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RESUMO
Neste trabalho, os esteróis, n-alcanos e fenóis da lignina foram aplicados como
marcadores de fontes e dos níveis de degradação da matéria orgânica sedimentar
presente em lagos com intensa hidrodinâmica. Os Lagos de Ria Manacapuru, Igarapé e
Urubu e, os Lagos de Várzea Cabaliana, Janauacá, Mirituba, Canaçari e Curuaí
localizados entre os municípios de Manaus e Santarém na Bacia Amazônica Central
(AM, PA, Brasil) foram selecionados como área de estudos. Estes lagos possuem
diferentes geomorfologia, hidrodinâminca e cobertura vegetal circundante. Amostras de
sedimentos superficiais foram coletadas, nestes lagos, em cada uma das quatro estações
do ciclo hidrológico amazônico (estiagem, chuvas, cheia e vazante) entre os anos de
2009 e 2011. Nestas amostras, foram identificados e quantificados os esteróis colesterol,
colestanol, colestanona, ergosterol, estigmasterol, campesterol, sitosterol e sitostanol; os
n-alcanos com cadeias curta C17 e C19 e, os com cadeias longa C21, C23, C25, C27, C29 e
C31e, ainda, os fenóis da lignina. As razões entre os fenóis da lignina C:V e S:V e, o
índice que identifica o grupo vegetal de origem destes fenóis (LPVI), foram
calculados.Os teores de carbono orgânico total, a razão elementar C:N e o δ13C também
foram determinados. Para a verificação dos níveis de degradação do material orgânico
sedimentar, foram calculadas as razões sitostanol/sitosterol (Sit-nol/Sit-e),
colestanona/colesterol (Col-na/Col-e), as quais relacionam o esterol que já sofreu
degradação com o seu esterol precursor, ou seja, que ainda não sofreu degradação e,
ainda, foi calculada a razão (Ad:Al)V, a partir do fenol aldeído (Al) que é o fenol da
lignina mais suscetível a degradação bacteriana. As concentrações dos esteróis
identificados variaram entre 1,1 – 518,7 µg gCO-1. Os resultados das cadeias de nalcanos variaram entre 0,3 – 201,6 µg gCO-1. Os fenóis da lignina apresentaram valores
entre 10,3 – 222,5 µg gCO-1 e, ainda os resultados de δ13C variaram entre -35,2–-26,3
‰. Os resultados das razões Sit-nol/Sit-e e Col-na/Col-e variaram entre 0,6 – 6,2 e 1,2
– 9,5, respectivamente. A razão (Ad:Al)V variou entre 0,4 – 2,5.A avaliação, em
conjunto, dos resultados dos esteróis, n-alcanos, fenóis da lignina e do δ13C
confirmaram que a principal fonte da matéria orgânica sedimentar presente tanto dos
lagos de ria como do lagos de várzea são as plantas vasculares. Os resultados do índice
LPVI (34.3 – 1662.3)avaliados em conjunto com a hidrodinâmica dos lagos, indicaram
a predominância de material orgânico de plantas vasculares lenhosas nos Lagos de Ria
Manacapuru, Igarapé e Urubu e, também nos Lagos de Vázea Cabaliana e Curuaí.
Entretanto, estes resultados, demonstraram a predominância de plantas vasculares não
lenhosas nos Lagos de Várzea Janauacá, Mirituba e Canaçari.Os valores ≥ 1,25das
razões Sit-nol/Sit-e e Col-na/Col-e e, os valores > 0,4 da razão (Ad:Al)V, tanto nos
lagos de ria como nos lagos de várzea, confirmaram a predominância de moléculas de
esteróis e de fenóis da lignina degradadas em relação as não degradadas.

Palavras-chave: esteróis.n-alcanos. fenóis da lignina. lagos e sedimentos.

ABSTRACT

In this work, was assessed the efficiency of the use of different organic matter tracers:
sterols, n-alkanes, lignin phenols and δ13C. These tracers were used to identification of
sources and degradation process undergone by sedimentary organic matter (SOM) of
lakes with intense hydrodynamics. Three ria lakes (Manacapuru, Igarapé and Urubu)
and five floodplain lakes (Cabaliana, Janauacá, Mirituba, Canaçari and Curuaí),
localized between the cities Manaus and Satarém in Central Amazon Basin (AM,
Brazil), were studied. These lakes have different geomorphologic, hydrodynamicsand
vegetation coverages. Surface sediments samples were collect during the four seasons of
the amazonian hydrologic cycle (low water – LW; rising water – RW; high water – HW
and falling water (FW)) in 2009 and 2010. In these samples, the sterols (cholesterol,
cholestenol, cholestanone, ergosterol, stigmasterol, campesterol, sitosterol and
sitostenol), the n-alkanes with shot-chain (C17, C19) and long-chain (C21, C23, C25, C27,
C29 e C31)and the lignin phenols were indentified and quantified. The rations C:V and
S:V between the lignin phenols and the Lignin phenols vegetation index
(LPVI),werecalculated.The total organic carbon, the ratio between the carbon and
nitrogen (C:N) and isotopic (δ13C) were also determinatein these samples. With the aim
to verify the degradation levels of the sedimentary organic matter of these lakes, the
ratios sitostanol/sitosterol (Sit-nol/Sit-e), cholestanone/cholesterol (Col-na/ Cole),which relate the degraded sterolwith its precursor sterol. The ratio (Ad Al)V also
calculate, because the aldehyde phenol (Al)is the phenol mostsusceptible to bacterial
degradation. The results of the organic matter tracers range: sterols (1.1 – 518.7 µg
gCO-1); n-alkanes (0.3 – 201.6 µg gCO-1); lignin (10.3 – 222.5 µg gCO-1) and δ13C (35.2–-26.3 ‰). The results of the Sit-nol/Sit-e and Col-na/Col-e rations range between
0.6 – 6.2 and 1.2 – 9.5, respectively. The (Ad:Al)Vratio range between 0.4 – 2.5. These
results confirmed that the main origin of the sedimentary organic matter these lakes are
vascular plants. The Lignin Phenols Vegetation index (LPVI) results (34.3 –
1662.3)evaluate togheter with the hydridinamic of each lake, indicated a predominance
of organic matter from woody vascular plants in Ria Lakes Manacapuru, Igarapé and
Urubu and in Floodplain Lakes Cabaliana and Curuaí. However, this index indicated
predominance of organic matter from non-woody plants in Floodplain Lakes Janauacá,
Mirituba and Canaçari. The values ≥ 1.25of the Sit-nol/Sit-e and Col-na/Col-e ratios and
the values > 0.4 of the (Ad: Al)Vratio in both ria lakes as in the floodplain lakes
confirmed the predominance of degraded sterols and lignin phenols compared to nondegraded.
Keywords: sterols.n-alkanes. lignin phenol. lakes and sediments.
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1 INTRODUÇÃO

O ciclo do carbono envolve várias transformações biogeoquímicas dentro de
dois subciclos, o geológico e o biológico. O elemento carbono compõe,
aproximadamente 0,08% da litosfera, hidrosfera e atmosfera e, é o 12º elemento mais
abundante da crosta terrestre. Contudo, apesar de o carbono não figurar entre os
elementos mais abundantes na composição das camadas do planeta Terra, este elemento
constitui a base de toda as formas de vida conhecidas. A matéria orgânica que forma a
estrutura corpórea de todos os seres vivos é formada por carbonosligados a outros
elementos, como o hidrogênio, o nitrogênio, o oxigênio e o enxofre (KILLOPS;
KILLOPS, 2005).
As maiores reservas ativas de carbono orgânico no planeta Terra incluem os
solos ricosem húmus, tecidos de plantas terrestres e a matéria orgânica dissolvida na
coluna de água e preservadanos sedimentos superficiais dos ambientes aquáticos
(HEDGES, 1992;(HEDGES; KEIL, 1995). A matéria orgânica presente nos
ecossistemas aquáticos está constantemente sendo modificada por processos de
oxidação e redução (DAY et al., 1989)e a quantidade deste material depende do balanço
entre suas entradas e perdas. As entradas de matéria orgânica são controladas pela
produtividade primária, enquanto suas perdas ocorrem em função da remineralização do
carbono e pelos produtos metabólicos produzidos durante a decomposição deste
material(BALDOCK et al., 2004).
Grande parte da matéria orgânica presente em ecossistemas aquáticos é
remineralizada na própria coluna de água. Entretanto, uma porção desta matéria
orgânica pode ser preservada, sendo adsorvida a partículas em suspensão e
transportadas até os sedimentos (ALVES, 2010). Contudo, a acumulação de matéria
orgânica sedimentar dependerá, principalmente de alguns fatores, como: a
produtividade primária do fitoplâncton;a chegada de material alóctone, principalmente
os tecidos de vegetaissuperiores; da baixa hidrodinâmica e pouca profundidade da
coluna de água, que favorecem a sedimentação e, ainda, das condições de preservação
do material orgânico que chega aos sedimentos superficiais (KILLOPS; KILLOPS,
2005).

A matéria orgânica sedimentar dos ecossistemas aquáticos é uma mistura
complexa de compostos orgânicos originados de múltiplas fontes (GOÑI et al., 1998),
com diferentes composições químicas e reatividades(GORDON; GONI, 2003; TESI et
al., 2007).A identificação do material orgânico sedimentar presente em rios e sistemas
lacustres e o conhecimento a cerca dos processos de degradação química e biológica
sofridos por esse material durante o seu transporte e após sua sedimentação, pode
contribuir, de forma relevante, para a compreensão de importantes etapas do ciclo do
carbono.
Nas bacias hidrográficas, os rios e lagos interagem constantemente com o meio
terrestre através da lixiviação dos solos, que transporta materiais orgânicos e
inorgânicos para a coluna de água e áreas deposicionais destes sistemas aquáticos. Em
muitas bacias, grandes extensões das margens dos rios principais são ocupadas por
planícies inundáveis, nas quais, ocorre a troca sazonal de água, sedimentos, materais
inorgânicos e orgânicos e organismos entre o rio principal e os lagos de várzeas
formados nestas planíces (SIOLE, 1956).
A Bacia Amazônica possui aproximadamente 6,1x106km2 de extensão e abrange
o território político do Peru, Bolívia, Colômbia, Equador, Venezuela, Guiana e Brasil,
sendo o Brasil o possuidor de 63% desta área (EVA et al., 2005). As planícies de
inundação estão presentes em aproximadamente 30% da extensão das margens do Rio
Amazonas (RICHEY et al., 1988). Os lagos de várzea formados nessas planícies,
apresentam uma intensa hidrodinâmica devido ao regime de chuvas que gera variações
dos níveis de água do rio principal, durante as estações hidrológicas (estiagem, chuva,
cheia e vazante) ao longo do ano na região amazônica (SIOLE, 1956). Junk et al.
(1989),denominou as inundações que ocorrem durante as estação de chuvas e cheia
como pulsos de alagamento. Os pulsos de alagamento afetam diretamente a hidrologia,
ecologia e geoquímica dos lagos de vázea (JUNK, 1997).
Os lagos de várzea recebem do rio principal, durante os pulsos de alagamento,
água branca,que é um tipo de água rica em sedimentos e nutrientes inorgânicos de
origem Andina (AUFDENKAMPE, et al., 2007). Contudo, estes lagos também são
produtores e exportadores de carbono orgânico para o rio principal, e, este transporte
ocorre ao longo das estações de estiagem e vazante(MOREIRA-TURCQ et al., 2004;
MORTILLARO, et al., 2011). A produção de matéria orgânica nestes lagos é
influenciada, principalmente pelo tamanho da planície de inundação, pelo tipo de

cobertura vegetal que existe ao redor do lago, tempo de residência da água, pela
profundidade e por sua geomorfologia (JUNK, 1989).
Em oposição aos lagos de várzea, os lagos de ria existentes na Bacia Amazônica,
apresentam águas pretas ou claras, pois são abastecidos por pequenos rios da bacia de
drenagem local com estes tipos de água, ao longo das diferentes estações do ciclo
hidrológico. As águas preta e claras são pobres em nutrientes inorgânicos, mas possuem
maior teor de carbono orgânico. Sendo que, as águas pretas apresentam essa coloração
escura por terem grande quantidade de ácidos húmicos. Os lagos de ria estão localizados
em regiões mais altas do que as planícies de inundação e, por isso, não são atingidos
pelas águas brancas do rio principal durante os pulsos de alagamentos como os lagos de
várzea (HENDERSON; CRAMPTON, 1997; NOLAN, 2009). As águas e materias
destes lagos que são transferidas para o rio principal durante as estações hidrológicas de
chuvas e cheia (HENDERSON; CRAMPTON 1997).
A identificação das principais fontes de carbono orgânico para os lagos de ria e
para os lagos de várzea, pode ser uma importante ferramenta para estudos atuais e
futuros sobre o ciclo do carbono no bioma amazônico. Muitas moléculas orgânicas
podem ser usadas como marcadores de matéria orgânica, identificando as fontes deste
material. Cada uma destas moléculas são produzidas por um grupos de organimosou são
produzidas e liberadas no meio ambiente por atividades humanas (ZIMMERMAN;
CANUEL, 2001).
Os esteróis são um importante grupo de marcadores de matéria orgânica, pois
essas moléculas podem ser identificadas e quantificadas no ambiente mesmo em
pequenas concentrações e, ainda, são capazes de distinguir algumas fontes de matéria
orgânica para águas e sedimentos (CANUEL, 2001). A presença de esteróis, tais como,
o estigmasterol, campesterol e sitosterol em sedimentos de lagos e rios, pode indicar a
contribuição de plantas vasculares para a matéria orgânica sedimentar desses ambientes
(VOLKMAN, 1986). As fontes de colesterol para os sedimentos são principalmente o
zooplâncton e uma ampla diversidade de fitoplâncton

(MUDGE et al., 1999). O

colestanol e a colestanona são formados a partir da biodegradação do colesterol e, o
sitostanol é formado pelo biodegradação do sitosterol. Os esteróis formados a partir da
degradação bacteriana, podem ser usados para a determinação do balanço entre a
quantidade de compostos degradados e não degradados nos sedimentos (GONZALEZ-

OREJA; SAIZ-SALINAS, 1998; JENG et al., 2001). O ergosterol é produzido por
fungos que participam da degradação da serrapilheira presente no solo, sendo que esses
detritos em processo de degradação são carreados para os lagos e rios. Assim, a
presença de ergosterol em sedimentos superficiais também é usada como um indicador
da degradação de matéria orgânica em ecossistemas aquáticos (GESSNER; CHAUVET,
1993).
Os n-alcanos são produzidos por uma ampla diversidade de espécies de
fitoplâncton, zooplâncton e plantas vasculares. Normalmente, os n-alcanos com cadeias
mais longas de carbono (C21-C40) são produzidos por plantas vasculares, principalmente
as cadeias que possuem número ímpar de carbono(FARRINGTON; MEYER, 1975;
VOLKMAN et al., 1997). Entretanto, os n-alcanos com cadeias mais curtas (C10-C20)
são produzidos pela biota aquática (WU et al., 2001; YOUNGBLOOD et al., 1971). Os
n-alcanos são também constituintes do petróleo e de muitos dos seus produtos. Estes
compostos podem ser dispersados no ambiente através de diferentes atividades
humanas,

tais

como,

a

queima

de

combustíveis

fósseis

e

transporte

de

óleo(BOULOUBASSI; SALIOT, 1993; READMAN, 2002).
A lignina é uma macro-estrutura polifenólica que constitui os tecidos lenhosos e
foliares de plantas vasculares superiores dos grupos Giminosperma e Angiosperma
(HEDGES; PARKER, 1976). Quando a molécula de lignina é oxidada, sua estrutura é
quebrada em pequenos fenóis, como: Vanilil (V), Cinamil (C) e Siringil (S) (HEDGES;
MANN, 1979; HEDGES; ERTEL, 1982). O p-hidroxi e o ácido benzóico também são
formados após a quebra da lignina, contudo, estes compostos não são específicos de
plantas vasculares, eles podem ser encontrados no fitoplâncton, fungos e bactérias
(GÕNI, 2009). Os resultados das razões entre os fenóis da lignina (C:V e S:V),
fornecem informação que auxliam na identificação das fontes de matéria orgânica. Os
valores mais altos de C:V em relação a S:V, indicam uma maior contribuição de tecido
foliar de Angiosperma para a matéria orgânica sedimentar de ecossistemas aquáticos.
Enquanto que os valores de S:V maiores em relação a C:V, indicam uma ampla
contribuição de tecidos lenhosos de Angiosperma (HEDGES; MANN, 1979; KUZYK
et al., 2008). Quando os valores de ambas as razões são próximas a zero, indicam a
contribuição de plantas vasculares do grupo Giminosperma (DITTMAR; LARA, 2001).
O conhecimento a cerca da composição isotópica da matéria orgânica é um
importante auxílio para a identificação das fontes deste material. Os organismos

fotossintetizantes fazem a assimilação de isotópos de carbono atmosférico diferentes,
durante a fotossíntese (HAYES, 1993). Geralmente, os isótopos com menor massa
(“mais leves”) são mais abundantes em vegetais que realizam a fotossíntese do tipo C3,
como as plantas lenhosas. Esses são os valores mais negativos. Os isótopos com maior
massa (“mais pesado”), que são os menos negativos, são mais abundantes em vegetais
que realizam fotossíntese do tipo C4, como por exemplo, gramíneas, cactáceas e
bromeliáceas (MEYERS, 2003; MEYERS; ISHIWATARI, 1993). O fitolplâncton
fluvial, que também realiza fotossíntese do tipo C3, apresenta a predominância de
isótopos mais leves (MARTINELLI et al., 2009).
A lignina é um composto mais refratário do que os esteróis e n-alcanos, sendo
também um composto mais específico, pois alguns dos seus fenóis são encontrados
apenas em plantas vasculares (LALLIER-VERGÈS et al., 2008). Alguns esteróis como
o sitosterol e campesterol e, ainda, alguns n-alcanos com cadeia longa (C27, C29 e C31)
podem ser originados por diferentes grupos de organismos (VOLKMAN, 1986;
MUDGE; SEGUEL, 1999). Contudo, estes marcadores devem ser avaliados em
conjunto com os fenóis da lignina e com os isótopos de carbono.
Este trabalho está inserido no projeto CARBAMA – Ciclo do carbono no Rio
Amazonas, o qual, busca, principalmente, a ampliação do conhecimento a cerca da
contribuição da produção primária dos lagos de ria e dos lagos de várzea para o
fornecimento de material orgânico recente para o Rio Amazonas e a consequente
transferência de CO2 na interface entre a água e atmosfera pela degradação desse
material orgânico. O conhecimento sobre as principais fontes de carbono orgânico
sedimentar e a compreensão dos processos de degradação da matéria orgânica
sedimentar nestes lagos é, sem dúvida, um importante embasamento para que se alcance
com sucesso o objetivo final deste projeto.Dessa forma, o objetivo deste estudo, foi
avaliar o uso de diferentes marcadores de matéria orgânica para a identificação das
principais fontes e, dos níveis de degradação bacteriana da matéria orgânica sedimentar
de três lagos de ria (Manacapuru, Igarapé e Urubu) e cinco lagos de várzea (Cabaliana,
Janauacá, Mirituba, Canaçari e Curuaí) localizados na Bacia Central Amazônica (AM,
PA, Brasil). Um conjunto de esteróis, n-alcanos e fenóis da lignina, bem como os
isótopos do carbono foram analisados nos sedimentos superficiais destes lagos.

1.1 OBJETIVO GERAL

Aplicar os esteróis, n-alcanos e fenóis da lignina como marcadores de matéria
orgânica para a identificação das principaisfontes e dos níveis de degradação do
material orgânico sedimentar de lagosde ria e lagos de várzea localizados na Bacia
Amazônica Central, que são lagos com intensa hidrodinâmica e influência de matéria
orgânica oriunda de diferentes grupos de vegetais.
1.2OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Identificar e quantificar os esteróis colesterol, colestanol, colestanona,
ergosterol, estigmasterol, campesterol, sitosterol e sitostanol, bem como os nalcanos de cadeia curta (C17 e C19) e os de cadeia longa (C21, C23, C25, C27, C29 e
C31), nas amostras de sedimentos superficiais coletadas nos lagos de ria e lagos
de várzea estudados neste trabalho. Posteriormente, interpretar os resultados
destes esteróis e n-alcanos em conjunto com dados brutos dos fenóis da lignina,
fornecidos por Sobrinho (2013);
Conhecer os níveis de degradação da matéria orgânica sedimentar dos lagos de
ria e várzea estudados neste trabalho, através de razões entre esteróis e razões
entre os fenóis da lignina identificados neste trabalho;
Usar a composição elementar (C:N) e isotópica δ13C como ferramenta
complementar para a identificação das principais fontes de matéria orgânica
sedimentar nos lagos de ria e lagos de várzea estudados.

2 HIPÓTESE

O uso dos esteróis,n-alcanos e fenóis da lignina como marcadores de matéria
orgânica para a identificação das principais fontes de carbono orgânico sedimentar de
lagos com intensa hidrodinâmica e influência de matéria orgânica oriunda de diferentes
grupos de vegetais, deve ter seus resultados avaliados em conjunto. Pois, o uso isolado
de um destes marcadores pode não ser suficiente para diferenciar as fontes do material
orgânico, nestes tipos de lago. As moléculas de esteróis saturadas e as moléculas de
lignina oxidadas, podem ainda, revelar os níveis de degradação bacteriana da matéria
orgânica nestas lagos.

3 BASE TEÓRICA

3.1 MARCADORES GEOQUÍMICOS DE MATÉRIA ORGÂNICA

A identificação e quantificação das moléculas e elementos que são usadas como
marcadores da matéria orgânica, em ambientes naturais, pode revelar as fontes que estão
produzindo e fornecendo este material, bem como pode possibiltar a determinação dos
níveis de degradação química e biológica que estes compostos orgânicos estão sofrendo
no ambiente (JAFFÉ et al., 2001; VOLKMAN et al., 1998; ZIMMERMAN; CANUEL,
2001).
Apesar de muitos organismos apresentarem os mesmos grupos de moléculas
orgânicas formando seus tecidos e executando suas função bioquímicas e fisiológicas,
cada tipo de organismo apresenta quantidades diferentes destas moléculas e, ainda,
organismos com constituição molecular orgânica semelhantes podem habitar
ecossistemas diferentes. Dessa forma, torna-se possível o uso da presença destas
moléculas orgânicas como marcadores de fontes deste material (KILLOPS; KILLOPS,
2005). Os compostos mais abundantes nos seres vivos, normalmente são os
carboidratos, proteínas elipídios. Adicionalmente, plantas vasculares superiores contêm
significantes quantidades defenóis da lignina, o maior componente dos seus tecidos de
suporte.
Vários métodos têm sido desenvolvidos para a aplicação do uso de marcadores
de matéria orgânica para a determinação das fontes deste material. Entre os principais
métodos utilizados, estão o uso de razões elementares e istópicas entre o carbono (C) e o
nitrogênio (N) (C:N; 13C:12C e 15N:14N) e, o uso dos marcadores moleculares como, por
exemplo, os esteróis, ácidos graxos, hidrocarbonetos (HPAs e n-alcanos) e fenóis da
lignina (MEYERS, 1997; CARREIRA, et al., 2002).

3.1.1 Marcadores elementares – razão C:N

A razão C:N tem sido,tradicionalmente utilizada para a distinção entre a matéria
orgânica

de

origem

fitoplanctônica

e

a

matéria

oriunda

de

plantas

vasculares(SULLIMAN et al., 1996). As algas são organismos que possuem uma
estrutura celular rica em proteínas e, os aminoácidos que constituem estas proteínas
possuem átomos de N em sua molécula. Dessa forma, esses organismos apresentam
altas concentrações do átomo N e,a matéria orgânica originária da estrutura celular algal
apresenta uma razão C:N que normalmente varia entre 4 e 10. Contudo,
plantasvasculares são ricas em celulose, que possui uma estrutura molecular rica em C,
dessa forma sua razão C:N é mais elevada, ficando em torno de 20. Razões C:N entre 11
e 20 podem representar uma mistura de fontes, porém esses valores não são absolutos
para todos os tipos de ecossistemas(MEYERS, 1994; REDFIELD et al., 1963). Outro
fator que precisa ser avaliado, são os níveis de degradação do material orgânico presente
nos sedimentos, pois a razão C:N é alterada por esta degradação das moléulas orgânicas
(ANDREWS, 1998). A degradação das proteínas constituintes das algas, causa a
dispersão dos átomos de N, o que pode aumentar a razão C:N. Enquantoque, a absorção
de N na forma de amônia (NH3 / NH+4) acompanhada pela remineralização e liberação
de átomos de carbono desse material, possivelmente causaram a redução da razão C:N.
Entretanto, a relação C:N é suficientemente bem preservada em sedimentos
subaquáticos, o que guarda as informações acerca da origem desse material (MEYERS,
1997).

3.1.2 Marcadores isotópicos

Isótopos são espécies atômicas de um mesmo elemento químico que possuem
massas diferentes, pelo fato de o número de nêutrons em seu núcleo ser distinto, ou seja,
possuem o mesmo número de prótons, mas diferentes números de nêutrons no núcleo
atômico. Uma vez que a massa atômica é dada pela soma do número de prótons e do
número de nêutrons, isótopos de um mesmo elemento terão diferentes valores de
massa.Os isótopos estáveis não alteram sua massa ao longo do tempo, ao contrário dos
chamados instáveis ou radioativos, que, por sua vez, decaem, ou seja, mudam suas
massas, devido à emissão de partículas subatômicas (CRAIG; CRAIG, 1972).

Normalmente os isótopos com menor número de massa, são mais abundantes,
enquanto os isótopos de maior massa atômica são mais raros, estando presente em
quantidades muito menor, quando comparados aos isótopos de menores massas.
Isótopos dos elementos C e N apresentam grande importância em estudos ambientais,
além desses, também possuem grande relevância nesses estudos, os isótopos estáveis de
oxigênio (O), hidrogênio (H) e enxofre (S)(MARTINELLI et al., 2009), tabela 1.
O uso de isótopos estáveis para a compreensão de questões biogeoquímicas tem
sido amplamente utilizado. A composição isotópica de elementos como o C, N, O, H e
S muda de forma previsível através de seus ciclos na biosfera. O aprofundamento no
conhecimento dessas mudanças pode promover um melhor entendimento sobre os
ciclos globais desses elementos (PETERSON; FRY, 1987).
Tabela 1 - Isótopos estáveis dos elementos carbono, nitrogênio, oxigênio,
hidrogênio e enxofre, com suas respectivas abundâncias médias, em átomos %.
Elemento

Isótopo

Abundância Média

12

98,89

13

C

1,11

14

N

99,34

15

N

0,37

16

O

99,76

17

0,037

18

O

0,199

1

H

98,98

H (Deutério)

0,02

C

Carbono

Nitrogênio

Oxigênio

O

Hidrogênio
2

32

95,02

34

4,21

S

Enxofre
S

Fonte: MARTINELLI et al., 2009

3.1.2.1Isótopos estáveis – Carbono

Os isótopos do carbono podem ser usados para indicar se a matéria orgânica
sedimentar de diferentes sistemas hídricos é de origem fitoplanctônica ou de plantas
vasculares. Para o material oriundo de plantas vasculares, ainda é possível identificar se
são plantas vasculares lenhosas ou não lenhosas (MEYERS, 1997). As moléculas
orgânicas sedimentares carregam informações acerca dos organismos que as
produziram. A composição isotópica de uma molécula pode indicar a composição
isotópica do organismo que originou essa molécula. Dessa forma podemos inferir sobre
as fontes de carbono utilizadas por esse organismo, e ainda conhecer qual o seu nível
trófico dentro do ecossistema. No caso de organismos fotossintetizantes podemos
identificar a assimilação de diferentes isótopos do carbono atmosférico durante o
processo de fotossíntese (HAYES, 1993).
O processo de fotossíntese em plantas que sobrevivem em habitat com escassez
de águaé diferente (RICKLEFS, 2003). Muitas plantas assimilam o C através da via C3,
também conhecido como o ciclo de Calvin-Benson. Nesse ciclo, durante a absorção de
carbono atmosférico, ocorre maior discriminação com os átomos

13

C. As plantas que

realizam fotossíntese através da via C4, apresentam uma menor discriminação isotópica
dos átomos

13

C, quando comparado com a fotossíntese pela via C3. As plantas que

realizam fotossíntese através do metabolismo do ácido crassuláceo (via CAM)
apresentam uma discriminação variável dos átomos 13C, de acordo com sua dinâmica de
crescimento (MEYERS, 1997). O fitoplâncton também realiza fotossíntese através da
via C3, usando preferencialmente os átomos

12

C para a produção de suas moléculas

orgânicas (MEYERS, 2003). A tabela 2 apresenta os resultados de δ13C de grupos de
vegetaisque realizam diferentes tipos de fotossíntese e, do fitoplâncton, que foram
registrados em ambientes tropicais e temperados por diferentes autores.

Tabela 2 - Valores de δ13C registrados em diferentes grupos de vegetais e
fitoplâncton.
Tipo de
fotossíntese
C3

C4

CAM

Organismos

Tipo de clima

Resultados de
δ13C

Referências

Vegetação arbórea
e arbustiva
Vegetação arbórea
e arbustiva

Temperado

-30 a -25

Meyers, (2003)

Tropical

-40 a -24

Mortillaro et al., (2011);
Zocatelli, et al., (2013)

Fitoplâncton fluvial

Temperado e
tropical

-37 a -30

Martinelli et al., (2009)

Gramíneas

Temperado

-15 a -10

Meyers, (2003)

Macrófitas

Tropical

-32 a -13

Moreira-Turcq et al., (2013);
Sobrinho et al., (2016)

Cactáceas e
Bromeliáceas

Tropical e
desértico

-20 a -10

Meyers; Ishiwatari, (1993)

3.1.2.2 Isótopos estáveis – Nitrogênio

Como ocorre com a composição isotópica do C, o conhecimento da composição
dosisótopos estáveis do N da matéria orgânica sedimentar também pode indicar se esse
material é de origem fitoplanctônica ou de plantas vasculares. O que baseia a distinção
entre estas fontes da matéria orgânica é a diferente composição isotópica das distintas
fontes de N inorgânico utilizadas pelos organismos aquáticos e terrestres (MEYERS,
1997).
As plantas absorvem do solo, principalmente as formas inorgânicas NH4+ e
NO3.Dessa forma, sua composição isotópica dependerá da composição isotópica dessas
formas inorgânicas e também da disponibilidade das fontes destes compostos. Nesse
caso, uma mesma espécie de planta pode apresentar composições isotópicas diferentes.
Como a composição isotópica do N estável do solo varia com a profundidade, plantas
com diferentes profundidades de raízes também podem apresentar composições
isotópicas distintas.

Existem também as plantas que mantém associações com

micorrizas do solo. O N que é absorvido pelas micorrizas de diferentes profundidades
do solo, é distribuído pelos tecidos da planta, e também contribui para alterar a
composição isotópica da mesma.Algumas espécies de plantas, principalmente as que
pertencem às famílias das leguminosas, são capazes de fixar nitrogênio atmosférico
(Fixação Biológica do Nitrogênio) devido a associações mutualísticas com bactérias do
gênero Rhizobium. Essas bactérias são capazes de transformar o N2 atmosférico inerte
em NH3, forma disponível para a planta. Assim, essas plantas, além do solo, também
têm na atmosfera outra fonte de nitrogênio (MARTINELLI et al., 2009).Ao contrário do
C, no qual, por exemplo, uma planta que realiza o ciclo fotossintético C3 ou C4terá uma
composição isotópica do carbono estável relativamente constante, a variabilidade da
composição isotópica do N estável é muito maior e não há um padrão a seguir
(MARTINELLI et al., 2009).

3.1.3Marcadores de matéria orgânica – Esteróis

Alguns dos lipídios amplamente utilizados como marcadores de matéria
orgânica são:os esteróis, cetonas, hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (HPAs) e nalcanos. Estes compostos podem seu usados para a identificação de fontes naturais e
antropogênicas da matéria orgânica em águas e sedimentos. Umas das principais
vantagens em utilizar esses compostos como marcadores, está no fato deles serem
relativamente resistentes a degradação microbiana, são facilmente identificados a partir
de técnicas analíticas bastante difundidas e, ainda, podem ser quantificados em baixas
concentrações (CANUEL, 2001; SALIOT, 1991).
Os esteróis (Figura 1),pertencem à classe dos triterpanóides tetracíclicos
(VOLKMAN, 2005).As moléculas de esteróis que possuem anéis totalmente saturados
são denominadas de estanóis e, quando estes compostos apresentam insaturação no
sistema de anéis são denominados de estenóis.A presença ou ausência da insaturação no
sistema de anéis, o comprimento da cadeia carbônica alifática na posição C17 e a
estereoquímica dos substituintes são responsáveis por existir diversos tipos de
esteróis.A diversidade estrutural desses compostos e seus derivados podem fornecer
informações importantes para a identificação de fontes e de alterações diagenéticas
dessas moléculas no sedimento (STEFENS, 2006).

Figura 1- Estrutura geral de uma molécula de esterol.
Fonte: STEFENS, 2006

3.1.3.1 Formação dos estenóis

Os estenóis são formados através da oxidação enzimática do esqualeno (C30H50),
como demonstrado na figura 2. Vegetais vasculares superiores, microalgas e
determinados protozoários, convertem o composto 2,3-epóxido para cicloartenol.
Enquanto animais e fungos transformam o mesmo substrato para lanosterol. A oxidação
enzimática ou descarboxilação converte lanosterol (C30) em colesterol (C27), sendo este
último precursor de todos os esteróis de origem animal. Grande parte do colesterol
originado pelos animais está ligado as membranas celulares e em lipoproteínas desses
organismos, contribuindo, dessa forma, para a manutenção da rigidez da membrana
plasmática (KILLOPS; KILLOPS, 2005).

Figura 2 - Biossíntese dos estenóis a partir do precursor esqualeno.
Fonte: KILLOPS; KILLOPS, 2005

3.1.3.2 Formação dos estanóis

Os

estanóis

podem

ser

encontrados

nos

sedimentos

devido

à

biotransformaçãodos estenóis. A figura 3 explica o processo de formação dos 5β-estanol
e 5α-estanol livre no ambiente e no intestino de animais a partir de seus precursores
estenóis (STEFENS, 2006).

Figura 3 - Formação dos 5β-estanol e 5α-estanol livre no ambiente e no intestino de animais a partir de
seus precursores estenóis.
(Fonte: KILLOPS; KILLOPS, 2005)

3.1.3.3 Os esteróis: colesterol, colestanol, colestanona, ergosterol, estigmasterol,
campesterol, sitosterol e sitostanol

As principais fontes biogênicas dos esteróis são: fitoplâncton, zooplâncton,
nécton, macroalgas, dinoflagelados e plantas vasculares lenhosas e não lenhosas. As
fontes antropogênicas são responsáveis pela contaminação dos sedimentos devido ao
lançamento de efluentes no ambiente aquático (STEFENS, 2006).
A tabela 3 apresenta a estrutura molecular dos esteróis identificados e
quantificados neste estudo, bem como as principais fontes decada um destes compostos.

Esta tabela também expressa à nomenclatura usual e a recomendada pela IUPAC e, o
número de átomos de carbono presente em cada uma dessas moléculas.

Tabela 3 - Apresentação da estrutura molecular, nomenclatura, n° de carbonos e
principais fontes dos esteróis identificados e quantificados nesse trabalho.
Estrutura molecular

Nomenclatura
usual

Nomenclatura IUPAC

Nº de
Carbono

Fontes

Colesterol

5-colesten-3β-ol

27

Fitoplâncton,
zooplâncton e
nécton

Originado pela
degradação
bacteriana do
colesterol

Colestanol

5α-colestan-3β-ol

27

Colestanona

5α-colestan-3-one

27

Ergosterol

5,7,22-Ergostatrien-3β-ol

28

Originado pela
degradação
bacteriana do
colesterol
Produzidos por
fungos que atuam
na degradação de
matéria orgânica

Campesterol

24α-Methyl-5-cholesten-3β-ol

28

Plantas vasculares
e fitoplâncton
marinho

Estigmasterol

5,22-colestadien-24-etil-3β-ol

29

Plantas vasculares
e fitoplâncton
marinho

29

Plantas
vasculares,
fitoplâncton
marinho e
cianobactérias

29

Originado pela
degradação
bacteriana do
sitosterol

Sitosterol

Sitostanol

24-etilcolest-5-em-3β-ol

24-etil-5α-colest-22-en-3β -ol

Fonte: STEFENS, 2006; MUDGE et al., 1999; SANTOS
S
et al., 2008; VOLKMAN et al., 1998; VOLKMAN,
2008;SIGMA-ALDRICH, 2016.

3.1.4Marcadores de matéria orgânica – n-alcanos

Os n-alcanos são hidrocarbonetos alifáticos (saturados) de origem biogênica e,
apresentam preferencialmentecadeias com número ímpar de carbono. As cadeias
originadas por plantas vasculares são derivadas, geralmente de suas ceras cuticulares e,
constituídaspor cadeias moleculares longas com 23 a 33 carbonos, com predomínio das
cadeias de C27,C29 e C31(VOLKMANet al., 1998).O fitoplâncton produz n-alcanos com
menor peso molecular, suas cadeias contêm, normalmente de 15 a 21 carbonos, com
predomínio dos compostos C17 e C19(BOURBONNIERE, et al., 1997; VOLKMAN et
al., 1998).
Os n-alcanos de origem fóssil apresentam as mais variadas composições
(petróleo bruto ou derivados). Diferentes tipos de petróleo são gerados de acordo com as
condições físico-químicas da sua formação, dos organismos precursores e do seu local
de formação. Os hidrocarbonetos de origempetrogênica apresentam n-alcanos sem
predominância de cadeias com númeroímpar ou par de carbonos. Portanto, está ausência
de predominância entre cadeias ímpares e pares éutilizada para auxiliar na identificação
de sedimentos contaminados por petróleoou derivados (BOURBONNIEREet al., 1997).
Devido a esta predominância de diferentes cadeias de n-alcanos biogênicos em
determinados grupos de organismos, estes compostos podem ser usados como
marcadores moleculares de matéria orgânica, auxiliando outros marcadores moleculares
na identificação das fontes deste material. E, ainda, diferentes índices que relacionam
cadeias de n-alcanos de diferentes tamanhos, podem indicar a predominância de
determinadas fonte de matéria orgânica sobre outras(WU et al., 2001).

3.1.5Marcadores de matéria orgânica – Fenóis da lignina

As ligninas são estruturas fenólicas de alto peso molecular, encontradas
exclusivamente em plantas vasculares (HEDGES; PARKER, 1976). Sendo, a lignina,
após a celulose,o segundo composto mais abundante nas plantas e, ainda, um dos mais
abundantes no planeta Terra,contabilizando até cerca de 30 % do carbono da biosfera
(FENGEL; WEGNER, 1994).

Os diferentes grupos de vegetais superiores, possuem uma composição química
diferente dos seus fenóis da lignina, estes grupos também possuem diferentes
quantidades de cada tipo destes fenóis. Essa distribuição variada dos fenóis entre os
vegetais, tornapossível aidentificação dasfontes vegetaisdestes fenóis que estão
compondo amatéria orgânica sedimentar. Dessa forma, os fenóis da lignina são
considerados

como

eficientes

marcadores

de

matéria

orgânica

oriunda

de

plantasvasculares. Os diferentes tipos de vegetais vasculares podem ser divididos em
grupos, utilizando-se diferentes parâmetros de classificação, como por exemplo, as
plantas podem ser divididas em lenhosas ou não lenhosas, de acordo com seu teor de
celulose (as plantas lenhosas apresentam elevadas quantidades de celulose); ou também
podem ser divididas em angiospermas (plantas com flor) ou gimnospermas (plantas sem
flores).A identificação e quantificação dos fenóis da lignina podem ser usados para
determinação de quais destes grupos vegetais estão fornecendo maiores quantidades de
matéria orgânica para os sedimentos dos sistemas hídricos (HEDGES; ERTEL, 1982).
Quando degradada, a lignina é oxidada em moléculas de menor peso
molecular,sendo que os seus principais produtos de degradação podem ser divididos em
3 grupos:Vanilil (V), Siringil (S), Cinamil (C). O p-hidroxi e ácido benzoico também
são formados após a quebra da lignina, contudo, estes compostos também são
encontrados em outros grupos de seres vivos que não são as plantas vasculares, como
por exemplo, no fitiplâncton. Os fenóis do grupo Vanilil (V) e Siringil (S)estão
presentes na forma ácida, aldeídica e cetônica, enquanto que o grupo Cinamil (C) está
apenasem duas formas ácidas, conforme demonstrado na tabela 4 (HEDGES; PARKER,
1976).
Tabela 4 - Apresentação da forma ácida, aldeídica e cetônica dos fenóis da lignina
Vanilil, Cinamil e Siringil.
Formas químicas

Vanilil (V)

Ácido

Ácido Vanílico

Aldeído

Vanilina

.....

Siringaldeído

Cetona

Acetovanilina

.....

Acetosiringona

Fonte: HEDGES; PARKER, 1976

Cinamil (C)
Ácido Trans p-cumárico
Ácido Trans-felúrico

Siringil (S)

Ácido Siríngico

Os fenóis do grupo C estão presentes em quantidades consideráveis somente em
plantas do grupo angiospermas não lenhosas. Entretanto, o fenol S é encontrado nos
tecidos de plantas do grupo angiospermas lenhosas. O fenol V está presente tanto nos
tecidos das plantas lenhosas como nas não lenhosas, por isso, este fenol é usado como
parâmetro normalizador para se identificar a predominância de tecidos lenhosos ou não
lenhosos na matéria orgânica analisada (FARELLA et al., 2001; GOÑI; HEDGES,
1992; HEDGES;MANN, 1979). A utilização das razões que relacionam os fenóis da
lignina, tais como cinamil e vanilil (C:V) e siringil e vanilil (S:V), podem auxiliar na
identificação das principais fontes de matéria orgânica alóctone para os ambientes
aquáticos (GOÑI; HEDGES, 1992; GORDON; GOÑI, 2004;HEDGES; MANN, 1979),
tabela 5.
Tabela 5 - Identificação de fontes de matéria orgânica a partir das razões entre os
fenóis da lignina (C:V e S:V).
Razões

Interpretação das razões

Maior valor de C:V

Predomínio de tecidos de

em relação a S:V

angiosperma não lenhosa

Maior valor de S:V

Predomínio de tecidos de

em relação a C:V

angiosperma lenhosa

Valores de C:V e
S:V próximos a

Predomínio de giminosperma

zero
Fonte: GOÑI; HEDGES, 1992; GORDON; GOÑI, 2004; HEDGES; MANN, 1979

3.1.6 Índices de degradação da matéria orgânica

As razões entre alguns esteróis têm sido utilizadas com o intuito de se
determinar os níveis de degradação da matéria orgânica sedimentar presentes em
diferentes sistemas hídricos. Algumas dessas razões relacionam os estanóis (compostos
saturados) e os estenóis (composto insaturado). Relembrando, que os estanóis são
formados a partir da redução bacteriana dos estenóis. Sendo assim, podemos denominar

os estenóis como compostos parentais, ou precursores. Alguns exemplos deste tipo de
razões são: Sitostenol / sitosterol, colestanol / colesterol e colestanona /
colesterol(GONZALEZ-OREJA; SAIZ-SALINAS, 1998; JENG et al., 2001). Segundo
Volkman,(1986), valores destas razões > 1,25 indicam a predominância de estanóis;
valores < 0,75 indicam predominância dos estenóis e, ainda, valores entre 0,75 e 1,25
indicam a mistura destes compostos.
Os fenóis da lignina também são usados para a determinação dos níveis de
degradação da matéria orgânica. A razão entre compostos ácidos e aldeídicos de siringil
((Ac/Ad)S) e vanilil((Ac/Ad)V) são utilizados como índice diagenético da matéria
orgânica

(HEDGES;

MANN,

1979).

A

degradação

bacteriana

de

lignina,

frequentementeproduz razões (Ac/Ad)V para o siringil e vanilil acima de 0,4 (GOÑI;
HEDGES, 1992; GOÑI et al., 1997).

3.2 CICLO HIDROLÓGICO DA BACIA AMAZÔNICA E A HIDRODINÂMICA
DOS LAGOS DE RIA E LAGOS DE VÁRZEA

A Bacia Amazônica é a mais extensa rede hidrográfica do planeta Terra,
ocupando parte do terrítório de todos os países do norte da América Latina, desde os
sopés andinos até o Oceano Atlântico (EVA; HUBER, 2005). Esta bacia apresenta cerca
de 7 milhões de km2, dos quais 3,8 milhões estão localizados no Brasil (IBGE, 2009).
Um quinto do total de água doce existente no planeta Terra está localizado na Bacia
Amazônica, sendo a descarga do Rio Amazonas no Oceano Atlântico é de
aproximadamente 175.000m2/S (NITTROUER et al., 1996), o que corresponde a cerca
de 20% da água doce transportada dos continentes para os oceanos em todo o planeta
(GIBBS, 1970).
O ciclo hidrológico sazonal da Bacia Amazônica é regulado pelas chuvas
(SIOLI, 1956). Este ciclo possui quatro estações hidrológicas, sendo elas: estação de
estiagem, que ocorre entre os meses de outubro e novembro, quando a vazão do rio é
mínima; estação de chuvas, na qual as chuvas são mais intensas e frequentes. Esta
estação ocorre entre os meses de dezembro a abril quando o volume de água dos rios
aumenta; estação de cheia, ocorre durante o período de maio a julho, quando a vazão do

rio é máxima; estação de vazante, que ocorre nos meses de agosto e setembro. Nos
períodos de aumento do volume das águas, os rios principais alagam grandes extensões
de florestas e planícies ao longo de suas margens.Segundo Junk(1989), este processo é
denominado como pulsos de alagamento. Neste cenário, podemos identificar os lagos de
várzea, nos quais existe uma área de água permanente circundada por uma planície de
inundação. Os pulsos de alagamento afetam diretamente a hidrologia, a ecologia e a
geoquímica destes lagos de várzea, poispromovem a troca de grande quantidade de
água, sedimentos e materiais inorgânicos e orgânicos entre o ambientes lêntico dos
lagos e o lótico do rio principal (JUNK, 1997). Durante as estações hidrológicas de
chuvas e cheia, esta transferência de água, sedimentos e materiais ocorre no sentido do
rio principal para o lago de várzea, contudo, durante as estações de estiagem e vazante,
esta transferência ocorre no sentido oposto, ou seja, dos lagos de várzea para o rio
principal através de canais de conexão (LAURENCE et al., 2007).Assim, as várzeas
apresentam uma complexa dinâmicahidrológica, sendo que esta dinâmica é influenciada
principalmente, pelo tamanho da planície inundável, tipo de vegetação dessa planície,
tempo de residência e profundidade da água e, ainda, por sua geomorfologia(JUNKet
al., 2009).A figura4, ilustra o pulso de alagamento de uma planície de inundação, com
as setas indicando o sentido do fluxo da água e, no final da imagem está a delimitação
da zona de transição entre o ambiente aquático e terrestre, que existe nas várzeas. Na
figura 4a, observamos o final da estação de estiagem, com o nível de água do lago
bastante baixo. Esta figura, também mostra a presença de gramíneas e arbustos
terrestres e, ainda, de árvores que são tolerantes aos alagamentos peridódicos do solo.A
estação de chuva, apresentando o aumento do nível de água do lago (em consequência
do aumento do nível da água do rio principal),com o início da inundação da planície,
está ilustrada na figura 4b. Devido a elevação do nível da água, ocorre um grande
aumento na quantidade de macrófitas aquática e semi-aquática, simultaneamente a
decomposição da vegetação terrestre que foi alagada. Na figura 4c, observamos a
estação de cheia com o lago atingindo seu nível máximo de água e, consequentemente,
inundando toda a planície com solos florestados ao seu redor.Na figura 4d, ocorre a
estação de vazante, na qual o sentido do fluxo de água se inverte e os níveis de água do
lago e rio começam a diminuir. A figura 4e, apresenta o início da estação de estiagem,
na qual o fluxo de água continua no sentido do lago para o rio e, os níveis de água
atingem seu valor mínimo.

(a)

(b)
Água, sedimentos, materiais inorgânicos e
orgânicos sendo transferidos do rio
principal para a várzea

Gramíneas
terrestres

Arbustos
terrestres

Árvores tolerantes
aos alagamentos

Produção máxima de
vegetação aquática e semiaquática e, decomposição da
vegetação terrestre

(c)

Máxima biomassa de
vegetação aquática e
semi-aquática

(d)
Água, sedimentos, materiais inorgânicos e
orgânicos sendo transferidos
davárzeapara o rio principal

(e)

Zona de transição: aquático / terrestre

Figura 4 - Pulso de alagamento e a variação no nível da água do rio principal ao longo das diferentes
estações do ciclo hidrológico: (a) final da estação de estiagem; (b) estação de chuvas; (c) estação de cheia;
(d) estação de vazante; (e) início da estação de estiagem.
Fonte: adaptada de BAYLEY, 1995.

Os lagos de ria da Bacia Amazônica, apresentam uma localização mais elevada
topograficamente do que as planícies de inundação dos lagos de várzea, estando
localizados em regiões não alagáveis periodicamente, que são chamadas de “terra
firme”(HENDERSON; CRAMPTON 1997; NOLAN et al., 2009). Dessa forma, os
lagos de ria recebem materiais oriundos dos solos não alagáveis através da estocagem
superficial destes solos e de pequenos rios presentes na área dabacia de drenagem local.
Durante as estações de chuva e cheia, ocorre transbordamento dos lagos de riae,
consequentemente, a transferência de água, sedimentos e materiais inorgânicos e
orgânicos ocorre no sentido do lago para o rio principal,de forma contrária ao que
acontece com os lagos de várzea nestas estações hidrológicas. Nas estações de estiagem
e vazante, também de forma contrária ao que acontece com os lagos de várzea, os lagos
de ria não mantêm contato como rio principal(MÜLLER et al., 1995). A figura 5
apresenta umaimagem de satélite que destaca os Lagos de Ria Manacapuru e Igarapé,
que foram estudados neste trabalho.

Igarapé

Figura 5 - Imagem de satélite de um trecho dos Rio Solimões/Amazonas. Na imagem estão destacados
com uma seta os Lagos de Ria Manacapuru e Igarapé.
Fonte: adaptada de JUNK et al., 2010.

Existem cores de água diferentes na Bacia Amazônica, são elas: águas pretas,
claras e brancas (SIOLI, 1984). Esses diferentes tipos de coloração das água ocorrem
devido as diferentes constituições geológicas que existem na Bacia Amazônica (Figura
6). Essas formações geológicassão responsáveis pela origem dos diferentes tipos de
solos. Os atuais níveis de erosão destes solos, determinam as concentrações e a
qualidade dos materiais sólidos que chegam as águas dos rios e lagos, ficando em
suspensão ou dissolvidos na coluna de água. Alémde determinar a coloração destas
águas, o material suspenso ou dissolvido, também exerce influência sobre as cadeias
tróficas desses rios e lagos.

Figura 6 - Mapa geológico da Bacia Amazônica (esta figura é colorida na versão eletrônica).
Fonte: adaptada de SÁNCHEZ et al., 2015.

As águas pretas (e.g. Rio Negro) são pobres em nutrientes e materiais em
suspensão, por isso apresentam valores baixos de condutividade quando comparada com
as águas brancas e, ainda, possuem grande quantidade de material orgânico na forma de
coloídes, ressaltando a abundância em substâncias húmicas que proporcionam essa
coloração escura as águas e determina os valores baixos de pH (STALLARD;
EDMOND, 1983). As águas claras (e.g. Rio Tapajós), normalmente são cristalinas ou
esverdeadas e, como as águas pretas, apresentam baixas concentrações de nutrientes e
materiais em suspensão, possuindo também valores baixos de condutividade.
Normalmente, as águas pretas e claras drenam regiões da bacia hidrográfica com baixo
relevo, com solos não muito erodidos que são cobertos por floresta (GIBBS, 1967). Os
rios de águas brancas apresentam grande concentração de material dissolvido e em
suspensão e são ricos em nutrientes, devido a grande quantidade de material antigoque é
carreado dos solos bastante erodidosAndes para esses sitemas hídricos (SIOLI, 1984;
STALLARD; EDMOND, 1983). Consequentemente, apresentam uma condutividade
mais elevada quando comparada com a condutividade das águas pretas e claras
(MORTILLARO et al., 2011). E, ainda, devido à baixa concentração de sólidos em
suspensão as águas pretas e claras apresentam taxas de sedimentação menor quando
comparada as taxas de sedimentação que ocorrem nas águas brancas que são ricas em
materiais

suspensos

(MOREIRA-TURCQ

et

al.,

2004).

4 MATERIAIS E MÉTODOS

4.1 ÁREA DE ESTUDO

Neste trabalho, foram estudados dois tipos diferentes de lagos, são eles os lagos
de ria e os lagos de várzea. Os lagos de ria possuem águas pretas ou claras e são
formados pela confluência entre o rio principal e pequenos rios que drenam a bacia
hidrográfica. As trocas de água, sedimentos e materiais inorgânicos e orgânicos entre os
lagos de riae o rio, ocorrem unidirecionalmente, no sentido do lago de ria para o rio
principal (MÜLLER et al., 1995). Entretanto, os lagos de várzeatrocam água,
sedimentos e materiais bidirecionalmente, ou seja, as trocas ocorrem tanto no sentido do
lago para o rio principal como no sentido do rio para o lago. Normalmente, durante a
estação de chuvas e cheia que ocorre atransferência de água e materiais dorio para os
lagos e, essa transferência ocorre dos lagos para o rio principal durante as estações de
estiagem e vazante (BONNETet al., 2008; LAURENCEet al., 2007).
Os lagos investigados neste trabalho foram os Lagos de Ria: Manacapuru
(Man.), Igarapé (Iga.) e Urubu (Uru.); e os Lagos de Várzea: Cabaliana (Cab.), Janauacá
(Jan.), Mirituba (Mir.), Canaçari (Can.) e Curuaí (Cur.). Todos estes lagos estão
localizados na Bacia Amazônica Central (AM, PA, Brasil), entre as cidades de Manaus
e Santarém em um gradiente decrescente de altitude (Figuras7 e 8).
O Lago de Ria Manacapuru possui águas pretas e está localizado ao norte da
planície inundável do lago Cabaliana, realizando troca de água e materiais com esse
lago durante a chuva e a cheia e, ainda, está interconectadocom o Rio Solimões ao
longo de todo o ciclo hidrológico. O Lago de Várzea Cabaliana também é abastecido, na
sua porção sul, pelas águas brancas do Rio Solimões. O Igarapé estudado possui águas
claras e está conectado com a porção sul do Lago de Várzea Janauacá. Enquanto, as
águas brancas do Rio Solimões chegam ao Lago Janauacá por sua porção norte. O Lago
de Várzea Mirituba recebe as águas brancas tanto do Rio Madeira como do Rio
Amazonas, através de diferentes canais de conexão presentes ao redor desta planície de
inundação. O Lago de Ria Urubu apresenta águas claras e mantem contato com a
porção norte da planície de inundação do Lago de Várzea Canaçari, enquanto,o Lago

Canaçari recebe águas brancas do Rio Amazonas através da sua porção sul. O Lago de
Várzea Curuaí é o maior lago presente na Bacia Amazônica Central. Este lago recebe e
transporta água para o Rio Amazonas, bem como para pequenos rios através de uma
complexa rede canais de conexão(Figura 8 – a, b e c).
A predominância de uma cor de água nos lagos de várzea pode ser alterada em
algumas estações hidrológicas, devido as mudanças nos níveis de subida e descida das
águas, quando ocorre a mistura entre as águas de difrentes cores (BONNET et al.,
2008). Contudo, todos os cincos lagos de várzeas investigados ao longo deste trabalho
foram classificados como lagos de águas brancas, durante todas as quatro estações do
ciclo hidrológico. Apesar de ocorrer à mistura de águas de diferentes cores, os valores
de condutividade (µS), temperatura (ºC) e pH mensurados por Abril et al. (2014),
confirmam o predomínio da influência da água branca nestes lagos. Enquanto que, estes
valores confirmam a predominância de águas pretas no Lago de Ria Manacapuru e, de
águas claras nos Lagos de Ria Igarapé e Urubu (Tabela 6).

N
Rio Amazonas
Rio Negro

c
Santarém
Rio Tapajós

Manaus
b

Águas permanentes

a
Rio Solimões

Águas temporárias

Rio Madeira

O

L

Florestas alagadas
Terra firme

Figura 7 - Mapa apresentando a região dos lagos de ria e dos lagos de várzea estudados neste trabalho (quadrantes a, b e c) . No detalhe, mapa da Bacia Amazônica Central,
ressaltando a região estudada.
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N

Águas permanentes

Manacapuru

Águas temporárias

Cabaliana

Florestas alagadas
Terra firme
Janauacá

Igarapé
Estiagem
Chuvas

a

Cheia
Vazante
Urubu
Canaçari

Mirituba

b

Curuaí

c
Figura 8 - Mapas a, b e c apresentando com maiores detalhes os Lagos de Ria Manacapuru, Igarapé e
Urubu e os Lagos de Várzea Cabaliana, Janauacá, Mirituba, Canaçari e Curuaí. A região de coleta e as
estações hidrológica, nas quais ocorreu coleta em cada lago, também estão indicadas nos mapas.

Tabela 6 - Localização e físico-química da água dos lagos de ria e lagos várzeas estudados neste trabalho. Dados máximos e mínimos de
condutividade, temperatura e pH mensurados in situ.

Lagos de Ria

Lagos de Várzea

Lagos

Latitude (S)

Longitude (O)

Cor da água

Condutividade (µS) Temperatura (°C)

pH

Manacapuru (Man.)

3°11'60''

60°46'73''

Preta

10-15

29-31

4,9-5,6

Igarapé (Iga.)

3°29'69''

60°15'47''

Clara

25-40

29-33

6,2-6,6

Urubu (Uru.)

2°50'49''

58°18'22''

Clara

10-29

29-32

5,2-6,1

Cabaliana (Cab.)

3°18'46''

60°40'15''

Branca

74-150

29-34

6,6-7,5

Janauacá (Jan.)

3°23'20''

60°16'26''

Branca

68-89

29-33

6,5-7,0

Mirituba (Mir.)

3°20'50''

58°23'60''

Branca

40-65

28-33

6,3-8,3

Canaçari (Can.)

2°58'60''

58°15'40''

Branca

44-99

29-33

6,3-9,4

Curuaí (Cur.)

2°09'44''

55°27'53''

Branca

40-71

21-35

5,8-10,1

Fonte: ABRIL et al., 2014.
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4.2 AMOSTRAGEM

Amostras de sedimentos superficiais (0-2cm) foram coletadas com draga
VanVeenos três Lagos de Ria: Manacapuru, Igarapé e Urubu e, nos cinco Lagos de
Várzea: Cabaliana, Janauacá, Mirituba, Canaçari e Curuaípara a determinação de
diferentes parâmetros. O total de amostras de sedimentos superficiais (n = 43) foram
coletados ao longo de quatro campanhas, sendo que cada campanha ocorreu em uma
estação do ciclo hidrológico da Amazônia durante os anos de 2009 a 2011.A primeira
campanha foi realizada na estação de cheia (CBM5) durante os meses de junho e julho
de 2009. A campanha seguinte foi realizada na estação de estiagem (CBM6) em outubro
de 2009. A terceira campanha ocorreu durante a estação de vazante (CMB7) em agosto
de 2010 e a última foi realizada na estação de chuvas (CMB8) em janeiro de 2011.
Durante cada campanha, ocorreram variações na quantidade de amostras coletadas em
cada lago, devido a impossibilidade de se alcançar alguns pontos de coleta de barco. A
tabela 7, apresenta o n amostral de cada lago e a identificação das amostras coletadas
nas diferentes campanhas. A identificação das amostras foi feita pelo nome da
campanha acrescentado de uma numeração.

Tabela 7 - Identificação das amostras coletadas nas diferentes campanhas e o n
amostral de cada lago.

Lagos de Ria

Lagos de
Várzea

Lagos

CBM5

CBM6

CBM7

CBM8

n amostral
de cada lago

Manacapuru

CBM5-08

CBM6-05

CBM7-05

CBM8-04

4

Igarapé

CBM5-13

CBM6-10

CBM7-07

CBM8-06

4

Urubu

CBM5-27

CBM6-28

CBM7-23

CBM8-17

4

Cabaliana

CBM5-05

CBM6-02

CBM7-02
CBM7-03

CBM8-02
CBM8-03

6

Janauacá

-----

CBM6-09

CBM7-09

CBM8-09

3

Mirituba

CBM5-20

CBM6-23
CBM6-25

CBM7-17
CBM7-18

CBM8-15
CBM8-16

7

Canaçari

CBM5-25
CBM5-36

CBM6-30
CBM6-31

CBM7-24
CBM7-25

CBM8-19

7

Curuaí

CBM5-37
CBM5-39

CBM6-37
CBM6-40

CBM7-30
CBM7-31

CBM8-25
CBM8-27

8

Todas as amostras coletadas foram congeladas (-20°C) e transportadas para a
Universidade Federal Fluminense, onde foram liofilizadas. Após a liofilização as
amostras foram processadas para a determinação dos parâmetros: carbono orgânico total
(COT), nitrogênio total (NT), isotópos do carbono (ẟ13C), esteróis,n-alcanos e fenóis da
lignina.

4.3 CONJUNTO DE PARÂMETROS GEOQUÍMICOS

A determinação do carbonototal (CT), nitrogênio total (NT) e do isótopo de
carbono ẟ13C das amostras de sedimentos superficiais coletadas durante as campanhas
CBM5 e CBM6 foi realizada no departamento de Ciências Vegetais da Universidade da
Califórnia em Davis (Califórnia, EUA), utilizando-se um espectrômetro de massa
Europe Hydra 20-20 equipado com um dispositivo de fluxo contínuo para
monitoramento de razão isotópica. A precisão média sobre as concentrações medidas
foram ± 0,1 mgCg-1 para CT e ± 0,05 mgNg-1 para NT. O CT, NT e ẟ13C das amostras

coletadas durante as campanhas CBM7 e CBM8 foram determinados no Instituto de
Pesquisas Marinhas Royal Netherlands (NIOZ, Netherlands), com um analisador
elementar orgânico Flash 2000 acoplado a um espectrômetro de massa Delta V. A
precisão média sobre as concentrações medidas também foram ± 0,1 mgCg-1 para CT e
± 0,05 mgNg-1 para NT. Com o intuito de se verificar se o CT presente nas amostras era
realmente, predominantemente orgânico, dezesseis amostras foram descarbonatadas,
seguindo a metodologia de Hedges e Stern (1984) e foram adicionalmente analisadas
para obtenção do Carbono Orgânico Total (COT), utilizando-se, novamente o
analisador elementar Flash 2000 acoplado a um espectrômetro de massa Delta V no
NIOZ. Estas análises foram realizadas em duplicatas, mantendo-se a precisão de 0,1
mgCg-1. Os resultados de CT e COT apresentaram boa correlação com uma intercessão
de +0,16 (r2=0,96; p<0,001; n=16). Estes resultados confirmam que o CT medido nas
amostras é predominantemente orgânico, deste modo os valores de CT são apresentados
como COT. Para inferir a contribuição do nitrogênio inorgânico para a composição de
NT, os valores de NT (wt.%) e de COT (wt.%) foram correlacionados (r2=0,89;
p<0,001; n=43). O resultado desta correlação mostrou que a contribuição de nitrogênio
inorgânico corresponde a 0,06 wt.% do NT. Sendo assim, os 0,06 wt.% correspondentes
ao NI foram subtraídos da quantidade de NT em todas as amostras, para posteriormente
serem determinados os valores da razão C:N orgânica.

4.4 IDENTIFICAÇÃO E QUANTIFICAÇÃO DOS ESTERÓIS E N-ALCANOS

A metodologia para a análise dos esteróis e n-alcanos foi adaptada de Wakeham
e Canuel (1998). Alíquotas de 3 a 4g das amostras de sedimentos foram pesadas para
extração dos esteróis e n-alcanos com diclorometano e metanol em quatro etapas. No
ínicio da 1º etapa foram acrescentados as amostras 50 µl de andostranol e 50 µl de
octadeceno, que são os padrões internos para se determinar a recuperação dos esteróis e
n-alcanos, respectivamente. Na 1º etapa foi acrescentado a cada amostra 10ml de
diclorometano, na 2º foram acrescentados 5ml de diclorometano mais 5ml de metanol e,
na 3º e 4º etapas foram usados 10ml de metanol. Entre cada uma dessas etapas, as
amostras foram colocadas em banho-maria com ultra-som à 30°C por 15minutos, em
seguida foram centrifugadas a 2.000rpm durante 3 minutos para a precipitação do

sedimento. O sobrenadante foi transferido para um tubo de ensaio. Ao final das quatro
etapas todos os tubos de ensaio foram centrifugados a 3.000rpm por 5 minutos para a
precipitação de qualquer resíduo de sedimento. O sobrenadante foi colocado em um
balão e levado ao rota-evaporador, contudo, os solventes não foram totalmente
evaporados, deixando-se aproximadamente 1 ml de solvente no balão, para evitar a
perda de material do extrato nas paredes da vidraria. Aos extratos foram acrescentados
2ml de heptano e, esse foi transferido pausadamente para vials de 2mL, enquanto esse
volume, acrescentado ao vial, era parcialmente seco com um fluxo de N2. Os vials com
extrato seco foram armazenados em freezer. Para o fracionamento, os extratos foram reeluídos com 1 ml de heptano, sendo 500µl eluído em coluna de Sílica Merck (mesh
0,063-0,100mm) previamente ativada em mufla a 120ºC por 24 horas, posteriormente
desativada com um volume de água destilada equivalente a 5% da massa da sílica
pesada e, diluída em heptano na concentração de 2,5g de sílica/ml de heptano. A coluna
cromatográfica foi montada em uma pipeta de Pasteur (23 cm de altura e 0,5 cm de
diâmetro), figura 9. Os solventes com distintas polaridades, heptano e acetato de etíla
20%, foram adicionados em diferentes volumes para então separar as frações contendo
aos esteróis e n-alcanos (Tabela 8). Ao longo do fracionamento os esteróissão arrastados
pela coluna cromatográfica no momento da quarta fração, enquanto os n-alcanos são
arrastados logo na primeira fração. As demais frações também foram coletadas para se
verificar a eficiência do fracionamento. As frações foram secas com fluxo de N2 e
depois congeladas.

4 cm livre p/ injeção
dos solventes

Sílica

Lã de vidro
Fluxo de N2 para
secagem da fração

Vial para coleta da
fração

Figura 9 - Esquema da coluna cromatográfica com pipeta Pasteur.

Tabela 8 - Frações de lipídios separadas pelo fracionamento. As Frações F1 e F4,
referentes aos n-alcanos e esteróis, respectivamente, estão destacadas em negrito.
Fração

Volume (mL)

Solvente

Composto

F1

0,5 + 2,0

Heptano

N-alcanos

F2

2,5

Heptano + Tolueno 50%

Álcools e Graxas

F3

5

Heptano + Ac. Etila

F4

3

Heptano + Ac. Etila

F5

3

Metanol

Cetonas, Alquenonas
e HPAs
Esteróis
Amostra
(recuperação)

As frações secas foram re-eluídas com 25 µl de heptano e mais 25 µl de
derivatizador (bis(trimethylsilyl)trifluoro-acetamida – BSTFA) e, levadas ao forno a 60
°C durante 20 minutos, para substituir os radicais livres por grupos silanil, reduzindo
possíveis caudas nos picos dos cromatogramas. Os analitos foram separados e
quantificados por cromatografia gasosa, com o equipamento HP Agilent 6890N, com
detector FID e coluna capilar DB-5. As condições cromatográficas e a rampa de
temperatura do forno do cromatógrafo estão descristas nas tabelas 9 e 10para a análise
dos esteróis e nas tabelas 11 e 12 para análise dos n-alcanos.

Tabela 9 - Condições cromatográficas para a análise dos esteróis por
cromatografia gasosa.
Condições Cromatográficas

Valores

Pressão da coluna

5 PSI

Fluxo da coluna

88,6 ml.min-1

Velocidade linear

35 cm.s-1

Fluxo Total

1,6 ml.min-1

Temperatura inicial da coluna

100 °C

Temperatura do injetor

280 °C

Temperatura do detector

300 °C

Tipo de injeção

Splitless

Tabela 10 - Rampa de temperatura do forno do cromatógrafo para a análise dos
esteróis.
Taxa (°C/min-1)

Temperatura (°C)

Tempo (minutos)

-----

100

3

10

215

14,5

5

250

21,5

2

280

36,5

10

320

40,5

Tabela 11 - Condições cromatográficas para a análise dos n-alcanos por
cromatografia gasosa.
Condições Cromatográficas

Valores

Pressão da coluna

5,2 PSI

Fluxo da coluna

2,0 ml.min-1

Velocidade linear

40 cm.s-1

Fluxo Total

64 ml.min-1

Temperatura inicial da coluna

60 °C

Temperatura do injetor

300 °C

Temperatura do detector

320 °C

Tipo de injeção

Splitless

Tabela 12 - Rampa de temperatura do forno do cromatógrafo para a análise dos nalcanos.
Taxa (°C/min-1)

Temperatura (°C)

Tempo (minutos)

-----

100

3

10

215

14,5

5

250

21,5

2

280

36,5

10

320

40,5

Os esteróis identificados foram o colesterol (Crol), colestanol (Cnol),
colestanona (Cnona), ergosterol (Erg), campesterol (Camp), estigmasterol (Estig),
sitosterol (Srol) e sitostanol (Snol). Os n-alcanos identificados foram os de cadeia curta
C17 e C19 e os de cadeias longas C21, C23, C25, C27, C29 e C31. Os esteróis foram
identificados comparando-se com padrões (Sigma-Aldrich) injetados individualmente,
enquanto os n-alcanos foram identificados com a injeção de padrões (Sigma-Aldrich) de
cadeias curtas C10-C20 e de cadeias longas C21-C40, com a mesma programação da rampa
utilizada para as amostras, possibilitando determinar os tempos de retenção
correspondentes nos cromatogramas das amostras. No início da extração foi
acrescentado, em todas as amostras, concentrações conhecidas de Andostranol e

Octadeceno (padrões internos) para se calcular a recuperação dos esteróis e dosnalcanos,

respectivamente,

após

a

extração,

fracionamento

e

injeção.

Os

esteróisapresentaram uma recuperação média de 88%, enquanto a recuperação média
dos n-alcanos foi igual a 86%.As concentrações foram calculadas pelas injeções de
concentrações conhecidas do padrão interno artificial 5α-colestano, considerando a
porcentagem de recuperação descrita anteriormente. O limite de detecção para os
esteróis e n- alcanos, foi calculado como a menor área passível de integração nos
cromatogramas e com confiabilidade para quantificação, sendo este limite igual a 0,001
µg g-1. Duas curvas padrão foram construídas e, pela equação da reta de cada uma, foi
calculada a concentração dos esteróis e dos n-alcanos presentes nas amostras (Figuras
10 e 11, respectivamente). Considerando as diluições realizadas até o momento da
injeção da amostra chegou-se a concentração dos compostos. As concentrações obtidas
foram normalizadas por um grama de carbono orgânico(µg gCO-1).

6000

y = 564,79x - 65,728
R² = 0,999

Área Padrão (pA)

5000
4000
3000
2000
1000
0
0

2

4

6

8

10

12

5α colestano µg µl-1

Figura 10 - Curva de calibração e equação da reta para o cálculo das concentração dos esteróis.
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Figura 11 - Curva de calibração e equação da reta para o cálculo das concentração dos n-alcanos.

4.5 IDENTIFICAÇÃO E QUANTIFICAÇÃO DOS FENÓIS DA LIGNINA

O processamento e análise das amostras para identificação e quantificação dos
fenóis da lignina foi realizado por Rodrigo Lima Sobrinho(SOBRINHO, 2013), que nos
cedeu os dados brutos das concentrações destes fenóis para o cálculo do ʎ8, das razões
C:V e S:V e do índice LPVI (Lignin Phenols Vegetation Index).

4.6 ÍNDICE LPVI (LIGNIN PHENOLS VEGETATION INDEX)

Tareq et al. (2004), desenvolveu um novo índice que pode fornecer maiores
detalhes sobre a matéria orgânica oriunda de plantas vasculares superiores. Os
resultados deste índice podem ser usados de forma complementar aos resultados das
razões C:V e S:V. O índice LPVI foi cálculado de acordo com a seguinte equação:
LPVI = [{S (S+1) / (V+1)+1} x {C (C+1) / (V+1)+1}]
Na qual: S = siringil, V = vanilil e C = cinamil

Este índice não é linear e, as faixas de valores que correspondem a cada grupo
de vegetais são: aproximadamente 1 (indicando a predominância de Giminosperma
lenhosa); entre 12 e 27(indicando tecidos de Giminosperma não lenhosas); entre 30 e
415 (indicando Angiosperma lenhosas); entre 378 e 2782 (indicando tecidos de
Angiosperma não lenhosas). Os efeitos diagenéticos não foram considerados no cálculo
do índice LPVI, pois podem distorcer alguns resultados(REZENDE, et al., 2010).

4.7 ÍNDICES DE DEGRADAÇÃO DA MATÉRIA ORGÂNICA (SIT-NOL / SIT-E,
COL-NA / COL-E E (AD:AL)V)

Os índices de degradação dos esteróis foram estabelecidos a partir da relação
entre a molécula do esterol degradada (esterol saturado) com a molécula do seu
respectivo esterol que ainda não foi degradado (esterol insaturado). Os índices de
esteróis usados neste trabalho foram o sitostanol/sitosterol (Sit-nol/Sit-e) e
colestanona/colesterol (Col-na/Col-e). Quando esses índices resultaram em um valor
igual ou maior do que 1,25 foi considerado o predomínio de esteróis saturados no
ambiente, o que pode indicar regiões com intenso processo de degradação. Quando os
resultados apresentaram valores iguais ou menores a 0,75 para estes índices, foi
considerado o predomínio de esteróis insaturados, podendo, dessa forma, revelar um
ambiente com processos de degradação da matéria orgânica não muito acelerado.
Quando os índices revelaram valores entre 0,75 e 1,25 foi considerado um equilíbrio
entre a produção e chegada de matéria orgânica ao ambiente com os seus processos de
degradação (VOLKMAN, 1986). Para uma melhor compreensão acerca da degradação
dos fenóis da lignina foi utilizado, neste trabalho, o índice (Ad:Al)V, uma vez que os
fenóis aldeídos (Al) são os mais sensíveis a degradação por microrganismos. Os valores
obtidos para este índice, acima de 0,4 foram considerados como indicadores de
degradação de matéria orgânica nos sistemas hídricos(HEDGES; ERTEL, 1982;
HEDGES; MANN, 1979).

4.8 ANÁLISES ESTATÍSTICAS
O tratamento estatístico dos resultados obtidos foi realizado com os
programasSTATISTICA 7.0 (Copyright © 1984-97, Statsoft Inc.)e pelo R(Free
SoftwareFoundation’sGNU General Public License). Na apresentação e dicussão dos
resultados dos estudos estatísticos, serão chamados de variáveis cada um dos
parâmetros analisados nos sedimentos superficias dos lagos estudados e, as amostras
serão identificadas pela abreviatura do nome do lago ao qual pertence, acrescentado da
sigla de identificação da campanha na qual foi coletada.
A normalidadedos parâmetros foi testada através do teste Shapiro-Wilk (p<0,05)
e, apresentou distribuição não normal para os parâmetros analisados nesteestudo. Desta
forma, o tratamento estatístico adotado foi o não paramétrico. A comparação entre os
valores médios dos parâmetros estudados ocorreu pelo teste de Kruskal-Wallis. A
Matriz de Spearman, que opera com ranking das medidas para cada variável (ZAR,
1999), foi usada para demonstração do nível de correlação entre as variáveis estudadas.
A análise de agrupamento (cluster) entre os lagos estudados, foi realizada mediante o
método de agrupamento de Ward’s. As distâncias forammensurada pela Distância
Euclidiana que é uma unidade de dissimilaridade, ou seja, quanto maior a distância,
menor é a semelhança entre as variáveis ou amostras (VICINI, 2005).
A análise das componentes principais (ACP) foi realizada tanto para as variáveis
como para as amostras. Entretanto, só foram usadas na ACP as variáveis que
apresentaram correlação ≥ 0,5 na Matriz de Spearman (VICINI, 2005).
A ACP é uma técnica de transformação de variáveis, onde cada variável medida
pode ser considerada como um eixo de variabilidade estando usualmente correlacionada
com outras variáveis. Graficamente pode ser descrita como a rotação de pontos
existentes num espaço multidimensional originando eixos, ou componentes principais,
que dispostos num espaço a duas dimensões representem variabilidade suficiente para
indicar um padrão a ser interpretado (BERNARDI et al., 2001; CATTEL, 1966).
Os componentes principais são resultados da transformação das variáveis
originais em cada um deles. Tais carregamentos podem ser considerados como uma
medida da relativa importância de cada variável em relação às componentes principais e
os respectivos sinais, se positivos ou negativos, indicam relações direta e inversamente
proporcionais. A matriz de transformação de cada variável nas componentes principais
ao ser multiplicada pela matriz original de dados fornecerá a matriz de contagens

(escores) de cada caso em relação às componentes principais. Esses valores poderão ser
dispostos num diagrama de dispersão, onde os eixos são as duas componentes mais
importantes e assim mostrar o relacionamento entre os casos condicionados pelas
variáveis medidas (BERNARDI et al., 2001).
Antes da construção do Cluster e da ACP, a padronização dos dados foi
realizada no software Statistica pela função de padronização das colunas
(Block/Standardize Columns), segundo Vicini (2015).

5RESULTADOS

Os resultados de cada um dos parâmetros analisados (COT, razão C:N, δ13C,
esteróis, n-alcanos, fenóis da lignina (λ8), razões C:V and S:V e o índice LPVI)nos
sedimentos superficiais dos lagos de riae nos lagos de várzea serão apresentados em
subitens diferentes. Os gráficos foram elaborados de maneira que os três Lagos de Ria
Manacapuru, Igarapé e Urubu, serão apresentados primeiramente, seguindo um
gradiente espacial. Posteriormente, no mesmo gráfico, os cinco Lagos de Várzea
Cabaliana, Janauacá, Mirituba, Canaçari e Curuaí, também serão apresentados
organizados em um gradiente espacial. A apresentação dos resultados de alguns
parâmetros analisados nos lagos de ria e várzea em um mesmo gráfico foi possível pois
não houve diferença significativa entre estes parâmetros (teste de Kruskal-Wallis).

5.1RESULTADOS DOS MARCADORES ELEMENTARES E ISOTÓPICOS (COT,
RAZÃO C:N E ẟ13C)

As concentrações de COT (wt.%) e razão C:N mensuradas nos lagos de ria não
apresentaram variações significativas quando comparada aos valores obtidos nas
amostras dos lagos de várzeas. Os valores de ẟ13C, ao contráriodo COT e C:N,
apresentaram variações significativas quando foram comparados os resultados dos lagos
de ria com os resultados dos lagos de várzea (p = 0,0002).
Lagos de ria – o menor valorencontrado de COT (1,6 wt.%) ocorreu no Lago
Urubu, enquanto o maior valor (4 wt.%) foi observado no Lago Igarapé. O valor
mínimo e máximo da razão C:N (8,9 – 12,2) foram observados nos Lagos Igarapé e
Urubu, respectivamente. O menor resultado de ẟ13C ocorreu no Lago Manacapuru (35,2 ‰) e o maior ocorreu no Lago Urubu(-30,8 ‰). A mediana e os valores máximos
e mínimos dos resultados de COT, razão C:N e ẟ13C estão apresentados na tabela 13.
Lagos de várzea - O valor mínimo de COT (1,2 wt.%) ocorreu no Lago
Canaçari, o da razão C:N (9,2) ocorreu no Lago Curuaí e o de δ13C(-32,1 ‰), ocorreu
em Cabaliana. Enquanto os valores máximos de COT (4,1 wt.%), C:N (15) e ẟ13C (-

26,3 ‰), ocorreram nos Lagos Cabaliana, Mirituba e Curuaí, respectivamente
(Tabela13).
Tabela 13–Mediana e valores máximos e mínimos de COT, C:N e 13C da matéria
orgânica sedimentar dos lagos de ria e lagos de várzea estudados neste trabalho.
Mediana

Máximo

Mínimo

COT (%)
Lagos de Ria

Manacapuru
Igarapé
Urubu

3,4
3,6
2,3

3,7
4
2,5

3
3,2
1,6

Lagos de Várzea

Cabaliana
Janauacá
Mirituba
Canaçari
Curuaí

3,3
2,7
2,9
2
2,2

4,1
2,7
3,8
2,8
2,6

2,5
2,5
1,8
1,3
1,9

C:N
Lagos de Ria

Manacapuru
Igarapé
Urubu

10,9
9,8
11,8

12
10,1
12,2

10,8
8,8
11

Lagos de Várzea

Cabaliana
Janauacá
Mirituba
Canaçari
Curuaí

10,7
13,4
12,8
11,1
10,2

11,3
13,4
15
12,6
10,5

10,2
10,2
10,4
9,4
9,2

δ13C(‰)
Lagos de Ria

Manacapuru
Igarapé
Urubu

-34,9
-33,8
-31,8

-33,8
-33,6
-30,8

-35,2
-34,7
-32

Lagos de Várzea

Cabaliana
Janauacá
Mirituba
Canaçari
Curuaí

-31,9
-30,4
-29
-28,6
-27,1

-31
-30,4
-28,1
-28,5
-26,3

-32,2
-31,9
-30
-30
-27,9

5.2RESULTADOS

DOS

MARCADORES

DE

PLANTAS

VASCULARES

(ESTERÓIS, N-ALCANOS E LIGNINAS) E DO ÍNDICE LPVI

A concentração dos marcadores de plantas vasculares: estigmasterol, sitosterol,
campesterol, n-alcanos com cadeia longa (C21-C31), fenóis da lignina (λ8), bem como as
razões entre esses fenóis (C:V e S:V), não apresentaram significativas variações entre as
amostras dos lagos de ria e dos lagos de várzea.
Lagos de ria–o campesterol apresentou concentrações baixas quando comparado
ao estigmasterol e sitosterol e não foi detectado nas amostras coletadas durante as
campanhas CBM5 e CBM7 no Lago Manacapuru e durante as campanhas CBM5 e
CBM6 no Lago Urubu. O estigmasterol e o sitosterol não foram detectadosnas
campanhas CBM7 e CBM6, respectivamente, no Lago Igarapé. Sendo que o sitosterol
também não foi detectado no Lago Manacapuru na campanha CBM8. Entre os
resultados do estigmasterol, sitosterol e campesterol (os esteróis marcadores de plantas
vasculares) o menor valor observado foi do campesterol (3,7 µg gCO-1) no Lago Igarapé
e o maior foi do sitosterol (57,1 µg gCO-1) no Lago Manacapuru (Figura 12).
Os n-alcanos com cadeias longas: C21, C23, C25, C27, C29 e C31, foram detectados
em todas as amostras coletadas dos lagos de ria. O C31 foi a cadeia que apresentou
menores concentrações quando comparada com as demais. O menor valor mensurado
entre essas cadeias de n-alcanos foi do próprio C31 (0,7 µg gCO-1) no Lago Igarapé.
Enquanto o maior valor foi do C23 (29,9 µg gCO-1), no Lago Urubu (Figura 13).
As concentrações dos fenóis da lignina (λ8) foram muito elevadas quando
comparada com as concentrações de esteróis e n-alcanos. Devido a isso seus resultados
serão apresentados com a unidade de miligramas (mg), como já foi explicado na secção
de Materiais e Métodos deste trabalho. O menor valor de λ8 (10,3 mg gCO-1) ocorreu
no Lago Urubu e o maior (64,5 mg gCO-1) no Lago Igarapé(Figura 14a). Os resultados
da razão C:V não demostraram ampla variação. O menor (0,2) e o maior valor (0,6)
mensurados ocorreram no Lago Igarapé(Figura 14b). A razão S:V apresentou valores
mais altos do que a razão C:V em todos os lagos de ria. Os valores mínimos (0,7) e
máximos (1,5) ocorreram no Lago Manacapuru e Urubu, respectivamente (Figura 14c).

Lagos

de

várzea–Os

esteróis

estigmasterol,

sitosterol

e

campesterol

apresentaram ampla variação nos lagos de várzea, principalmente nos Lagos Janauacá,
Mirituba e Canaçari. O estigamasterol foi detectado em todas as amostras. O sitosterol
não foi detectado nas amostras coletadas nas campanhas CBM5 e 6 no Lago Cabaliana e
nas campanhas CBM5 e 8 no Lago Canaçari. O menor valor mensurado entre estes
esteróis foi do campesterol (1,1 µg gCO-1) e, o maior foi do estigmasterol (518,7 µg
gCO-1), ambos os valores ocorreram no Lago Canaçari (Figura 12).
Os n-alcanos com cadeias longas tiveram variação pequena em relação aos
esteróis. As cadeias C23 e C25 apresentaram as maiores concentrações. O menor valor
mensurado destas cadeias foi do C21 (0,8 µg gCO-1) no Lago Cabaliana e, o maior foi do
C23 no Lago Canaçari (49,5 µg gCO-1), figura 13.
Semelhante aos esteróis, a concentração do λ8 variou bastante e, principalmente
nos Lagos Janauacá, Mirituba e Canaçari. O menor valore de λ8 mensurado (13 mg
gCO-1) ocorreu no Lago Janauacá e, o maior em Mirituba (222,5 mg gCO-1), figura 14a.
O menor e maior valor da razão C:V (0,5 – 1,9) ocorreram no Lago Canaçari e, da razão
S:V ocorreram no Lago Mirituba (0,8 – 1,2), figura 14b e c.
Os valores do índice LPVI para os lagos de ria e para os lagos de várzea estão
apresentados na tabela 14. Estes resultados apresentam valores menores nos lagos de ria
quando comparados aos valores dos lagos de várzea.
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Figura 12 - Concentrações dos esteróis: (a) estigmasterol, (b) sitosterol, (c) campesterol, na matéria
orgânica sedimentar dos lagos de ria e lagos de várzea estudados neste trabalho.

60

(a)
C21 (µg gCO-1)

50
40
30
20
10
0

Man. Iga. Uru. Cab. Jan

Mir. Can. Cur.

60

(b)
C23 (µg gCO-1)

50
40
30
20
10
0

Man. Iga. Uru. Cab. Jan

Mir. Can. Cur.

60

C25 (µg gCO-1)

50

(c)

40
30
20
10
0

Man. Iga. Uru. Cab. Jan

Mir. Can. Cur.

60

(d)
C27 (µg gCO-1)

50
40
30
20
10
0

Man. Iga. Uru. Cab. Jan Mir. Can. Cur.

60

(e)
C29 (µg gCO-1)

50
40
30
20
10
0

Man. Iga. Uru. Cab. Jan Mir. Can. Cur.

60

(f)
C31 (µg gCO-1)

50
40
30
20
10
0

Man. Iga. Uru. Cab. Jan Mir. Can. Cur.

Figura 13 - Concentrações dos n-alcanos com cadeias longas: (a) C21, (b) C23, (c) C25, (d) C27, (e) C29 e
(f) C31, na matéria orgânica sedimentar dos lagos de ria e lagos de várzea estudados neste trabalho.
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Figura 14 - Concentrações da lignina: (a) fenóis da lignina e, suas razões: (b) C:V e (c) S:V, na matéria
orgânica sedimentar dos lagos de ria e lagos de várzea estudados neste trabalho.

Tabela 14 - Resultados do índice LPVI dos lagos de ria e lagos de várzea
estudados.

Lagos de Ria

Lagos de Várzea

Lagos

LPVI

Manacapuru

45,4

Igarapé

34,3

Urubu

60,9

Cabaliana

110,9

Janauacá

447,7

Mirituba

1662,3

Canaçari

445,7

Curuaí

253,5

5.3 RESULTADOS DOS MARCADORES DE FITOPLÂNCTON E ZOOPLÂNCTON
(COLESTEROL E OS N-ALCANOS DE CADEIA CURTA C17 E C19)

O colesterol e os n-alcanos de cadeia curta C17 e C19, são marcadores de matéria
orgânica autóctone. A concentração destes compostos não demonstrou variações
significativas entre os lagos de ria e os lagos de várzea.
Lagos de ria - A concentração do colesterol foi menor em comparação as
concentrações dos esteróis de plantas vasculares. No Lago Manacapuru este esterol foi
detectado apenas na amostra coletada na campanha CBM7 e no Igarapé apenas na
amostra da campanha CBM5. A menor concentração do colesterol (5 µg gCO-1) ocorreu
no Lago Manacapuru e, a maior (11,8 µg gCO-1) no Lago Urubu (Figura 15a).
A concentração do n-alcano C17, foi maior nas amostras coletadas durante a
campanha CBM8 em comparação com as amostras das outras campanhas, em todos os
lagos de ria. A concentração mínima (1,3 µg gCO-1) e máxima (24,5 µg gCO-1), dos n-

alcanos de cadeia curta ocorreram nos Lagos Urubu e Igarapé, respectivamente. Ambos
os valores são da cadeia C17 (Figura 15b e c).
Lagos de várzea – O colesterol foi detectado em todas as amostras apenas do
Lago Curuaí. No Lago Cabaliana foi detectado apenas nas campanhas CBM5 e 8, no
Lago Janauacá apenas na CBM8, em Mirituba nas campanhas CBM6, 7 e 8 e em
Canaçari na CBM6 e 7. O menor (4,3 µg gCO-1) e maior (29,2 µg gCO-1) valor
mensurado deste esterol ocorreram no Lago Mirituba (Figura 15a).
A concentração do C17 apresentou variação maior do que a do C19. Semelhante
aos lagos de ria, a concentração do C17 também foi maior nas amostras coletadas na
campanha CBM8, exceto no Lago Janauacá, no qual a maior concentração ocorreu em
CBM6. O menor e maior valor mensurado entre osn-alcanos C17 e C19, foi do C17 (0,3 –
43,67 µg gCO-1), estes valores ocorreram nos Lago Cabaliana e Canaçari,
respectivamente (Figura 15b e c).
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Figura 15 - Concentrações do esterol (a) colesterol e dos n-alcanos de cadeias curtas (b) C17 e (c) C19, na
matéria orgânica sedimentar dos lagos de ria e lagos de várzea estudados neste trabalho.

5.4

RESULTADOS

DOS

MARCADORES

(SITOSTANOL,

COLESTANOL,

COLESTANONA E ERGOSTEROL)E DOS ÍNDICES DE DEGRADAÇÃO DA
MATÉRIA ORGÂNICA (SIT-NOL/SIT-E, COL-NA/COL-E E (AD:AL)V)

Os esteróis: sitostanol, colestanol, colestanona e ergosterol, que foram usados
como marcadores da degradação da matéria orgânica sedimentar, não apresentaram
variações significativas das suas concentrações entre os lagos de ria e os lagos de
várzea.
Lagos de ria – O colestanol foi detectado apenas em duas amostras. Uma do
Lago Iguarapé, que foi coletada durante a campanha CBM7 e a outra do Lago Urubu,
coletada na CBM8. Ao contrário do colestanol, a colestanona foi encontrada em todas
as amostras coletadas. O sitostanol só não foi detectado no Lago Igarapé, na amostra
coletada na campanha CBM7 e, o ergosterol também foi detectado em todas as
amostras. O menor valor mensurado entre os esteróis marcadores de matéria orgânica
degradada foi do ergosterol (9,7 µg gCO-1) no Lago Manacapuru e, o maior foi do
sitostanol (94,6 µg gCO-1), no Lago Igarapé (Figura 16).
Lagos de várzea – Semelhante aos lagos de ria, o colestanol não foi detectado
em algumas amostras dos lagos de várzea. Nos Lagos Cabaliana e Janauacá este esterol
não foi detectado nas amostras das campanhas CBM6 e 7, no Lago Mirituba não foi
detectado na CBM6 e em Canaçari na CBM5 e 8. O menor valor medido entre os
esteróis marcadores de matéria orgânica degradada no lagos de várzea foi do colestanol
(1,1 µg gCO-1) no Lago Mirituba e, o maior valor foi do sitostanol (347 µg gCO-1) no
Lago Canaçari (Figura 16).
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Figura 16 - Concentrações dos esteróis: (a) sitostanol, (b) ergosterol, (c) colestanol e (d) colestanona, na
matéria orgânica sedimentar dos lagos de ria e lagos de várzea estudados neste trabalho.

Os índices usados como marcadores dos níveis de degradação da matéria
orgânica, foram calculados a partir de esteróis e fenóis da lignina e não apresentaram
diferenças significativas entre os resultados observados nos lagos de ria e nos lagos de
várzea.
Lagos de ria–O índice Sit-nol/Sit-e apresentou valores mais baixos no Lago
Urubu quando comparado aos Lagos Manacapuru e Igarapé. O menor valor calculado
(0.7) foi observado no Lago Urubu e o maior (2.1) foi no Lago Igarapé (Figura 17a).
O índice Col-na/Col-e só pôde ser calculado nas amostras em que tanto a
colestanona como o colesterol foram detectados. A detecção de ambos só ocorreu no
Lago Manacapuru, na amostra coletada durante a campanha CBM7 e no Lago Igarapé,
na amostra da CBM5. No Lago Urubu, este índice só não pode ser calculado na amostra
da campanha CBM7. O valor mínimo (2) e máximo (3,9) do índice Col-na/Col-e,
ocorreu no Lago Urubu (Figura17b).
Os resultados do índice (Ad:Al)V apresentaram ampla variação entre os lagos de
ria. O menor valor mensurado foi no Lago Urubu (0,4), enquanto o maior foi no Lago
Manacapuru (2,5), figura 17c.
Lagos de várzea – O índice Sit-nol/Sit-e apresentou uma ampla variação no
Lago Mirituba. Entre os lagos de várzea o menor valor mesurado (0,6) deste índice
ocorreu no Lago Curuaí e o maior valor (6,2) no Lago Mirituba (Figura17a).
O índice Col-na/Col-e apresentou valores maiores do que o Sit-nol/Sit-e, entre
os lagos de várzea. O valor mínimo (1,2) e máximo (9,5) deste índice foram calculados
nos Lagos Mirituba e Cabaliana, respectivamente (Figura 17b).

O índice (Ad:Al)V, calculado a partir dos fenóis da lignina, apresentou o menor
valor (0,6) no Lago Canaçari e, o maior valor (1,9) no Lago Cabaliana(Figura 17c).
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Figura 17 - Índices de degradação da matéria orgânica sedimentar dos lagos de ria e dos lagos de várzea
estudados neste trabalho: (a) Sit-nol/Sit-e, (b) Col-na/Col-e e (c) (Ad:Al)V.

5.5PERCENTUAL
INDENTIFICADOS

RELATIVO

DOS

ESTERÓIS

E

N-ALCANOS

As figuras 14 e 15 apresentam os gráficos com o percentual relativo de todos os
esteróis e n-alcanos,
alcanos, respectivamente, identificados nas amostras de sedimentos
superficiais dos lagos de ria e dos lagos de várzeas.
Nos Lagos de Ria Manacapuru, Igarapé e Urubu, os esteróis estigmasterol,
sitosterol, sitostanol, ergosterol e colestanona, apresentaram oss maiores percentuais
relativos.
s. Enquanto, os esteróis campesterol, colesterol e colestanol apresentaram
percentuais menores.
nores. Relembrando que o colestanol não foi identificado no Lago
Manacapuru (Figura 18).
Entre os lagos
agos de várzea, o estigmasterol e o sitostanol também apresentaram um
percentual relativo elevado, principalmente nos Lagos Janauacá, Mirituba e Canaçari. O
sitosterol
ol apresentou percentual muito baixo em Canaçari, quando comparado as demais
várzeas. O campesterol alcançou percentuais maiores nas várzeas dos que nos lagos de
ria, principalmente em Mirituba e Canaçari. O colesterol e o colestanol, como nos lagos
de ria, também apresentaram percentual baixo nas várzeas e a colestanona apresentou
percentual elevadosomente
somente em Cabaliana,
Cabaliana, dentre os lagos de várzea.
várzea O ergosterol
apresentou percentual relativo menor entre os lagos de várzea do que entre os lagos de
ria (Figura18).
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Figura 18 - Percentual relativo dos
dos esteróis identificados na matéria orgânica sedimentar dos lagos de ria
e dos lagos de várzea estudados neste trabalho.

A distribuição dos n-alcanos
alcanos foi mais homogênea do que a distribuição dos
esteróis tanto nos lagos de ria como nos lagos de várzea. Os n-alcanos
alcanos de cadeia longa
C23 e C25 foram os que apresentaram os maiores percentuais relativos em todos os lagos,
exceto no Lago Canaçari, no qual o C19 apresentou o percentual mais elevado registrado
entre estes n-alcanos (Figura
Figura19).
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Figura 19 - Percentual relativo dos n-alcanos identificados na matéria orgânica sedimentar dos lagos de
ria e dos lagos de várzea estudados neste trabalho.
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Tabela 15 - Matriz de correlação de Spearman, envolvendo 22 variáveis que foram analisadas nos sedimentos superficiais dos lagos de
ria e lagos de várzea estudados. Valores destacados em negrito são significativos em p < 0,05 (n = 43).
C17

C19

C21

C23

C25

C27

C29

C31

Crol

Cnol

Cnona

Erg

Camp

Estig

Srol

Snol

COT

C:N

13

δ C

λ8

C:V

S:V

C17
C19

0,40

C21

0,53

0,77

C23

0,51

0,73

0,65

C25

0,23

0,43

0,40

0,75

C27

0,04

0,21

0,23

0,47

0,82

C29

-0,10

0,08

-0,07

0,35

0,62

0,76

C31

-0,17

-0,12

-0,28

0,14

0,41

0,58

0,85

Crol

0,02

-0,10

0,07

0,00

0,19

0,23

0,04

0,00

Cnol

0,04

-0,14

0,09

0,05

0,06

0,24

0,07

-0,03

0,50

Cnona

0,40

0,46

0,65

0,31

0,17

-0,01

-0,23

-0,36

-0,03

-0,01

Erg

0,38

0,48

0,63

0,28

0,05

0,01

-0,20

-0,32

-0,21

-0,16

0,58

Camp

0,56

0,21

0,35

0,13

-0,02

0,08

-0,13

-0,21

-0,27

0,02

0,32

0,41

Estig

0,54

0,16

0,29

0,00

-0,10

-0,06

-0,18

-0,15

-0,25

-0,19

0,39

0,35

0,70

Srol

0,37

0,14

0,30

0,02

-0,23

-0,18

-0,26

-0,32

-0,08

0,16

0,18

0,32

0,49

0,42

Snol

0,55

0,30

0,43

0,15

-0,17

-0,19

-0,35

-0,35

-0,43

-0,08

0,41

0,61

0,66

0,74

0,54

COT

0,08

-0,31

-0,12

-0,35

-0,56

-0,54

-0,39

-0,24

-0,42

-0,08

0,01

0,11

0,08

0,22

0,27

0,46

C:N

0,05

0,20

-0,04

0,32

0,22

0,22

0,36

0,27

0,20

0,18

0,13

-0,16

-0,19

-0,10

0,06

-0,17

-0,27

13

δ C

-0,01

0,06

0,01

0,12

0,46

0,50

0,28

0,20

0,40

0,27

-0,16

-0,20

0,16

-0,08

-0,15

-0,29

-0,67

-0,06

λ8

0,44

0,25

0,35

0,37

0,34

0,35

0,22

-0,04

0,22

0,23

0,21

0,17

0,37

0,20

0,10

0,07

-0,20

0,18

0,41

C:V

0,10

0,06

-0,04

0,06

0,21

0,22

0,04

0,03

-0,11

0,10

-0,11

-0,19

0,44

0,08

-0,02

0,06

-0,20

-0,26

0,66

0,19

S:V

0,26

0,14

0,19

0,28

0,13

0,08

-0,11

-0,08

-0,04

0,21

0,02

0,23

0,01

-0,14

0,05

0,02

-0,19

0,00

-0,08

0,07

-0,21

84

As correlações marcadas em negrito são significativas para p < 0,05. O menor
valor significativo observado (0,36) ocorreu entre o n-alcano com cadeia longa C29 e a
razão C:N. O maior valor significativo (0,85) também envolveu o n-alcano C29, mais
agora, correlacionado com outro n-alcano de cadeia longa, o C31.

5.6.2 Análise de agrupamento (Cluster)

A análise de agrupamento espacial envolveu todos os lagos de ria e lagos de
várzea estudados neste trabalho.Esta análise foi feita a partir dos resultados das22
varáveis que foram apresentadas anteriormente na Matriz de Spearman (Figura 20).
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Figura 20 - Análise de agrupamento apresentando as Distâncias Euclidianas entre os lagos de ria e os
lagos de várzea estudados neste trabalho.

A análise de agrupamento espacial estabeleceu 3 grupos distintos para os lagos.
Considerando como um grupo aqueles que possuem Distância Euclidiana ≤ 20000 entre
os lagos. O primeiro grupo apresentou uma elevada distância e isolou o Lago de várzea
Mirituba (o valor elevado da sua Distância Euclidiana está escrito sobre a sua coluna no
gráfico*). O segundo, com distância muito menor da observada no primeiro grupo,

reuniu os Lagos de Várzea Curuaí, Canaçari e Janauacá. O terceiro grupo, com
Distâncias Euclidianas ainda mais baixas, reuniu o Lago de várzea Cabaliana, com os
Lagos de Ria Urubu, Igarapé e Manacapuru (Figura 16).

5.6.3 ACP

A análise das componentes principaisfoi realizada apenas com as variáveis que
apresentaram uma correlação significativa ≥ 0,5 na Matriz de Spearman apresentada no
item 5.6.1. Como já foi explicado anteriormente, no item 4.8 da secção de Materiais e
Métodos, a ACP só deve ser realizada com variáveis que já apresentem uma boa
correlação entre si (VICINI, 2005).Dessa forma, foram utilizadas 19 variáveis. As
variáveis usadas foram os esteróis: Crol, Cnol, Cnona, Erg, Camp, Estig, Srol e Snol. Os
n-alcanos: C17, C19, C21, C23, C25, C27, C29 e C31. E, ainda, as variáveis COT, δ13C e C:V.
As variavéis presentes na Matriz de Spearman que não foram usadas na ACP são as
razões C:N e S:V e, o λ8. A figura 21, demonstra a organização da nuvem de variáveis
pelos quatro quadrantes (I, II, III e IV) do círculo de correlação unitário. O Factor 1
explicou 33,97% dos resultados, enquanto o Factor 2, explicou 19,86%.
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Figura 21– Círculo de correlação unitário com a nuvem de algumas variáveis analisadas nos lagos de ria
e nos lagos de várzea estudados neste trabalho.

A figura 22 apresenta a distribuição da nuvem de pontos de coleta. Os pontos
estão identificados pela abreviatura do nome dos lagos acrescentados da sigla da
campanha (CBM5, CBM6, CBM7 e CBM8)nos quais foram coletados. Os pontos
Can.CBM8, Can.CBM5 e Cur.CBM5 são os pontos que estão mais destacados dos
demais.
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Figura 22 - Nuvem contendo os pontos de coleta dos lagos de ria e dos lagos de várzea estudados neste
trabalho.

6 DISCUSSÃO

6.1 PRINCIPAIS FONTES DE MATÉRIA ORGÂNICA PARA LAGOS DE RIA E
LAGOS DE VÁRZEA

O uso dos esteróis, n-alcanos e fenóis da lignina como marcadores de fontes de
material orgânico sedimentar foi bastante eficiente tanto para os lagos de ria como para
os lagos de várzeas estudados neste trabalho. O resultado destes marcadores revelou que
as plantas vasculares são as principais fontes deste material.
Trabalhos anteriores (FURCH, 2000; MOREIRA-TURCQ et al., 2013;
MORTILLARO et al., 2011; SOBRINHO et al., 2016), indicaram que os solos e a
serrapilheira de áreas de floresta não alagáveis (considerados como “terra firme”) são as
principais fontes de matéria orgânica oriunda de plantas vasculares para os sedimentos
dos lagos de ria. Para os lagos de várzea, as principais fontes indicadas foram os solos
florestados alagáveis (localizado ao redor do próprio lago de várzea), as populações de
macrófitas aquáticas e semi-aquáticas e o material terrestre que é transferido pelas águas
brancas dos Rios Solimões-Amazonas e Madeira para os lagos. O fitoplâncton,
zooplâncton e o nécton, produzidos no próprio lago ou tranferido pelas águas do rio
principal também contribuem como fonte de material orgânico. Contudo, essa
contribuição ocorre em menor quantidade quando comparada a contribuição das plantas
vasculares. (MOREIRA-TURCQ et al., 2004; MORTILLARO et al., 2011).
As razões entre os fenóis da lignina são uma importante ferramenta para a
diferenciação entre a matéria orgânica oriunda de plantas vasculares lenhosas da
oriunda de plantas vasculares não lenhosas(HEDGES; MANN, 1979).Os resultados da
razão S:V foram maiores do que os da razão C:V em todos os lagos, com exceção do
Lago Canaçari. Sendoassim, os resultados destas razões demonstraram que os fenóis da
lignina sedimentados na superfície dos sedimentos desses lagos são predominantemente
originados por plantas Agiosperma lenhosas (HEDGES; MANN, 1979). Os valores de
δ13C (Tabela 13), também indicaram a predominância de tecidos de plantas
lenhosas(MEYERS, 2003) nos sedimentos de todos os lagos. Contudo, o índice LPVI
foi capaz de especificar a origem dessa vegetação, diferenciando a matéria orgânica de

plantas lenhosas das não lenhosas em todos os lagos (REZENDE et al., 2010; TAREQ
et al., 2004). Os resultados do índice LPVI (Tabela 14) indicaram a predominância de
plantas lenhosas nos sedimentos superficiais dos Lagos de Ria Manacapuru, Igarapé e
Urubu, bem como nos Lagos de Várzea Cabaliana e Curuaí. Sendo que, no Lago Curuaí
o valor do LPVI é maior do que nos outros quatro lagos citados, demonstrando que a
predominância das plantas lenhosas já não é mais tão forte neste lago. Nos Lagos de
Várzea Janauacá e Canaçari, esse índice indicou a predominância de tecidos de plantas
não lenhosas. No Lago Mirituba,o valor do índice LPVI foi bastante elevado, indicando
que, neste lago, a predominância dos tecidos não lenhosos na composição da matéria
orgânica sedimentar é bastante forte.
Asfiguras 23 e 24demonstram a correlação entre os valores mais negativos do
δ13C e os menores valores da razão C:V (respectivamente), que marcam a presença de
plantas vasculares lenhosas, com os menores valores do índice LPVI, que também
indicam a predominância de plantas lenhosas.Estas correlações corroboram com os
resultados do índice LPVI que demonstraram a predominância de material de plantas
lenhosas na matéria orgânica sedimentar dosLagos de Ria Manacapuru, Igarapé e Urubu
e o Lago de Várzea Cabaliana (estes lagos estão destacados por um cículo nas
correlações abaixo). Contudo, os Lagos de Várzea Janauacá, Mirituba e Canaçari,
correlacionaram os seus valores menos negativos de δ13C e maiores valores de C:V com
os resultados mais altos do índice LPVI, confirmando, assim, a predominância de
tecidos não lenhosos na matéria orgânica sedimentar destes lagos.O Lago Curuaí, apesar
de confirmar a predominância de plantas lenhosas pelo seu valor do índice LPVI, como
foi apresentado no parágrafo anterior, apresenta valores intermediários deδ13C e razão
C:V, o que o aproxima aos Lagos de Várzea Janauacá, Mirituba e Canaçari.

Figura 23 - Correlação entre os resultados de δ13C e do índice LPVI dos lagos de ria e dos lagos de
várzea estudados neste trabalho.

Figura 24 - Correlação entre os resultados da razão C:V e do índice LPVI dos lagos de ria e dos lagos de
várzea estudados neste trabalho.

Os resultados de δ13C nos Lagos Manacapuru, Igarapé, Urubu e Cabaliana,
atingiram valores mais negativos do que -30‰ em todas as amostras, considerando que
estes são os lagos que possuem predominância de material orgânico de plantas lenhosas
em sua matéria orgânica sedimentar(MORTILLARO et al., 2011; ZOCATELLI et al.,
2013). Enquanto que os valores de δ13C entre os Lagos Janauacá, Mirituba, Canaçari
(lagos que possuem predominância de tecidos não lenhosos em sua matéria orgânica
sedimentar) e Curuaí foram mais negativos do que -26‰(MOREIRA-TURCQ et al.,
2013; SOBRINHO et al., 2016).
O dendograma apresentado na figura 20 (item 5.6.2 da secção de resultados), foi
elaborado por uma análise de agrupamento envolvendo todos os resultados dos
marcadores moleculares, elementares e isotópicos obtidos neste trabalho. Esta análise,
reuniu os Lagos de Ria Manacapuru, Igarapé e Urubu e o Lago de Várzea Cabaliana em
um mesmo grupo, da mesma forma que o índice LPVI reuniu estes lagos, indicando a
predominância de plantas lenhosas na matéria orgânica sedimentar dos mesmos. Os

Lagos de Várzea Curuaí, Canaçari e Janauacá formaram um outro grupo. Sendo que, o
Lago Curuaí apresenta uma Distância Euclidiana maior do que a distância existente
entre Canaçari e Janauacá, confirmando que Curuaí apresenta características
intermediárias entre os lagos com predominância de plantas lenhosas e os lagos com
predominância de plantas não lenhosas. Devido, principalmente ao seu valor do índice
LPVI e por ter valores menos negativos de δ13C do que os lagos ricos em tecidos
lenhosos. O Lago Mirituba formou um grupo isolado, com Distância Euclidiana
bastante elevada em relação aos outros grupos. Possivelmente, as elevadas
concentrações dos fenóis da lignina em Mirituba, o distanciou dos demais lagos. O
índice LPVI também isolou o Lago Mirituba, pois demonstrou uma predominância de
tecidos de plantas não lenhosas em sua matéria orgânica sedimentar muito mais forte do
que a mensurada nos Lagos Janauacá e Canaçari.
Existem muitas questões em discussão sobre as fontes dos esteróis estigmasterol,
sitosterol e campesterol, pois esses compostos não são encontrados exclusivamente nos
vegetais. Alguns autores (MUDGE; SEGUEL, 1999; VOLKMAN, 1986), identificaram
estes esteróis em espécies de fitoplânctom marinho e o sitosterol também já foi
observado em cianobactérias. Contudo, Volkman, (1986), também confirmou que
compostos identificados em rios e lagos de bacias hidrográficas com ampla cobertura
vegetal e afastados da influência marinha, como são os lagosda Bacia Amazônica
Central estudados neste trabalho, teriam sua origem, categoricamente, atribuída aos
tecidos das plantas vasculares.
As maiores concentrações do estigmasterol, sitosterol e campesterol foram
registradas nos Lagos Janauacá, Mirituba e Canaçari (Figura 12). O índice LPVI
indicou que as plantas não lenhosas são a principal fonte de material orgânico
justamente para estes três lagos de várzea. Sendo, assim, os tecidos destas plantasestão
fornecendo uma grande quantidade destes esteróis para os sedimentos superficiais, que
somados ao material fornecido pelas plantas lenhosas, resulta nas elevadas
concentrações de esteróis observadas nestes três lagos.
O campesterol demonstrou concentrações baixas quando comparado ao
estigmasterol e sitosterol, principalmente nos lagos de ria. Provavelmente, este esterol
não está amplamente presente nos tecidos das plantas vasculares que fornecem material

orgânico para esses lagos. Assim, o campesterol pode não ser um eficiente marcador de
material orgânico oriundo de plantas vasculares para estes lagos.
As figuras 25 e 26 estão correlacionando o campesterol com o sitosterol e com o
λ8, respectivamente. Sendo que, tanto o sitosterol como o λ8 foram considerados como
eficientes marcadores de plantas vasculares. As correlações apresentadas abaixo,
confirmam que as concentrações do campestaerol permanecem baixas, mesmo quando
as concentrações de sitosterol e λ8 se elevam, demonstrando forte contribuição de
tecidos de plantas vasculares para a matéria orgânica sedimentar dos lagos. Somente a
amostra de sedimento coletada na campanha CBM8 no Lago Canaçari, apresentou
elevada concentração de campesterol. Esta amostra está destacada com um círculo nas
figuras abaixo.

Figura 25 - Correlação entre os resultados de campesterol e de sitosterol dos lagos de ria e dos lagos de
várzea estudados neste trabalho.

Figura 26 - Correlação entre os resultados de campesterol e deλ8 dos lagos de ria e dos lagos de várzea
estudados neste trabalho.

Autores como Barnes e Barnes (1978), Cranwell (1984),Ficken et al. (2000),
usam algumas cadeias longas de n-alcanos como marcadores de tecidos de macrófitas.
Estes autores mensuraram as cadeias C21, C23 e C25 em abundância, tanto em macrófitas
submersas como em flutuantes. Entretanto, em macrófitas emergentes foram registradas
maiores concentrações dos n-alcanos de cadeia longa C27, C29 e C31. Assim, foi
concluído que as macrófitas emergentes, tem uma composição de n-alcanos mais
semelhante as plantas lenhosas do que aos outros tipos de macrófitas. A presença das
cadeias C27, C29 e C31 em plantas lenhosas e não lenhosas, torna questionável o uso
isolado destes compostos como marcadores de um grupo vegetal específicos (BUSH;
MCLNERNEY, 2013). Na matéria orgânica sedimentar dos lagos estudados, a
concentração das cadeias C27, C29 e C31foi bastante similar as concentrações das cadeias
C21, C23 e C25. Contudo, estas concentrações foram bastante diferentes das
concentrações e variações dos esteróis e λ8, sugerindo, dessa forma, que estes n-alcanos
com longas cadeias são fornecidos para estes lagos, principalmente pelas macrófitas
(Figuras12, 13 e 14), que contribuem com uma quantidade de biomassa menor do que a
biomassa fornecida pelas vegetação das florestas para estes lagos. Os n-alcanos são
também moléculas mais lábeis do que os esteróis, o que pode contribuir para as
concentrações destas cadeias serem mais baixas do que as observadas para os esteróis.
Além disso, os fenóis da lignina são os mais refratários dentre estes compostos
(FARELLA et al., 2001).Consequentemente, a lignina tem maiores concentrações no
material orgânico sedimentar.

As baixas concentrações de colesterol e colestanol em comparação com as
concentrações de colestanona, revelaram o intenso processo de degradação bacteriana
deste compostos, que ocorre nos lagos estudados. Esses processos de degradação
ocorrem, preferencialmente através das vias metabólicas de redução do colesterol até a
formação da colestanona, ao invés das vias metabólicas que reduzem o colesterol até ao
colestanol.

(GRIMALTI et al., 1990). Assim, em ambientes que ocorre acelerado

processo de degradação do colesterol para a formação da colestanona, a colestanona
também pode ser usada como um marcador de fitoplâncton e zooplâncton, além de ser
um marcador de degradação de matéria orgânica (MARTINS et al., 2007). Os n-alcanos
de cadeia curta C17 e C19, e a razão C:N também confirmam que existe a contribuição de
material orgânico autóctone na matéria orgânica sedimentar dos lagos estudados
(CRANWELL et al., 1987; GIGER et al., 1980).
Os marcadores de matéria orgânica que foram identificados nos lagos de ria são
os mesmos que foram observados nos lagos de várzea, apesar das diferentes taxas de
sedimentação entre esses dois tipos de lagos. Observações semelhantes foram feitas por
Volkman (1986), que também encontrou uma similar distribuição de compostos
orgânicos em regiões com diferentes taxas de sedimentação.
Os lagos de ria são sistemas hídricos com baixa taxa de sedimentação e são
profundos, o que evita que ocorra a resuspensão do fundo frequentemente. Ao contrário,
os lagos de água branca, como são os lagos de várzea, apresentam altas taxas de
sedimentação e são pouco profundos. Assim, as ressuspensões de fundo ocorrem
regularmente, principalmente nos períodos de águas baixas e forte ventos (LAURENCE
et al., 2007).Trabalhos anteriores, produzidos por Bonnet et al. (2008), Junk et al.
(1989), Laurence et al. (2007) explicam muito bem a influência do ciclo hidrológico da
Amazônia sobre as trocas de material entre o rio principal e as várzeas. Contudo, ainda,
é bastante difícil especificar em qual período ocorre a maior sedimentação de material
orgânico. Moreira-Turcq et al. (2004), baseados em seus dados de fluxo de carborno,
propôs que entre o final do período de cheia e o início da vazante ocorre o principal
momento de sedimentação do carbono nas várzeas.
Os resultados do índice LPVI e das razões C:V e S:V revelaram quais são os
lagos que possuem predominância de tecidos de plantas lenhosas em sua matéria
orgânica sedimentar. Entretanto as diferenças entre a hidrodinâmica dos lagos de ria e

dos lagos de várzea, pode esclarecer o porquê dessa predominância de material lenhoso
em alguns lagos. Os detritos de tecidos vegetais lenhosos que chegam aos lagos são
maiores e mais densos do que os detritos dos tecidos não lenhosos. Como descrito
anteriormente, os lagos de ria estão localizados em regiões topograficamente mais
elevadas e inclinadas do que as planícies das várzeas(MÜLLER et al., 1995). Assim, a
principal fonte de matéria orgânica sedimentar dos Lagos Manacapuru, Igarapé e Urubu
é o material oriundo de plantas vasculares presente nos solos de florestas não alagáveis,
regiões consideradas como “terra firme”, através da lixiviação e também indiretamente,
através de pequenos rios de águas pretas e claras (FURCH, 2000).Devido a inclinação
do seu relevo, os lagos de ria possuem uma hidrodinâmica que favorece ao arraste das
partículas em suspensão. Quando o material de plantas lenhosas é predominante na
matéria orgânica sedimentar destes lagos, demonstra que o material não lenhoso, que é
menos denso, está sendo carreado para o rio principal durante as estações de chuva e
cheia.
Apesar da intensa hidrodinâmica dos lagos de várzea devido aos pulsos de
alagamento que ocorrem entre as estações de chuva e cheia e aos constantes processos
de ressuspensão do fundo, sua topografia plana garante a formação de um ambiente
lêntico. Este ambiente lêntico favorece a sedimentação até dos detritos vegetais não
lenhosos, que são menores e menos densos. Contudo, a ressuspensão do fundo promove
o retorno deste material menos denso para a coluna de água. Dessa forma, a
predominância de tecidos de plantas não lenhosas na matéria orgânica sedimentar dos
lagos de várzea, dependerá do equilíbrio entre a sedimentação deste material e a
ressuspensão do mesmo.

Durante o período de coleta das amostras de sedimentos

superficiais analisadas neste trabalho, entre os anos de 2009 e 2011, foi registrado um
grande aumento nas áreas dos lagos e nas áreas alagadas ao redor dos lagos de várzea,
principalmente dos Lagos Cabaliana e Curuaí (ABRIL et al., 2014), tabela 16. A área de
floresta alagada ao redor dos Lagos Cabaliana e Curuaí aumentaram 1.281 e 468 km2,
respectivamente, entre as estações hidrológicas de chuvas e cheia (ABRIL et al., 2014),
sendo estas as várzeas que apresentaram maior aumento da área alagada. Assim, podese confirmar que os solos de florestas alagáveis são mesmo a principal fonte de matéria
orgânica de plantas vasculares para as várzeas estudadas. Os Lagos Cabaliana e Curuaí
também foram as únicas várzeas que apresentaram predominância de material orgânico
oriundo de plantas vasculares lenhosas em sua matéria orgânica sedimentar.

Provavelmente,a predominância de material lenhoso nas amostras coletadas nessa ampla
área alagada, que forma um sistema lêntico, deve ocorrer pela forte ressuspensão do
fundo.

Tabela 16 - Variação da área dos lagos, da área de floresta alagadas e da área coberta por vegetação aquática flutuante nos cinco lagos
de várzea estudados, ao longo das quatro estações do ciclo hidrológico amazônico.
Lagos

Cabaliana

Janauacá

Mirituba

Canaçari

Curuaí

Campanhas

Período do estudo

Estações
hidrológicas

Área do Lago
(Km2)

Área de floresta alagada
(Km2)

Vegetação aquática
(Km2)

Total
(Km2)

CBM6
CBM8
CBM5
CBM7
CBM6
CBM8
CBM5
CBM7
CBM6
CBM8
CBM5
CBM7
CBM6
CBM8
CBM5
CBM7
CBM6
CBM8
CBM5
CBM7

Outubro de 2009
Janeiro de 2011
Junho e julho de 2009
Agosto de 2010
Outubro de 2009
Janeiro de 2011
Junho e julho de 2009
Agosto de 2010
Outubro de 2009
Janeiro de 2011
Junho e julho de 2009
Agosto de 2010
Outubro de 2009
Janeiro de 2011
Junho e julho de 2009
Agosto de 2010
Outubro de 2009
Janeiro de 2011
Junho e julho de 2009
Agosto de 2010

Estiagem
Chuva
Cheia
Vazante
Estiagem
Chuva
Cheia
Vazante
Estiagem
Chuva
Cheia
Vazante
Estiagem
Chuva
Cheia
Vazante
Estiagem
Chuva
Cheia
Vazante

139
137
367
210
48
35
76
62
127
187
422
204
363
381
448
386
1108
1129
1377
1136

111
73
1354
464
1
0
121
13
26
34
208
37
65
69
186
71
41
95
563
111

26
18
101
45
3
2
19
7
5
12
30
14
2
2
13
2
256
276
393
283

276
228
1822
719
52
38
216
82
158
233
660
255
430
452
647
459
1405
1500
2333
1530

Fonte: ABRIL et al., 2014.
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O material orgânico oriundo dos solos, constituem o material mais recente
presente na matéria orgânica sedimentar desses lagos. Os compostos orgânicos
mais antigos, são oriundos de material particulado refratário dos Andes que são
transferidos para as várzeas pelas águas brancas dos Rios Solimões-Amazonas e
Madeira (AUFDENKAMPE, et al., 2007; HESS et al., 2003) durante os pulsos de
alagamento.

6.2NÍVEIS DE DEGRADAÇÃO DA MATÉRIA ORGÂNICA SEDIMENTAR DOS
LAGOS DE RIA E DOS LAGOS DE VÁRZEA

Os esteróis degradados (sitostanol, colestanol, ergosterol e colestanona) foram
eficientes marcadores dos níveis de degradação da matéria orgânica sedimentar dos
lagos estudados (CARREIRAet al., 2004; GONZALEZ-OREJA; SAIZ-SALINAS,
1998; JENG et al., 2001). A detecção do sitostanol, do colestanol e da colestanona em
amostras, nas quais não foram detectados os seus esteróis precursores (esteróis que não
sofreram degradação bacteriana), o sitosterol e colesterol (precursor dos dois últimos),
respectivamente, pode indicar a elevada capacidade da redução bacteriana da matéria
orgânica nesses lagos. A não detecção dos esteróis precursores ocorreu em algumas
amostras dos Lagos de Ria Manacapuru, Igarapé e Urubu e também nos Lagos de
Várzea Cabaliana, Janauacá, Mirituba e Canaçari. Somente, no Lago Curuaí o sitostanol
e a colestanona, bem como o sitosterol e o colesterol foram detectados em todas as
amostras, sugerindo que a degradação bacteriana possa ser menos acelerada neste lago.
Ainda, também é possível inferir que exista uma maior contribuição de matéria orgânica
autóctone neste lago, pois o Curuaí foi o único lago, no qual o colesterol foi identificado
em todas as amostras.
Apesar da intensa degradação do sitosterol (marcador de plantas vasculares),
tanto quanto a do colesterol (marcador de matéria orgânica autóctone), o sitosterol
mantem concentrações médias maiores em todos os lagos. Esse dado ajuda a confirmar
que existe uma maior quantidade de matéria orgânica oriunda de plantas vasculares do
que oriunda de material autóctone chegando na matéria orgânica sedimentar destes
lagos. A ampla distribuição de ergosterol entre as amostras, mesmo não estando em
elevadas quantidades, também indica a presença de material degradado que foi

fornecido pelos tecidos de plantas vasculares (GESSNER; CHAUVET, 1993), figuras
12, 15 e 16.
A presença de colestanona foi notória entre as amostras tanto dos lagos de ria,
como nos lagos de várzea. Este esterol não foi detectado apenas na amostra coletada na
campanha CBM5, no Lago Canaçari. Como já foi discutido no item anterior desta
secção, o colesterol está sendo reduzido, preferencialmente, até a formação da
colestanona.
Os resultados dos índices de degradação da matéria orgânica Col-na/Col-e e
(Ad:Al)V indicaram a predominância de moléculas degradadas em todas as amostras de
todos os lagos.Entretanto, os resultados do índice Sit-nol/Sit-e demonstraram a
predominância de moléculas degradadas em todos as amostras do Lago de Ria Igarapé.
Em cada um dos demais lagos, existem amostras com mistura de moléculas degradadas
e não degradadas e, outras, com predominância de moléculas degradadas (Figura 17).
As figuras 27 e 28 apresentam as correlações entre os esteróis degradados sitostanol e
colestanona com as razões que relacionam estes esteróis degradados com seus esteróis
percursores, respectivamente.

Figura 27- Correlação entre os resultados do sitostanol e da razão Sit-nol/Sit-e dos lagos de ria e dos
lagos de várzea estudados neste trabalho.

Figura 28 - Correlação entre os resultados da colestanona e da razão Col-na/Col-e dos lagos de ria e dos
lagos de várzea estudados neste trabalho.

A degradação da matéria orgânica sedimentar nos lagos de várzea é facilitada
pelas ressuspensões de fundo que ocorrem frequentemente. Devido a mistura do
material sedimentar com o material orgânico suspenso na coluna d’água, ocorre a reoxigenação do material sedimentar. Essa re-oxigenação ajuda a acelerar os processos de
degradação bacteriana da matéria orgânica (SOBRINHO, et al., 2016). Contudo, os
lagos de ria também demonstraram uma intensa capacidade de degradação de sua
matéria orgânica sedimentar, mesmo sem sofrer ressuspensões de fundo frequentes.
Provavelmente, o material orgânico que chega aos lagos de ria, que são em sua maioria
oriundos dos solos não alagáveis, já chegam a estes lagos após terem iniciado seu
processo de degradação, ainda no solo.

6.3ESTERÓIS E N-ALCANOS MAIS REPRESENTATIVOS PARA A MATÉRIA
ORGÂNICA SEDIMENTARDOS LAGOS ESTUDADOS

Asfiguras29e 30já foram originalmente apresentada no item 5.6.3 da secção dos
resultados, contudo, serão apresentadas nesta secção como outras figuras, devido aos
destaques que lhe foram acrescentados.
No círculo de correlação unitário, a nuvem de variáveisformou três grupos
distintos (Figura 29). Cada grupo está destacado por um arco. Relembrando, que só

foram usadas na ACP as variáveis que apresentaram correlação ≥ 0,5 na Matriz de
Correalção de Spearman(VICINI, 2005). Pois, o cálculo da ACP descorrelaciona estas
variáveis, transformando as variáveis originais nasComponentes Principais. Quando não
existe correlação entre as variáveis originais, a formação das Componentes Principais é
prejudicada (JOHONSON; WICHERN, 1992; REIS, 1997). As variáveis fenóis da
lignina e as razões C:N e S:V que só apresentaram correlações < 0,5, foram testadas
para a elaboração da ACP, junto com as demais variáveis. Como resultado,os três
mesmos grupos foram formados, porém a porcentagem de explicação dos Fatores
diminuiu.
No círculo unitário, quando diferentes variáveis estão sobrepostas ou muito
próximas, isso significa que elas tem representatividades semelhantes para a formação
do gráfico e, ainda, quanto mais próxima uma variável está do círculo unitário, maior
será a contribuição desta variável para a explicação dos Fatores(CATTEL, 1966). Desta
forma, as variáveis sitostanol, colestanona, ergosterol, estigmasterol e campesterol e,
também, o n-alcano de cadeia curta C17, que formaram o grupo presente no quadrante II,
foram as mais representativas dentre as variáveis usadas (Figura 29). O estigmasterol e
o sitostanol são as variáveis mais próximas ao círculo unitário e, de acordo com a figura
18 (item 5.5 da secção resultados) são os esteróis que apresentaram maior percentual
relativo entre as amostras tanto dos lagos de ria como dos lagos de várzea.
No quadrante III, outro grupo foi formado pelos n-alcanos C19, C21, C23, C25, C27
e C29 e, também pelo δ13C e pela razão C:V. Neste grupo, as variáveis mais próximas do
círculo unitário são as cadeias de n-alcanos C23 e C25, sendo que, estas cadeias também
apresentaram os maiores percentuais relativos entre os demais n-alcanos nas amostras
de todos os lagos, exceto no Lago Canaçari (Figura 19– item 5.5 da secção dos
resultados).
Relembrando, que o estigmasterol foi usado como um marcador dos tecidos de
plantas vasculares e o sitostenol como um marcador dos níveis de degradação da
matéria orgânica sedimentar. Os n-alcanos C23 e C25 foram usados como marcadores
dos tecidos de macrófitas. A grande representatividade destes compostos nas amostras
de sedimentos superficiais tanto dos lagos de ria como nos lagos de várzea, confirmam,
mais uma vez, a ampla contribuição dos tecidos de plantas vasculares para a matéria

orgânica sedimentar desses lagos e a intensa capacidade de degradação bacteria deste
material.
No quadrante I, o COT formou um grupo isoladamente, demonstrando que os
esteróis e os n-alcanos estudados são mais representativos nas amostras com menores
teores de carbono orgânico. Pois, nas amostras com maiores quantidade de carbono
orgânico exitem um conjunto mais diversificado de compostos orgânicos.
Quando ocorre a sobreposição da nuvem de variáveis (Figura 29) com a nuvem
de amostras(Figura30), é possível identificar em quais amostras, as variáveis mais
representativas apresentaram maiores concentrações. Relembrando que, as amostras
estão identificadas pela abreviação do nome do lago, mais a sigla da campanha na qual
foi coletada.

Na amostra Can.CBM8 (destacada na figura30), todas as variáveis

presentes no quadrante II (sitostanol, colestanona, ergosterol, estigmasterol e
campesterol e C17), apresentaram as suas concentrações mais elevadas. Na amostra
Can.CBM5 (destacada na figura 30), os n-alcanos C19, C23 e C25 alcançaram as suas
maiores concentrações. Enquanto que no Lago Curuaí, a amostra Cur.CBM5 (destacada
na figura 30), revelou a maior concentração do n-alcano C31, que foi deslocado para o
quadrante IV no círculo unitário.
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Figura 29 - Círculo unitário de variáveis com destaque para a separação destas variáveis em três grupos
distintos.
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Figura 30 - Nuvem de pontos de coleta com destaque para os pontos Can.CBM8, Cur.CBM5 e
Can.CBM5.

7 CONCLUSÃO

Os resultados apresentados neste trabalho demonstraram a eficiência dos
marcadores de matéria orgânica utilizados e do cálculo do índice LPVI para a
identificação das principais fontes da matéria orgânica sedimentar nos lagos estudados.
As principais conclusões obtidas foram: (1) Os esteróis, n-alcanos e fenóis da lignina
atuaram como eficientes marcadores para a identificação e diferenciação das principais
fontes de matéria orgânica sedimentar para os lagos de ria e lagos de vázea
localizados na Bacia Amazônica Central, somente quando os resultados desses
marcadores foram avaliados em conjunto. O uso de um desses marcadores isolados não
é muito útil nos tipos de lagos estudados neste trabalho. (2) A comparação entre as
concentrações e distribuição dos esteróis,n-alcanos e ligninas usados como marcadores
de plantas vasculares e os esteróis e cadeias de n-alcanos usados como marcadores de
material autoctóne, confirmaram a predominância dos material oriundo de plantas

vasculares na matéria orgânica sedimentar dos lagos de ria e lagos de várzea estudados.
(3) A avaliação das proporções entre os fenóis da lignin (Vanilil, Cinamil e Siringil) foi
uma ferramenta muito importante para diferenciar o material orgânico oriundo de
plantas vasculares lenhosas e não lenhosas. Contudo, o cálculo do índice LPVI
apresentou resultados mais sensíveis para a diferenciação deste material e,
complementou o cálculo das tradicionais razões C:V e S:V. (4) A avaliação dos
resultados do isótopo δ13C em conjunto com os resultados do índice LPVI e das razões
C:V e S:V, também foi muito relevante para a diferenciação do material orgânico
oriundo de plantas vasculares lenhosas do material oriundo de plantas não lenhosas.(5)
A avaliação das elevadas concentrações dos esteróis nos Lagos Janauacá, Mirituba e
Canaçari em conjunto com os resultados do índice LPVI, possibilitou a identificação
dos tecidos de plantas não lenhosas como as principais fontes de esteróis para estes
lagos de várzea. (6) A comparação entre as concentrações e distribuição do campesterol,
estigmasterol e sitosterol, demonstraram que o campesterol não foi um eficiente
marcador do material orgânico de plantas vasculares nos lagos estudados.
Possivelmente, esse composto não é abundante nas espécies vegetais que fornecem
material orgânico para esses lagos. (7) Os solos não alagáveis, considerados como “terra
firme” são a principal fonte de matéria orgânica para os lagos de ria, enquanto que os
solos alagáveis são aprincipal fonte dos lagos de várzea. (8) Os tecidos de plantas
lenhosas são predominantes na matéria orgânica sedimentar dos lagos de ria, pois a
hidrodinâmica desses lagos, que estão localizados em regiões topograficamente mais
altas e inclinadas, favorece ao arraste do material não lenhosos, que é menor e menos
denso, para o rio principal. As planícies dos lagos de várzea, formam um ambiente
lêntico que favorece a sedimentação tanto das partículas lenhosas que são mais densas,
como das partículas não lenhosas. Contudo, os constantes processos de ressuspensão,
devolvem as partículas menos densas para a coluna de água. Dessa forma, as amostras
coletadas nos Lagos de Várzea Cabaliana e Curuaí possuem predominância de material
orgânico lenhoso. (9) A relação entre as concentrações de colesterol e colestanona,
demonstrou a intensa redução bacteriana do colesterol preferencialmente pela via
metabólica que reduz o colesterol a colestanona. Dessa forma, a colestanona também
pode ser usada com um marcador de material orgânico autóctone, além de ser usada
como uma marcador dos níveis de degradação da matéria orgânica. (10) Os índices Colna/Col-e, Sit-nol/Sit-e e (Ad:Al)V foram eficientes como marcadores dos níveis de
degradação da matéria orgânica sedimentardos lagos estudados.
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