
 

Máximo   
Mínimo 

1696,5 
±571,7 
3062,7 
1225,3 

0,6 
±0,1 
0,8 
0,5 

0,9 
±0,2 
1,5 
0,7 

0,04 
±0,0 
0,07 
0,03 

0,3 
±0,1 
0,6 
0,2 

0,7 
±0,1 
1,0 
0,5 

1,0 
±0,3 
1,5 
0,6 

1316,3 
±344,0 
2066,8 
966,3 

0,05 
±0,0 
0,10 
0,03 

19,8 
±6,3 
30,6 
10,2 

0,5 
±0,1 
0,7 
0,4 

0,4 
±0,1 
0,5 
0,3 

1,8 
±0,5 
3,0 
1,3 

2,0 
±0,5 
3,0 
1,5 

III Média 
 

Máximo   
Mínimo 

1131,6 
±404,5 
1870,7 
603,3 

0,4 
±0,1 
0,6 
0,2 

0,7 
±0,2 
1,0 
0,4 

0,03 
±0,0 
0,03 
0,02 

0,3 
±0,1 
0,4 
0,2 

0,5 
±0,1 
0,8 
0,3 

0,7 
±0,2 
1,1 
0,4 

1006,2 
±243,8 
1414,9 
594,3 

0,04 
±0,0 
0,05 
0,02 

15,1 
±4,7 
23,2 
8,3 

0,4 
±0,1 
0,6 
0,3 

0,3 
±0,1 
0,4 
0,2 

1,5 
±0,3 
2,1 
0,9 

1,7 
±0,4 
2,5 
1,1 

IV Média 
 

Máximo   
Mínimo 

585,3 
±88,5 
704,6 
493,9 

0,3 
±0,1 
0,3 
0,2 

0,4 
±0,1 
0,4 
0,3 

0,02 
±0,0 
0,02 
0,01 

0,1 
±0,0 
0,1 
0,1 

0,3 
0,0 
0,3 
0,2 

0,4 
±0,1 
0,5 
0,3 

530,3 
±70,8 
599,7 
443,5 

0,02 
±0,0 
0,02 
0,02 

6,7 
±1,9 
8,6 
4,7 

0,2 
±0,0 
0,3 
0,2 

0,1 
±0,0 
0,1 
0,1 

0,9 
±0,1 
1,1 
0,8 

0,9 
±0,1 
1,1 
0,8 

V Média 
 

Máximo   
Mínimo 

918,6 
±207,7 
1315,4 
672,5 

0,3 
±0,1 
0,4 
0,2 

0,6 
±0,1 
0,8 
0,4 

0,02 
±0,0 
0,03 
0,01 

0,2 
±00 
0,2 
0,1 

0,4 
±0,1 
0,5 
0,2 

0,5 
±0,1 
0,6 
0,3 

789,2 
±128,9 
992,2 
562,2 

0,02 
±0,0 
0,04 
0,01 

10,1 
±3,2 
18,7 
6,8 

0,3 
±0,0 
0,3 
0,1 

0,2 
±0,1 
0,3 
0,2 

1,1 
±0,1 
1,3 
0,9 

1,4 
±0,3 
1,9 
1,0 

VI Média 
 

Máximo   
Mínimo 

3.357,2 
±1787,6 
5.564,7 
1.128,3 

0,5 
±0,3 
1,1 
0,2 

3,2 
±2,8 
8,6 
0,7 

0,09 
±0,1 
0,23 
0,02 

0,5 
±0,3 
0,9 
0,2 

1,9 
±1,4 
3,7 
0,4 

4,8 
±5,2 
15,7 
0,5 

924,9 
±95,5 
992,4 
857,3 

0,13 
±0,1 
0,25 
0,03 

38,0 
±24,5 
72,3 
11,6 

0,7 
±0,5 
1,5 
0,2 

4,0 
±5,0 
14,8 
0,3 

3,8 
±2,4 
7,7 
1,1 

17,3 
±18,6 
55,7 
1,4 



 

 

Figura 37: Fluxo de metais (As Ni, Mn, V, Co, Fe e Hg) do testemunho LRF
lado direito. A área hachurada representa a ausência de amostras

 

(As Ni, Mn, V, Co, Fe e Hg) do testemunho LRF-E1, com as idades calibradas, lado esquerdo, e fases interpretadas, 
lado direito. A área hachurada representa a ausência de amostras 
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E1, com as idades calibradas, lado esquerdo, e fases interpretadas, 

 



 

 

Figura 38: Fluxo de metais (, Cr,,Zn,,Cu) do testemunho LRF
área hachurada representa a ausência de amostras

Fluxo de metais (, Cr,,Zn,,Cu) do testemunho LRF-E1, com as idades calibradas, lado esquerdo, e fases interpretadas, lado direito. A 
área hachurada representa a ausência de amostras 
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dades calibradas, lado esquerdo, e fases interpretadas, lado direito. A 
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7.8 Tratamentos Estatísticos 

Foram realizadas análises de cluster para os metais e para os parâmetros 

orgânicos juntamente com a granulometria, além de correlação de Spearman, 

novamente para os parâmetros orgânicos e granulometria, como mostram as figuras 39 e 

40 e a tabela 12 

 

Figura 39: Análise de cluster dos metais Zn, Pb, Cu, Ba, As, Ni, Mn, V, Co, Fe, Hg, Cd, 
Cr, Al, agrupados por afinidade  
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Figura 40: Análise de cluster da geoquímica da matéria orgânica, pigmentos 
sedimentares e granulometria 
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Tabela 12: Correlação de Spearman dos elementos de geoquímica da matéria orgânica, pigmentos sedimentares e granulometria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Argila Silte Fino Silte Médio Silte 
Grosso 

Areia Fina Pigmentos δ
 13C δ

15N COT NTt C/N CO3 

Argila 1,00 0,11 -0,37 -0,37 -0,26 -0,09 -0,53 0,47 -0,24 -0,27 0,11 -0,05 

Silte Fino 0,11 1,00 0,22 -0,88 -0,37 -0,14 -0,03 -0,01 -0,17 -0,05 -0,32 -0,03 

Silte Médio -0,37 0,22 1,00 -0,24 -0,32 -0,12 0,10 0,09 0,09 0,02 0,01 -0,14 

Silte Grosso -0,37 -0,88 -0,24 1,00 0,39 0,21 0,15 -0,14 0,13 0,02 0,27 -0,01 

Areia Fina -0,26 -0,37 -0,32 0,39 1,00 0,14 0,20 -0,20 0,02 0,08 -0,07 0,10 

Pigmentos -0,09 -0,14 -0,12 0,21 0,14 1,00 -0,06 -0,12 0,42 0,25 0,13 -0,15 

δ
 13C -0,53 -0,03 0,10 0,15 0,20 -0,06 1,00 -0,49 0,02 0,19 -0,17 0,11 

δ
15N 0,47 -0,01 0,09 -0,14 -0,20 -0,12 -0,49 1,00 -0,19 -0,04 -0,23 -0,16 

        COT -0,24 -0,17 0,09 0,13 0,02 0,42 0,02 -0,19 1,00 0,82 0,18 -0,05 

NTt -0,27 -0,05 0,02 0,02 0,08 0,25 0,19 -0,04 0,82 1,00 -0,35 0,14 

C/N 0,11 -0,32 0,01 0,27 -0,07 0,13 -0,17 -0,23 0,18 -0,35 1,00 -0,30 

CO3 -0,05 -0,03 -0,14 -0,01 0,10 -0,15 0,11 -0,16 -0,05 0,14 -0,30 1,00 



 

 

8 DISCUSSÃO 

Os parâmetros analisados apresentaram elevada variação durante os últimos 6.500 

anos cal AP, tanto com relação à hidrodinâmica quanto à origem da matéria orgânica. A 

partir da interpretação em conjunto da fração granulométrica, geoquímica da matéria 

orgânica, pigmentos sedimentares e 

paleoambiente. Para auxiliar na 

frações granulométricas e da geoquímica da matéria orgânica, como já abordados nas 

figuras 39 e 40 e na tabela 12.

A figura 41 indica a correlação de 

propostos por Meyers et al. (1994). 

proposto por MEYERS et al., 1994

Os parâmetros analisados apresentaram elevada variação durante os últimos 6.500 

anos cal AP, tanto com relação à hidrodinâmica quanto à origem da matéria orgânica. A 

partir da interpretação em conjunto da fração granulométrica, geoquímica da matéria 

ca, pigmentos sedimentares e metais, permitiu-se a reconstituição do 

paleoambiente. Para auxiliar na interpretação das fases, foi utilizado o cluster das 

frações granulométricas e da geoquímica da matéria orgânica, como já abordados nas 

a tabela 12. 

A figura 41 indica a correlação de  δ13C e da razão C/N, de acordo com os valores 

propostos por Meyers et al. (1994). Figura 41: Correlação de δ
13C e da razão C/N, 

proposto por MEYERS et al., 1994 
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Os parâmetros analisados apresentaram elevada variação durante os últimos 6.500 

anos cal AP, tanto com relação à hidrodinâmica quanto à origem da matéria orgânica. A 

partir da interpretação em conjunto da fração granulométrica, geoquímica da matéria 

a reconstituição do 

foi utilizado o cluster das 

frações granulométricas e da geoquímica da matéria orgânica, como já abordados nas 

, de acordo com os valores 

C e da razão C/N, 
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8.1 Variações na origem da matéria orgânica sedimentar e paleohidrodinâmica na 

Lagoa Rodrigo de Freitas antes do processo de colonização européia 

Fase I (6.500 a 5.600 anos cal AP) 

 O nível de mar mais elevado gera um aumento no hidrodinamismo devido à ação 

das marés (MONTEIRO, 2012), que pode ser detectado pelo aumento da deposição de 

sedimento com fração granulométrica mais grossa, como observado por Blanco (2014) 

na Lagoa Salgada (RJ), Andrade (2011) em Itajaí (SC) e Monteiro (2012) na Baía de 

Guanabara (RJ).  Na Lagoa Rodrigo de Freitas a fase sedimentar I e II apresentaram 

maior proporção de sedimentos de granulometria mais fina (argila e silte fino) com 

baixa variação na proporção de silte grosso, apesar do aumento progressivo do nível do 

mar culminando no ultimo máximo transgressivo que ocorre na Fase II (conforme a 

curva do nível do mar de MARTIN et al., 1985 e CASTRO et al., 2014). Essa baixa 

variação nas proporções granulométricas (como é possível observar pela figura 29) 

revela que não ocorre mudança significativa da fonte de material sedimentar que a 

Lagoa recebe. A origem predominantemente terrestre da matéria orgânica sedimentar ao 

longo do perfil também corrobora para a interpretação de uma maior influência da bacia 

de drenagem no material sedimentar da Lagoa em relação aos aportes oceânicos. 

Monteiro (2012) observou valores de C/N, nos testemunhos BG14 e BG28 coletados na 

Baía de Guanabara, entre 8 e 10 e entre 8 e 12, respectivamente. O BG08 apresentou 

razão C/N por volta de 7. Isso se deve ao fato deste último se localizar mais próximo ao 

mar, recebendo menor influência terrestre, o que contrasta com o registro sedimentar da 

Lagoa Rodrigo de Freitas, que apresentou C/N oscilando entre 10 e 15. Apesar dos 

resultados da origem da MO sugerir influência predominantemente terrestre a 

ocorrência de vários horizontes de conchas ao longo do perfil revelados pela descrição 

litológica (figura 24), indica que na Lagoa também ocorre deposição de material 

marinho. 

Esta fase apresentou os maiores valores da razão C/N de todo o perfil que, 

juntamente com os valores de δ13C indica influência de plantas vasculares, como pode 

ser observado pelo diagrama C/N x δ
13C, como mostrou a figura 41. Esses fatores 

indicam que, nessa fase, a matéria orgânica apresenta características de fonte terrestre, 

com influências de plantas C3. Blanco (2014) na Lagoa Salgada (RJ) também chegou à 

mesma conclusão sobre a origem da matéria orgânica para as idades entre 6.300 e 5.000 
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anos cal AP, com predominância de plantas C3, interpretada pela autora como reflexo 

do aporte de MO terrígena proveniente do rio Paraiba do Sul. Como o nível do mar 

durante este período estava em ascensão,segundo curva do nível do mar de Castro et al. 

(2014) e Martin;Suguio (1992), o material transportado pelos rios pode ser retido e 

esses sistemas costeiros podem atuar como armadilha de sedimentos. O mesmo foi 

observado no registro sedimentar da Lagoa Rodrigo de Freitas, refletido pela maior 

deposição de matéria orgânica terrestre na Lagoa. Esse padrão também pode ser indício 

de clima úmido, o que justificaria o maior aporte de matéria orgânica terrestre através 

de maiores fluxos fluviais. A elevada concentração e fluxo de carbono orgânico 

observados nessa fase também corroboram para essa interpretação (figuras 33 e 38, 

respectivamente). Regiões próximas à área de estudo, como em Curutucu – SP, 

(PESSENDA et al., 2009), Vale do Rio Paraíba do Sul – SP (GARCIA et al., 2004), e 

Itapeva – SP (BEHLING 1997) também observaram um aumento de umidade nessas 

regiões. Um estudo realizado na região de Linhares –ES, por BUSO JUNIOR et al., 

2013, também reconheceu um clima úmido a partir de 7.000 anos cal AP, com presença 

de floresta atlântica, a partir de análise palinológica e de δ13C. Ao longo desta fase, 

Castro et al. (2014) e Martin;Suguio (1992) indicam um período de subida do nível do 

mar. 

Apesar de registrar valores elevados de pigmentos sedimentares é possível observar 

uma redução da concentração ao longo da fase, podendo ser reflexo do nível do mar em 

ascensão, tornando os pigmentos sedimentares mais diluídos com a subida do mar. 

Andrade (2011) na região de Itajaí (SC), também observou esse padrão de diminuição 

da paleoprodutividade, concomitante com um evento transgressivo. 

Os elementos microscópicos indicaram maiores concentrações de matéria 

orgânica amorfa avermelhada (MOA Av.) e de diatomáceas. A MOA Av. é referente à 

pedogênese do solo, próximo à bacia, e erosão do solo, sendo assim matéria orgânica de 

origem alóctone (TURCQ et al., 2001; SIFEDDINE et al., 1996; PATIENCE et al., 

1995), corroborando com os dados da geoquímica da matéria orgânica. 

Para essa fase, assim como nas fases III, IV e V (a seguir), a concentração e o 

fluxo dos metais não apresentaram variação significativa, apresentando valores mais 

reduzidos quando comparados com os valores registrados nas fases II e VI, como 

representado pelas figuras 34, 35, 37 e 38.  
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Fase II (5.600 a 4.920 anos cal AP) 

Nesta fase pouca alteração foi registrada em relação a origem da matéria orgânica 

sedimentar,  como representado pelos valores médios da razão C/N e do δ
13C, como 

mostrou a figura 41. No entanto observa-se um leve decréscimo da razão C/N e um 

decréscimo acentuado na concentração de carbono orgânico acompanhado por um 

aumento de carbono inorgânico. Estas características sugerem uma maior influência 

marinha mais significativa do que foi registrado na fase anterior, que pode ser 

justificado pela ocorrência do último máximo transgressivo (MARTIN;SUGUIO, 

1992;CASTRO et al., 2014). 

Apesar de pouca alteração na origem da matéria orgânica sedimentar durante o 

aumento do nível do mar ocorrido entre as fases I e II variações significativas foram 

registradas em relação à paleoprodutividade e ao fluxo de metais. Durante as fases I e II 

uma diminuição progressiva da paleoprodutividade foi observada, inferida através do 

decréscimo da concentração e fluxo de pigmentos sedimentares e de carbono orgânico 

durante essas fases.. Estes dados revelam que durante períodos de transgressão marinha 

(como a fase I e II) a concentração e o fluxo de clorofila diminuem, em contraste com as 

fases de regressão marinha, onde observamos um acréscimo na concentração de 

clorofila (Fases III e V). Em períodos de diminuição do nível do mar (como ocorre nas 

fases III e V), o solo mais exposto facilita o processo de erosão e intemperismo, 

carreando mais material terrestre para a lagoa ou estuário, aumentando a entrada de 

elementos essenciais para a comunidade fitoplanctônica, assim como a concentração de 

pigmentos sedimentares (MAIA, 2016). 

A origem da MO e a concentração e fluxo de pigmentos sedimentares revelam 

que a Lagoa Rodrigo de Freitas apresenta maior influência terrestre mesmo em períodos 

de aumento do nível do mar. Nestes períodos de transgressão marinha a origem da MO 

sedimentar continua predominantemente terrestre e nos períodos de baixo nível do mar 

observamos maior incremento na paleoprodutividade devido a maior exposição do solo 

e consequentemente maior erosão. 
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O perfil dos fluxos de metais apresentou aumento expressivo em duas fases: a 

fase II, que corresponde ao ultimo máximo transgressivo e a fase VI, que representa o 

período pós-colonização européia. Na fase II o Al, As, Cd, Co, Cr, Fe, Hg, Mn, Ni e V 

apresentaram um incremento significativo no fluxo, coincidente com o último máximo 

transgressivo que caracteriza esta fase (MARTIN;SUGUIO, 1992; CASTRO et al., 

2014). Durante a fase II ocorre o aumento do fluxo dos metais devido à barreira 

hidráulica que a fase transgressiva (~5.400 anos cal AP) provoca. O fluxo proveniente 

dos rios não consegue alcançar o mar, depositando nas regiões costeiras (baías e lagoas 

costeiras). Ao final dessa fase transgressiva, a concentração desses elementos tende a 

diminuir, sendo então o início de uma fase regressiva. Outro momento que o fluxo torna 

aumentar é a partir de 500 anos cal AP, devido à influência de atividades agrícolas e 

industriais ao redor dessas duas áreas (Lagoa Rodrigo de Freitas e Baía de Guanabara). 

Fase III (4.920 a 3.700 anos cal AP) 

Essa fase corresponde a um período de final da fase transgressiva e início da fase 

regressiva do nível do mar (MARTIN;SUGUIO, 1992 ; CASTRO et al., 2014) e 

também não é possível observar variação da granulometria. Essa baixa variabilidade nas 

proporções granulométricas (como é possível observar pela figura 44) revela que não 

ocorre mudança significativa da fonte de material sedimentar da Lagoa, mesmo 

ocorrendo variações do nível do mar, como já discutido anteriormente.  

Novamente observamos pouca variação na origem da matéria orgânica 

sedimentar quando comparado com a Fase I e II. O leve aumento da razão C/N, e do 

COT sugere uma redução da influência marinha que foi observada na fase anterior 

Apesar de pouca alteração na origem da matéria orgânica a concentração e o 

fluxo dos pigmentos sedimentares são maiores que na fase II. A redução do nível do mar 

que ocorre ao longo desta fase (CASTRO et al., 2014; MARTIN;SUGUIO, 1992) pode 

ser um dos  responsáveis pelo leve aumento do fluxo de pigmentos.  Como já foi dito 

anteriormente nos períodos de baixo nível do mar observamos maior incremento na 

paleoprodutividade devido a maior exposição do solo e consequentemente maior erosão, 

responsável pelo carreamento de nutrientes para a Lagoa. Esta interpretação também é 

corroborada pela análise de elementos microscópicos, que revelou maior porcentagem 

de MOA Av., indicando uma maior influência de fonte alóctone, através do 

intemperismo do solo, devido a clima mais quente e úmido. Uma maior pluviosidade 
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proposta por Cruz et al. (2009) e Behling (2002) podem justificar esse aumento do 

transporte de material da bacia de drenagem. 

 

Fase IV (3.700 a 2.980 anos cal AP) 

Nesta fase destaca-se o aumento expressivo na deposição de sedimentos mais 

grossos (silte grosso) acompanhado por um incremento expressivo na concentração de 

carbono orgânico e redução do δ15N, indicando deposição de matéria orgânica terrestre.    

Portanto o aumento de silte grosso que caracteriza esta fase pode sugerir que o aumento 

da hidrodinâmica foi influenciado por maior aporte fluvial, transportando mais carbono 

orgânico de origem terrestre, atestado pela redução do δ
15N. Como composição 

isotópica do carbono revelou um sinal mais positivo ao longo desta fase, o aumento do 

aporte fluvial de material terrestre foi acompanhando por maior contribuição de plantas 

C4. A redução da concentração e fluxo de pigmentos também suporta a interpretação de 

que o aumento do COT é de origem alóctone, já que não foi observado o aumento da 

produtividade primária. Reconstituições paleoclimáticas da região sudeste do Brasil 

sugerem a ocorrência de uma rápida estação seca, registrada por Behling (1995, 1997), 

na Serra do Espinhaço (MG) e em Itapeva (SP), respectivamente, o que pode justificar a 

maior contribuição de plantas C4 quando comparado com as outras fases. Devido a um 

período mais seco provavelmente a cobertura vegetal da bacia de drenagem estava 

reduzida, o que favorece a ocorrência de processos erosivos mais intensos, o que 

justificaria a maior deposição de silte mais grosso. 

O perfil granulométrico desta fase, que registrou o aumento da fração 

granulométrica, indicando aumento do hridrodinamismo, causado pela ocorrência de 

eventos de tempestades, característico de sedimentos de tempestade (brusco aumento 

granulométrico seguido de brusca redução). Apesar do predomínio de matéria orgânica 

de origem terrestre, a descrição litológica apresentada na figura 24 revela o 

aparecimento de conchas no registro sedimentar referente a essa fase, o que indica que 

também ocorreu influencia marinha durante este período, corroborando com a hipótese 

de eventos de tempestade nesse intervalo de tempo, gerando ondas de tempestade 

(marés meteorológicas) que invade a região costeira e revolve o sedimento.  
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Estes dados revelam que a bacia de drenagem tem importante papel no acumulo 

de carbono orgânico e na hidrodinâmica da Lagoa, mostrando que as oscilações do nível 

do mar não são as únicas variações naturais que influenciam os processos sedimentares 

deste sistema lagunar. 

 

Fase V (2.980 a 500 anos cal AP)  

Essa fase é marcada por baixa oscilação na composição granulométrica do 

material sedimentar, indicando pouca variação paleohidrodinâmica, podendo ser indício 

de um ambiente de menor energia que a fase anterior.  

Essa fase é marcada por constante redução do nível do mar, atingindo os níveis 

atuais em cerca de 1.000 anos cal AP (CASTRO et al., 2014; MARTIN;SUGUIO, 1992) 

e também com a estabilização de um clima mais úmido (PESSENDA et al., 2009; 

GARCIA et al., 2004; BEHLING 1995, 1997). O C/N apresentou valores mais baixos 

quando comparado com as demais fases. A composição isotópica desta fase revela 

indícios de aumento da produtividade primaria: o aumento do δ15N e característico de 

uma maior atividade fitoplanctônica, atestada pelo aumento da concentração e fluxo de 

pigmentos.  

A análise de material sedimentar bruto revelou maiores percentuais de MOA 

Op., indicando uma maior influência autóctone, corroborando com o aumento da 

produtividade primária fitoplanctônica. 

 

8.2 Influência do período pós-colonização européia no registro sedimentar 

Fase VI (500 anos cal AP ao recente) 

Assim como na fase V, essa fase também apresenta baixo hidrodinamismo. No 

entanto, as taxas de sedimentação registradas no final desta, em aproximadamente 77 

anos cal AP, apresentaram acentuado acréscimo (Figura 28). Este aumento ocorre logo 

após a construção do canal do Jardim de Alah, finalizada no ano de 1940 com o objetivo 

de conectar a Lagoa com o oceano. Apesar do aumento expressivo nas taxas de 
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sedimentação, logo após a abertura desse canal o perfil granulométrico não apresentou 

variação significativa. 

Para a geoquímica da matéria orgânica, essa fase foi marcada por variação 

brusca dos parâmetros, possivelmente por influência de atividades humana. Os dados de 

geoquímica orgânica revelam forte incremento da produtividade primária, 

provavelmente devido a maior entrada de nutrientes provenientes do esgoto. Este 

aumento da produtividade é atestado pelo aumento dos valores de δ15N e pelo 

incremento significativo das concentrações e fluxos de pigmentos e de carbono 

orgânico. Os elevados valores de COT corroboram a hipótese de maior produtividade da 

Lagoa, com valor médio de 4,01%. Esse valor de COT é similar ao valor encontrado por 

Nascimento 2018, na Baía de Guanabara, com valor médio de 4,83% nos últimos 650 

anos cal AP. Esse aumento de COT, tanto na Lagoa Rodrigo de Freitas quanto na Baía 

de Guanabara, indicam um maior aporte de matéria orgânica devido a urbanização 

(MONTEIRO et al., 2012). 

Destaca-se que apesar do forte indício de aumento da produtividade primária 

desde os últimos 500 anos podemos observar um aumento da razão C/N nos últimos 50 

anos, que juntamente com a redução dos valores de δ13C indica uma maior influência de 

plantas vasculares, (MEYERS et al., 1994), provavelmente devido ao forte 

desmatamento ao redor da Lagoa, levando material alóctone para dentro da bacia. Para 

os dados de elementos microscópicos, os maiores grupos dessa fase são a MOA Op., 

seguida de MOA Av., indicando mistura de fontes (SIFFEDINE et al., 1996; PATIENCE 

et al., 1995; HUI et al., 1995), devido à maior produtividade da Lagoa, ocasionada pela 

maior entrada de nutrientes, porém também com maior entrada de material terrestre, 

proveniente de maior desmatamento ao redor da Lagoa. 

8.2.1 METAIS 

O processo de urbanização na área da Lagoa Rodrigo de Freitas e ao redor foi 

intensificado a partir da metade do século XX. Loureiro et al. (2012) indicaram que o 

início da ocupação ao redor da Lagoa Rodrigo de Freitas, por volta da década de 20, 

provocou alterações na dinâmica desta, modificando suas características físico-químicas 

e a energia do sistema, a partir da construção do Canal do Jardim de Alah. A partir da 

construção deste canal, houve um forte aumento na concentração de alguns elementos, 

como Hg, Cu, Pb e Zn (elementos antropogênicos). Para Monteiro (2012), essas 



94 
 

94 
 

evidências da ação humana pós-colonização começam em cerca de 370 anos cal AP, no 

registro sedimentar da Baía de Guanabara. Borges et al. (2009), observaram um brusco 

aumento de fósforo no manguezal de Mauá (Baía de Guanabara), a partir do ano de 

1900, devido ao aumento de lançamentos de esgoto na região. Monteiro et al. (2012) 

também identificaram esses dois padrões na Baía de Guanabara, um com baixa 

influência antrópica, entre 1880 e 1950, com aumento de partículas de areia e de 

concentração de metais, associado a mudanças no uso do solo, e outro período com 

influência humana mais acentuada a partir de 1950, com elevados valores de δ15N 

acompanhado de baixos valores de C/N, valores típicos de despejo de esgoto. Loureiro 

(2006) também identificou uma intensificação da ocupação humana a partir da 

construção do canal do Jardim de Alah, refletido pelo incremento expressivo das 

concentrações de Zn, Pb e Cu após a década de 40. No registro sedimentar deste 

trabalho a Fase VI é marcada por forte ação antrópica ao redor da Lagoa, caracterizada 

por elevada concentração de determinados metais, como Ba, Cu, Pb e Zn, que podem ter 

como origem o esgoto doméstico, industrial e atividades agrícolas. Trabalhos 

posteriores na Lagoa Rodrigo de Freitas já identificaram valores elevados de Hg, Cu, Zn 

e Pb (LOUREIRO et al., 2005, 2011 2012; ARAÚJO 2008), , já abordado na base 

teórica.    

Durante o período pós-colonização os elementos Ba, Cu, Pb e Zn apresentaram 

aumento expressivo nessa fase. De acordo com os índices de efeito limiar e de efeito 

provável adverso à biota, TEL e PEL, respectivamente (Canadian Sediment Quality 

Guidelines for the Protection os Aquatic Life, 2001), também representados pela 

resolução CONAMA 454/12, indicados na tabela 13, na Fase VI do registro sedimentar 

da Lagoa apresentado neste trabalho o Cd, Hg, Cu, Pb e Zn encontram-se com valores 

médios e máximos entre TEL e PEL, sendo o Zn com valores mais próximos ao PEL, 

indicando que esses três elementos já causam efeitos biológicos adversos. O elemento 

Ba não possui valores de TEL e PEL.    

 

 

 

 



 

 

 

Tabela 13: Valores de TEL e PEL para sedimentos de água doce de acordo com
valores de referência 

 

Fonte: CANADIAN SEDIMENT

OF AQUATIC LIFE, 2001.

A figura 42 representa

registrados no período anterior a ocupação 

anos cal AP – níveis de background) e o período pós

cal AP). 
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Figura 42: Gráficos box plot dos elementos Al, As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, Mn, Ni, 
Pb, V e Zn (em µg/g), comprando o período pré
influência antrópica da Lagoa Rodrigo de Freitas

 

Gráficos box plot dos elementos Al, As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, Mn, Ni, 
Pb, V e Zn (em µg/g), comprando o período pré-industrial com o período com 
influência antrópica da Lagoa Rodrigo de Freitas 
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Gráficos box plot dos elementos Al, As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, Mn, Ni, 
industrial com o período com 
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De acordo com os dados apresentados na figura 42, a maioria dos elementos 

analisados apresentou aumento a partir de 500 anos cal AP, início da colonização 

portuguesa no Brasil, sendo mais um indício da influência das atividades realizadas a 

partir desse período, desde a intensificação da agricultura à implantação de indústrias, 

além de despejo de resíduos, tanto humanos quanto industriais. Um exemplo deste 

último caso (esgoto), é o forte aumento de Cu, Pb e Zn, como observado nos gráficos 

boxplot da figura 42, estando esses elementos

aumento de outros metais, como Hg e Cr, relacionados a atividades citadas acima.

A análise estatística do teste

metais do período pré-coloni

(500 anos cal AP ao recente) todos os elementos, com exceção do As, mostraram 

diferenças estatísticas entre esses dois períodos, indicando uma forte influência das 

atividades realizadas ao redor da La

europeia como mostra a tabela 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Produzido pela autora. 

De acordo com os dados apresentados na figura 42, a maioria dos elementos 

analisados apresentou aumento a partir de 500 anos cal AP, início da colonização 

portuguesa no Brasil, sendo mais um indício da influência das atividades realizadas a 

ríodo, desde a intensificação da agricultura à implantação de indústrias, 

além de despejo de resíduos, tanto humanos quanto industriais. Um exemplo deste 

último caso (esgoto), é o forte aumento de Cu, Pb e Zn, como observado nos gráficos 

estando esses elementos associados a despejo de e

aumento de outros metais, como Hg e Cr, relacionados a atividades citadas acima.

A análise estatística do teste-T de student indicou que comparando o fluxo de 

colonial (6.500 a 500 anos cal AP) com o período pós

(500 anos cal AP ao recente) todos os elementos, com exceção do As, mostraram 

diferenças estatísticas entre esses dois períodos, indicando uma forte influência das 

atividades realizadas ao redor da Lagoa após o inicio do processo de colonização 

como mostra a tabela 14. 
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De acordo com os dados apresentados na figura 42, a maioria dos elementos 

analisados apresentou aumento a partir de 500 anos cal AP, início da colonização 

portuguesa no Brasil, sendo mais um indício da influência das atividades realizadas a 

ríodo, desde a intensificação da agricultura à implantação de indústrias, 

além de despejo de resíduos, tanto humanos quanto industriais. Um exemplo deste 

último caso (esgoto), é o forte aumento de Cu, Pb e Zn, como observado nos gráficos 

associados a despejo de esgotos, além do 

aumento de outros metais, como Hg e Cr, relacionados a atividades citadas acima. 

T de student indicou que comparando o fluxo de 

al (6.500 a 500 anos cal AP) com o período pós-colonial 

(500 anos cal AP ao recente) todos os elementos, com exceção do As, mostraram 

diferenças estatísticas entre esses dois períodos, indicando uma forte influência das 

após o inicio do processo de colonização 
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Tabela 14: Análise estatística teste-T de student. Os valores vermelhos indicam 
significância 

 

 Média período 
pré-colonial 

(6.500-500 anos 
cal AP) 

Média período 
pós-colonial 

 (500 anos cal AP-
Recente) 

Valor-T Valor-P 
Desvio padrão 

pré-colonial 
Desvio padrão 

pós-colonial 

Fe 962,6 2416,7 6,2 0 304,5 1417,7 

As 0,4 0,5 1,5 0,15 0,2 0,3 

Cd 0,02 0,1 5,8 0 0,01 0,07 

Co 0,2 0,5 5,8 0 0,09 0,3 

Cr 0,5 1,9 7,1 0 0,2 1,4 

Hg 0,03 0,1 6,8 0 0,01 0,08 

Mn 13,4 38,0 5,9 0 5,7 24,5 

Ni 0,4 0,7 4,8 0 0,1 0,5 

V 1,4 3,8 6,4 0 0,4 2,4 

Ba 0,7 3,2 6,2 0 0,2 2,8 

Cu 0,7 4,8 5,4 0 0,3 5,2 

Pb 0,3 4,0 5,1 0 0,1 5,0 

Zn 1,6 17,9 5,8 0 0,4 18,6 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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8.2.2 NÍVEIS DE BACKGROUND E FATOR DE ENRIQUECIMENTO  

Os níveis de background (níveis sem interferência de poluentes causados por 

ação antrópica, como resíduos industriais e esgotos) e os respectivos fatores de 

enriquecimento estão organizados na tabela 15 para os últimos 3.000 anos cal AP, e a 

partir do ano de 1870, na tabela 16. Os níveis de background utilizados como parâmetro 

foram os valores referentes à fase V, pois foi esta foi a mais estável do perfil. De acordo 

com os valores analisados, os elementos Ba, Cu, Pb e Zn apresentaram valor médio do 

fator de enriquecimento entre 2 e 5, indicando uma forte contaminação desses 

elementos no ambiente, devido principalmente a atividade humana. Esse aumento 

inicia-se a partir de 1950, como mostra a figura 43. Para os últimos 20 anos AP (1987 – 

ano calendário), esse fator de enriquecimento aumentou consideravelmente. Isso se deve 

ao fato da região passar por uma intensa urbanização a partir dos anos 80 

(RODRIGUES, 2012). O comportamento dos fluxos dos metais, já representados nas 

figuras 37 e 38, está de acordo com a taxa de sedimentação, já proposta na figura 28. 

Tabela 15: Níveis de background (2.980 a 500 anos cal AP) dos metais da Lagoa 
Rodrigo de Freitas, comparados com os níveis a partir de 500 anos cal APFonte: 

Elaborado pela autora. 

 

Elementos 2.980 a 500 anos cal AP 
(Níveis de Background) 

500 anos cal AP ao Recente Fator de 
enriquecimento 

Al 4,3 % 4,4 % - 

Fe 3,8 % 3,1 % - 

As 14,1 ppm 6,5 ppm 0,6 

Cd 0,9 ppm 1,1 ppm 1,5 

Co 7,9 ppm 6,7 ppm 1,0 

Cr 17,4 ppm 24,6 ppm 1,7 

Hg 1,2 ppm 1,5 ppm 1,7 

Mn 478,1 ppm 471,9 ppm 1,2 

Ni 12,9 ppm 9,2 ppm 0,9 

V 52,4 ppm 46,9 ppm 1,1 

Ba 26,5 ppm 38,7 ppm 1,9 

Cu 22,5 ppm 52,8 ppm 3,1 

Pb 10,2 ppm 41,6 ppm 5,4 

Zn 65,0 ppm 191,4 ppm 3,9 
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Tabela 16: Fator de enriquecimento dos elementos Ba, Cu, Pb e Zn  no período entre 

1870 e 1999, de acordo com as taxas de sedimentação a partir da datação por 210Pb. 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Figura 43: Fluxo de Ba, Cu, Pb e Zn a partir do ano de 1910, indicando ao aumento do 
fluxo desses elementos, a partir de 1950, concomitante com o aumento populacional da 
cidade do Rio de Janeiro 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

FE x Ano 1999 1986 1956 1941 1914 

Ba 2,6 4,2 1,3 1,2 1,1 

Cu 5,6 5,3 2,3 2,0 1,8 

Pb 11,8 7,9 4,1 3,3 3,0 

Zn 6,9 7,0 3,2 2,5 2,2 
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Para auxiliar na compreensão do comportamento desses elementos, foi realizada 

uma análise de cluster, onde é possível observar a clara distinção entre três 

agrupamentos com valores de fator de enriquecimento distintos, proposto na figura 44, 

já representados nas tabelas 15 e 16. 

Figura 44: Análise de cluster para fatores de enriquecimento dos metais. FE: fator de 
enriquecimento 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Monteiro (2012) também analisou os níveis de background da Baía de 

Guanabara, durante o período onde os impactos das atividades antrópicas eram 

reduzidos, comparando com os níveis referentes à idade do início da colonização 

européia. Os valores dos níveis de background referentes aos três testemunhos (BG08, 

BG14 e BG28) analisados pelo autor estão representados na tabela 17, sendo os níveis 

de background dos testemunhos 5.864 a 490 anos cal AP, 954 a 225 anos cal AP e 5.480 

a 370 anos cal AP, respectivamente. 
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Tabela 17: Níveis de background dos três testemunhos da Baía de Guanabara, 
comparados com os níveis referentes à maior influência antrópica (cerca de 500 anos cal 
AP)  

 

Fonte: MONTEIRO, 2012 

 

Comparando os níveis de background da Baía de Guanabara com os da Lagoa 

Rodrigo de Freitas, já representado na tabela 15, nota-se que: com relação ao 

testemunho BG28 da Baía de Guanabara, o Al, Fe e Zn apresentaram valores 

semelhantes aos da Lagoa Rodrigo de Freitas, já os elementos Mn, Cd, Co, Pb, Cu e V 

apresentam valores mais baixos que os da Lagoa Rodrigo de Freitas.   Esse efeito pode 

ter ocorrido devido a menor capacidade de troca de água da Lagoa Rodrigo de Freitas, 

quando comparada com a Baía de Guanabara, gerando uma maior retenção de 

sedimentos de granulometria fina, o que causa uma maior acumulação de metais (IP et 

al., 2006). 

MONTEIRO 2012 também encontrou esse padrão de aumento no fluxo de 

metais a partir de 50 anos cal AP, como mostra a figura 45, comparando os dados das 

concentrações dos metais na Baía de Guanabara, em linha azul (MONTEIRO, 2012) 

com os da Lagoa Rodrigo de Freitas, em linha vermelha. 

 BG08 

Backround 

BG08 

Antrópico 

BG14 

Background 

BG14 

Antrópico 

BG28 

Background 

BG28 

Antrópico 

Al 1,8 % 3,1 % 3,0 % 4,0 % 4,0 % 4,3 % 

Fe 2,1 % 3,4 % 3,2 % 3,1 % 3,3 % 3,6 % 

Mn 146,2 ppm 427,4 ppm 294,2 ppm 626,0 ppm 233,6 ppm 465,7 ppm 

Ba 21,6 ppm 68,8 ppm 34,7 ppm 57,6 ppm 38,4 ppm 49,9 ppm 

Cd 0,31 ppm 1,2 ppm 0,54 ppm 0,90 ppm 0,59 ppm 0,88 ppm 

Co 1,0 ppm 1,7 ppm 1,7 ppm 1,6 ppm 1,6 ppm 1,8 ppm 

Pb 5,7 ppm 46,4 ppm 7,7 ppm 27,2 ppm 7,9 ppm 26,7 ppm 

Cr 23,0 ppm 48,6 ppm 32,8 ppm 37,3 ppm 37,1 ppm 115,5 ppm 

Cu 2,8 ppm 31,9 ppm 5,5 ppm 24,9 ppm 4,7 ppm 21,9 ppm 

Zn 34,2 ppm 184,8 ppm 50,6 ppm 114,2 ppm 53,9 ppm 118,7 ppm 

V 16,3 ppm 29,8 ppm 22,7 ppm 28,7 ppm 26,2 ppm 31,0 ppm 

Ni 8,0 ppm 16,5 ppm 10,8 ppm 13,2 ppm 12,2 ppm 13,0 ppm 



 

 

 Figura 45: Fluxo de metais da Baía de Guanabara (linha azul) comparado com o fluxo 

dos mesmos elementos para a Lagoa Rodrigo de Freitas (linha vermelha)

Fluxo de metais da Baía de Guanabara (linha azul) comparado com o fluxo 

dos mesmos elementos para a Lagoa Rodrigo de Freitas (linha vermelha)
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Fluxo de metais da Baía de Guanabara (linha azul) comparado com o fluxo 

dos mesmos elementos para a Lagoa Rodrigo de Freitas (linha vermelha) 

 

 



 

 

 

 

A concentração de metais

ao redor do mundo foi comparada com os dados de concentração da Lagoa Rodrigo de 

Freitas, a partir da década de 80: Valli di Comacchio, na Itália, com 100 km² de área 

(PITACCO et al., 2018); Lagoa Chil

km² devido às monções (para essa lagoa, foi utilizada como comparação o ponto de 

coleta ser mais próximo ao oceano, pois os outros pontos analisados pelos autores são 

em regiões mais continentais desse comp

Nador, no Marrocos, com 115 km² de área (MAANAN et al., 2014)

tabela 18. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

metais em sedimentos superficiais de outras lagoas costeiras 

ao redor do mundo foi comparada com os dados de concentração da Lagoa Rodrigo de 

Freitas, a partir da década de 80: Valli di Comacchio, na Itália, com 100 km² de área 

(PITACCO et al., 2018); Lagoa Chilika, na Índia, com área variando entre 704 a 1020 

km² devido às monções (para essa lagoa, foi utilizada como comparação o ponto de 

coleta ser mais próximo ao oceano, pois os outros pontos analisados pelos autores são 

em regiões mais continentais desse complexo lagunar) (NAZNEEN et al., 2018); Lagoa 

Nador, no Marrocos, com 115 km² de área (MAANAN et al., 2014), como mostra a 
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De acordo com os valores avaliados, a Lagoa Rodrigo de Freitas obteve valores 

mais elevados de Cd e Hg com relação à Valli di Comacchio. Com relação à Lagoa 

Chilika, o único elemento que obteve maior concentração na Lagoa Rodrigo de Freitas 

foi o Zn, quatro vezes maior, devido ao despejo de esgoto e resíduos industriais e de 

agricultura que chegam pelos rios até a Lagoa Chilika, além de atividades comerciais 

que utilizam transporta aquático na região. O Cu apresentou valores próximos em 

ambas as lagoas. Já a Lagoa Nador, com exceção do Fe e do Al, todos os valores foram 

mais elevados que a Lagoa Rodrigo de Freitas.  Todos os elementos analisados, com 

exceção do Pb na Lagoa da Itália, apresentaram valores de concentração elevados, 

maiores que os da Lagoa Rodrigo de Freitas, mostrando o impacto da atividade 

industrial e agrícola ao redor dessas lagoas costeiras, além de despejo de esgoto.  

 

Tabela 18: Valores da concentração de metais de outras lagoas costeiras ao redor 
do mundo, comparados com os valores encontrados na Lagoa Rodrigo de Freitas, para 
sedimentos superficiais 

 

Metais 

(sedimentos 

superficiais - 

recentes) 

Lagoa Rodrigo de 

Freitas – 24 km² 

de área (Brasil) 

Valli di Comacchio 

– 100 km² de área 

(Itália) 

Lagoa Chilika – 

704 a 1020 km² 

de área (Índia) 

Lagoa Nador – 

115 km² de área 

(Marrocos) 

Al 34.618,12 ppm ------------------------ ------------------------ 8,7 ppm 

Fe 25.791,3 ppm ------------------------ 29.007,1 ppm 3,3 ppm 

As 5,36 ppm 6,9 ppm ------------------------ ------------------------ 

Cd 1,11 ppm 0,2 ppm 4,6 ppm 1,6 ppm 

Co 5,57 ppm ------------------------ 55,5 ppm ------------------------ 

Cr 15,66 ppm 72,5 ppm ------------------------ 71,6 ppm 

Hg 1,43 ppm 0,04 ppm ------------------------ ------------------------ 

Mn 357,05 ppm ------------------------ 432,6 ppm ------------------------ 

Ni 8,65 ppm 59 ppm 29,7 ppm 45,2 ppm 

V 45,99 ppm ------------------------ ------------------------ ------------------------ 

Ba 62,15 ppm ------------------------ ------------------------ ------------------------ 

Cu 85,01 ppm ------------------------ 92,7 ppm 150,8 ppm 

Pb 68,71 ppm 21,0 ppm 81,4 ppm 135,0 ppm 

Zn 310,34 ppm ------------------------ 70,8 ppm 554,9 ppm 

Fonte: Elaborado pela autora; PITACCO et al., 2018; NAZNEEN et al., 2018; 

MAANAN et al., 2014. 



 

 

8.4 Resumo das Fases 

Para melhor representar as fases, a tabela 1

com os parâmetros analisados. Já a figura 

perfil de variação do nível do mar proposto por 

que a curva de variação do nível do mar, proposta por Castro e colaboradores (2014), foi 

realizada na região de Búzios (Rio de Janeiro). Sendo assim, as idades referentes aos 

eventos não estarão 100% iguais, mas sim com idades e fases apr

Tabela 19: Resumo das fases, de acordo com os parâmetros analisados.
paleoclima, o sinal de menos indica um período menos úmido e o sinal de mais indica 
aumento de umidade 

 Hidrodinamismo

Fase I 

Pouca variação
Fase II 

Fase III 

Fase IV 

(rápida 

estação 

seca ao 

final da 

fase) 

Brusca variação de 

energia 

Fase V 

Diminuição de 

energia (aumento 

de energia em 600 

anos cal AP)

Fase VI 

Diminuição de 

energia (aumento 

granulométrico 

antrópico) 

 

presentar as fases, a tabela 19 apresenta um resumo dessas fases, 

tros analisados. Já a figura 46 apresenta o posicionamento das fases no 

perfil de variação do nível do mar proposto por Castro et al. (2014). É

que a curva de variação do nível do mar, proposta por Castro e colaboradores (2014), foi 

realizada na região de Búzios (Rio de Janeiro). Sendo assim, as idades referentes aos 

eventos não estarão 100% iguais, mas sim com idades e fases aproximadas.

Resumo das fases, de acordo com os parâmetros analisados. 
paleoclima, o sinal de menos indica um período menos úmido e o sinal de mais indica 

Hidrodinamismo 
Pigmentos 

(fluxo) 

Metais  

(fluxo) 
Nível do 

Pouca variação 

Redução Estabilização  Em elevação

Redução 

(menores 

valores) 

Aumento 

(exceto Ba, Cu, 

Pb e Zn) 

Máximo 

transgressivo

Aumento 

Diminuição 

(exceto Ba, Cu, 

Pb e Zn) 

redução

Brusca variação de 
Diminuição Baixa 

concentração e 

variabilidade 

 

Aumento 

seguido de 

diminuição

Diminuição de 

energia (aumento 

de energia em 600 

anos cal AP) 

Aumento Diminuição

Diminuição de 

energia (aumento 

granulométrico 

 

Forte 

aumento 

Forte aumento 

(Ba, Cu, Pb e Zn) 

Estabilização 

(nível do mar 

atual)

Fonte: Produzido pela autora. 
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apresenta um resumo dessas fases, 

apresenta o posicionamento das fases no 

. É válido ressaltar 

que a curva de variação do nível do mar, proposta por Castro e colaboradores (2014), foi 

realizada na região de Búzios (Rio de Janeiro). Sendo assim, as idades referentes aos 

oximadas. 

 Na coluna de 
paleoclima, o sinal de menos indica um período menos úmido e o sinal de mais indica 

Nível do mar 
Paleoclima 

m elevação 

- 

 

+ 

Máximo 

transgressivo 

redução 

Aumento 

seguido de 

diminuição 

Diminuição 

Estabilização 

(nível do mar 

atual) 



 

 

Figura 46: Curva de variação do nível do mar do Rio de Janeiro, proposta por 

al., 2014, com foco nos últimos 6.600 anos cal AP, juntamente com os valores da ração 

C/N da Lagoa Rodrigo de Freitas,com localização das fases evolutivas. A linha 

vermelha indica a curva do nível do mar e a linha preta os valores de C/N. As fases 

laranja representam fases regressivas e as fases azuis transgressivas. A fase em 

vermelho representa a influência das atividades agrícolas e industriais ao redor da 

Lagoa. A fase IV apresenta valores de elevação brusca devido aos possíveis eventos de 

tempestade no local 

Fonte: Produzido pela autora, com base na curva de Castro et al. (2014).

Curva de variação do nível do mar do Rio de Janeiro, proposta por 

com foco nos últimos 6.600 anos cal AP, juntamente com os valores da ração 

C/N da Lagoa Rodrigo de Freitas,com localização das fases evolutivas. A linha 

vermelha indica a curva do nível do mar e a linha preta os valores de C/N. As fases 

am fases regressivas e as fases azuis transgressivas. A fase em 

vermelho representa a influência das atividades agrícolas e industriais ao redor da 

Lagoa. A fase IV apresenta valores de elevação brusca devido aos possíveis eventos de 

Fonte: Produzido pela autora, com base na curva de Castro et al. (2014).
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Curva de variação do nível do mar do Rio de Janeiro, proposta por Castro et 

com foco nos últimos 6.600 anos cal AP, juntamente com os valores da ração 

C/N da Lagoa Rodrigo de Freitas,com localização das fases evolutivas. A linha 

vermelha indica a curva do nível do mar e a linha preta os valores de C/N. As fases 

am fases regressivas e as fases azuis transgressivas. A fase em 

vermelho representa a influência das atividades agrícolas e industriais ao redor da 

Lagoa. A fase IV apresenta valores de elevação brusca devido aos possíveis eventos de 

 

Fonte: Produzido pela autora, com base na curva de Castro et al. (2014).
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9 Conclusões 

O registro sedimentar da Lagoa Rodrigo de Freitas revelou variações na origem 

e concentração da matéria orgânica, na paleoprodutividade e na deposição de 

elementos-traço como reflexo de processos ligados a eventos climáticos naturais e da 

ocupação humana no entorno da Lagoa. Como eventos climáticos naturais destaca-se a 

ocorrência de variações no aporte terrestre da Bacia de drenagem, determinados através 

de mudanças nas frações granulométricas e na concentração de carbono orgânico. Esse 

aporte terrestre pode ser influenciado pelo aumento do fluxo fluvial e também por 

variações do nível do mar, que em períodos de redução pode aumentar a ocorrência de 

processos erosivos devido a maior área de solo exposto. Já em períodos de elevação do 

nível do mar ocorre a formação de uma barreira hidráulica, ocasionando o acumulo de 

material transportado pelos rios no interior da Lagoa, como ocorrido com o fluxo de 

metais durante o ultimo Maximo transgressivo (Fase II).  

Ao longo do perfil sedimentar a matéria orgânica apresentou forte influência de 

material terrestre com sinal isotópico de plantas C3, com leve redução dos valores de 

C/N durante a fase correspondente ao último máximo transgressivo (Fase II) e leve 

redução ao longo dos últimos 3000 anos (Fase V e VI). Nestas ultimas fases a redução 

do C/N concomitante com o aumento do δ
15N sugere aumento da produtividade 

primaria, atestada pelo aumento da concentração e fluxo de pigmentos. Apesar de pouca 

variação na origem da matéria orgânica, o fluxo de pigmentos sedimentares e de 

carbono orgânico apresentaram variações mais marcantes ao longo dos últimos 6.500 

anos AP. Durante períodos de aumento do nível do mar (como a fase I e II) a 

concentração e o fluxo de clorofila diminuem, em contraste com as fases de redução do 

nível marinho, onde observamos um acréscimo na concentração de clorofila (Fases III e 

V). Em períodos de diminuição do nível do mar (como ocorre nas fases III e V), o solo 

mais exposto facilita o processo de erosão e intemperismo, carreando mais material 

terrestre para a lagoa ou estuário, aumentando a entrada de elementos essenciais para a 

comunidade fitoplanctônica, aumentando a concentração de pigmentos sedimentares 

(MAIA, 2016). 

Os últimos 500 anos cal AP foram marcantes em todos os parâmetros analisados, 

com forte aumento nos fluxos de carbono e pigmentos sedimentares que indica maior 
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produtividade fitoplanctônica devido ao maior lançamento de nutrientes provenientes de 

esgoto humano e industrial, O aumento do aporte de esgoto também é demonstrado pelo 

forte incremento nos fluxos de Ba, Cu, Pb e Zn, cujo fator de enriquecimento atesta que 

nos últimos 500 anos esses metais aumentaram sua concentração em até duas vezes 

quando comparado com o período onde a atividade humana era reduzida (entre 6500 e 

500 anos cal AP).  

Estes dados revelam que o principal processo que influencia a acumulação de 

matéria orgânica e de elementos-traço na Lagoa Rodrigo de Freitas nos dias atuais é a 

entrada de material de origem antrópica e nos períodos onde a atividade humana era 

reduzida o evento natural que mais influenciou a deposição de elementos-traço foi o 

ultimo máximo transgressivo.  
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