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RESUMO
Na região estudada foi formado um sistema lacustre através do barramento dos
tributários do Rio Doce durante o final do Pleistoceno. Vários estudos anteriores nesta região
têm apontado a sua grande importância para a compreensão da evolução paleoambiental do
Quaternário do centro-sul brasileiro. Neste contexto, este estudo teve como objetivo principal
contribuir para este entendimento através de uma abordagem espaço-temporal. Utilizou-se
cinco testemunhos longos e seis curtos retirados ao longo de um transecto batimétrico no
Lago Dom Helvécio, o qual constitui-se num dos maiores do sistema lacustre regional. Foram
utilizados traçadores múltiplos (C:N, δ13C, δ15N, petrografia da matéria orgânica deposicional,
dentre outros) a fim de reconstituir a evolução climática regional, além da Paleolimnologia do
Lago Dom Helvécio. Os sedimentos coletados foram identificados como representantes de
três fácies sedimentares, a saber: (1) fácies do aluvião do paleo-rio Doce, formada por
depósitos datados até cerca de 9.000 anos AP, representando o barramento do paleo-Rio Doce
e seus tributários que veio por fim formar o Lago Dom Helvécio; (2) fácies marginal-lacustre,
que consiste de sedimentos depositados a partir de cerca de 8.500 anos AP, num ambiente
francamente lacustre. A variação espaço-temporal das fácies marginal-lacustre permitiu o
estabelecimento da curva de variação do nível do Lago Dom Helvécio, pela qual foi possível
verificar que a ação neotectônica foi um importante controlador do nível lacustre até cerca de
8.200 anos AP, e que após esta data o fator climático deve ter prevalecido. Foi possível
observar, também, que o nível do lago apresentou-se crescente ao longo de sua história, sem
necessariamente ter sido contínuo. Neste contexto, as mudanças morfométricas ocasionadas
pela variação do nível do lago promoveram um desenvolvimento marginal crescente, o que
foi corroborado por outros estudos que demonstram que a maior abundância de remanescentes
animais de ambientes litorais é maior atualmente do que já foi ao longo da evolução do lago.
A comparação entre a reconstituição batimétrica do Lago Dom Helvécio e a abundância de
diatomáceas

centradas,
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no caso representadas por um único gênero (Aulacoseira), permitiu o estabelecimento do
padrão de evolução da estratificação térmica do lago. Neste sentido, verificou-se que o lago
apresentou um padrão de circulação frequente de sua coluna d’água (talvez polimítico) até
cerca de 4.200 anos AP, condicionando, assim, uma boa distribuição dos nutrientes na coluna
d’água e por consequência uma alta produtividade primaria fortemente baseada em
diatomáceas. Esta fase do lago foi classificada como homotérmica e eutrófica. A partir de
4.200 anos AP, a profundidade máxima do lago ultrapassou o limite para a ocorrência de
circulação frequente naquele lago, ou seja, entre 12-15 metros. O padrão de circulação foi se
tornando casa vez mais infrequente, indisponibilizando, por consequência, a distribuição de
nutrientes no lago, limitando, assim, a produtividade primária. Esta tendência seguiu até cerca
de 2.000 anos AP, quando o lago parece ter alcançado o padrão de estratificação atual. Esta
fase foi, então, classificada como estratificada e oligotrófica. A parte destas classificações, o
confronto entre os aportes de fragmentos microscópicos de origem autóctone e alóctone para
os sedimentos do lago, mostrou três momentos de aumento proporcional no aporte de matéria
alóctone, sendo, assim, caracterizadas três crises distróficas qye, por fim, apresentaram
correlações com as mudanças climáticas à nível regional. A contagem dos fragmentos
microscópicos de origem alóctone, ou seja, os fragmentos ligno-celulósicos opacos e os
micro-carvões permitiu o estabelecimento da dinâmica climática ao longo do Holoceno. A
análise de frequência de tamanho dos micro-carvões mostrou que cerca de 90% dos carvões
encontrados nos sedimentos lacustres são menores do que 4,5µm, sugerindi um transporte
predominantemente aéreo e uma origem regional, enquanto que nos sedimentos aluviais
observou-se yna nauir cibtribuição de partículas maiores, indicando um transporte aquoso. A
abundância, em termos de fluxos, destas partículas alóctones mostraram a ocorrência de
quatro fases secas durante o período qye abrangeu os sedimentos amostrasdos, são elas: (1)
abtes de 8.500 anos AP, que representa a fase de clima seco do final do Pleistoceno, o qual
produziu a agradação do paleo-Rio Doce, e culminou com o barramento de seus tributários e a
formação do lago Dom Helvécio; (2) 7.000-5.500 anos AP, que representou a mais intensa
fase seca de início Holocênico, (3) 4.000-3.000 anos AP e (4) 2.000-1.500 anos AP. Estas
fases secas identificadas foram total ou parcialmente coincidentes com outros locais do Brasil.
PALAVRAS-CHAVE:

matéria-orgânica,

Paleolimnologia,

Paleoambientes,

Paleoclimatologia
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ABSTRACT
During the end of the Pleistocene a lacustrine system was formed in the studied region
by damming of the tributaries of the Doce River. The studies carried out in this area point out
great importance of this region for the comprehension of the Quaternary paleoenvironmental
evolution in southern-center Brazil. The major aim of the present study is to extend the
contribution for the understanding of the Quaternary paleoenvironmental in the middle Doce
River Valley, using a spatial-time scale approach.

Five long and six short cores were

collected along a bathymetric transect withins the Dom Helvecio Lake, one of the largest
lakes among those in the lacustrine regional system. For the reconstruction of the climatic
regional evolution together with the paleolimnology of the Dom Helvecio Lake were used
multiple sedimentary organic matter tracers, including C:N, δ13C, δ15N, deposicional organic
matter petrography, among others. The collected sediments were identified as representing
three sedimentary facies: (1) facies of the paleo-Doce River alluvium, whose deposits were
dated in ca. of 9.000 years BP, representing the damming of the paleo-Doce River and their
tributaries, which was responsible for the initial formation of the Dom Helvecio Lake; (2)
lacustrine-shore facies characterized by sediments deposited from about 8.500 years BP,
probably, in a water column ranging from 0 to 3 meters; and (3) lacustrine facies, representing
deposition that effectively occurred in a lake environmental since about 8.200 years BP.
Using the time-spatial dynamics of the lacustrine-shore facies, it was possible to propose a
variation curve fir the water level of Dom Helvecio, which evidence the neotectonic action as
the main controller of the lake level until ca. 8.200 years BP, whilst the climatic factor should
have prevailed since then. It was possible to evidenced that the lake water-column-level
increased throughout their history, however, not necessarily continuously. These results and
the great abundance of rests of shoreline animals nowadays than throughout the evolution of
the lake, suggest that the morfometric changes due to the water level variation have leaded to
a continuous increase in the shoreline deveploment. The centrales diatoms were represented
15

by Aulacoseira. A pattern of thermic stratification evolution of the lake was brought about by
the compariosion between the bathymetric reconstruction of the Dom Helvecio Lake and the
abundance of Aulacoseira. It was then proposed a frequent circulation pattern of the water
column ( maybe polymitic) until ca. 4.200 years BP, and also hypothesized that until ca 4.200
year BP the nutrients were evenly distributed through the water column. As a consequence, a
high productivity should have occurred due mainly to diatoms. Since 4.200 years BP the
maximal depth of the water column surpassed the limit for occurrence of frequent circulation
in the Dom Helvecio Lake, i.e., between 12 to 15 meters, reaching a more infrequent pattern.
For that reason, scarcity of nutrients probably limited the primary productivity. This trend
might have occurred until 2.000 years BP, when the lake apparently reached the stratification
pattern observed nowadays. This phase was then classified as oligotrophic-stratified. The
input of microscopic fragments from authoctonous and alloctonous sources to the sediments
showed three periods of a proportionally higher income of alloctonous material. Therefore,
three distrophic crises were characterized, which correlated to regional climatic changes. It
was proposed an establishment of the climatic dynamics throughout the Holocene by counting
the microscopic fragments from alloctonous sources. The analysis of micro charcoals size
frequency showed that almost 90% of charcoals obtained from the lacustrine sediments were
finer than 4.5 µm. These results suggest the atmosphere as main path of transport,
charactering a regional source. In the alluvium sediments were observed a greater contribution
of lager particles, suggesting a water transport into the lake. It was evidenced the occurrence
of four drier phases: (1) before 8.500 years BP, which represents the drier climatic phase of
the end of the Pleistocene, when the agradation of the paleo-Doce River occurred, resulting in
the damming of their tributaries and the formation of the Dom Helvecio Lake; (2) 7.000-5.500
BP, represents the driest phase of the onset of the Holocene; (3) 4.000-3.000 years BP and (4)
2.000-1.500 years BP. These identified drier phases were totally or partially coincident with
other ones identified at different localities in Brazil.
KEYWORDS: organic matter, Paleolimnology, Paleoenvironmental, Paleoclimatology
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INTRODUÇÃO
A interferência antrópica sobre o ambiente é muito antiga, no entanto, a partir da
Revolução Industrial o Homem vem, de forma cada vez mais agressiva, alterando as
condições naturais do planeta. A interferência antrópica sobre o ambiente chegou ao ponto de
nas últimas décadas torna-se uma verdadeira preocupação mundial. Neste sentido, a
comunidade científica tem mostrado um grande interesse nos aspectos relacionados às
mudanças globais tentando, através de complexos modelos matemáticos, prever o sentido
destas mudanças e quiçá prevenir acontecimentos irremediáveis, através de proposições de
políticas ambientais a longo prazo.
Com a intenção de validar modelos matemáticos que simulam, por exemplo, as
tendências das mudanças climáticas globais, os cientistas envolvidos utilizam dados de
paleoecologia, paleoclimatologia, entre outros estudos. Assim, a partir da década de 70, com o
advento dos supercomputadores, que tornam possível a utilização de um grande numero de
dados nestas simulações matemáticas, houve um grande avanço nos estudos paleoecológicos
do Quaternário, que utilizam modelos climáticos na resolução de problemas paleoclimáticos.
A partir daí, um consórcio multi-instucional de pesquisadores, conhecido como programa
CLIMAP (Climate: Mapping, Analysis and Prediction) levou a frente o desafio de
modelagem climática baseada, principalmente em dados oceânicos (CLIMAP, 1976). Embora
o registro oceânico permita indiretamente o estabelecimento da cronologia dos eventos
paleoclimáticos, ele pode dizer pouco sobre as condições terrestres (Wright et. al. 1993).
Apesar disto, o sucesso do CLIMAP incentivou a discussão paleoclimática, o que veio
a resultar, em 1977, na criação do programa COHMAP (Climates of Holocene – Mapping
Bases on Pollen Data), com o objetivo de obter um cenário terrestre do Holoceno nos moldes
do Programa CLIMAP (COHMAP, 1988). Os esforços iniciais do COHMAP foram dirigidos
para a reconstituição da história dos limites floresta-pradaria no oeste dos EUA e nas regiões
de monsões. A partir do sucesso destes esforços iniciais, um grande número de novos
pesquisadores foi recrutado, a fim de fornecer dados paleoclimáticos sobre toda a América do
17

Norte. Como resultado desta expansão, o projeto mudou de nome, recebendo a designação:
Cooperative Holocene Mapping Project – COHMAP. Dados paleoclimáticos bem datados
foram compilados produzindo uma visão sinóptica dos climas passados, modelos de balanço
hídrico e estatística multi-variada, desenvolvidos para calibrar os dados em termos climáticos.
Simulações foram feitas envolvendo variações orbitais da radiação solar de Milankovicth,
redução das calotas polares e nas temperaturas superficiais oceânicas (baseado nos dados do
programa CLIMAP), além de dados inferidos de modificações na química atmosférica.
Apesar do incentivo destes programas para estudos paleoambientais, que
proporcionaram um grande número de resultados, principalmente em relação à Europa e
EUA, várias questões, mesmo nestas regiões, ainda não foram resolvidas, principalmente
devido à baixa resolução temporal e espacial destes modelos até o momento (Wright et. al.
1993). Tem se ressaltado a enorme lacuna relativa ao paleoambiente da América do Sul que,
apesar de terem sido levantados mais dados nas últimas décadas, ainda parecem insuficientes
para uma boa resolução espacial.
A resolução das várias incoerências e dessincronias observadas nas simulações
globais, passa pelo bom entendimento de como e quando o clima passou de uma fase glacial
para a interglacial em várias partes do mundo (Clapperton, 1993). Na tentativa de contribuir
para o aprimoramento destas simulações, os estudos paleoambientais que esclarecem as
mudanças no limite Pleistoceno-Holoceno na América do Sul têm ganhado força. Os aspectos
históricos e os principais resultados obtidos pela contribuição ao estudo paleoambiental na
América do Sul e no Brasil estão apresentados na Parte 4 do Capítulo 4 deste trabalho. No
entanto, é importante ressaltar que os estudos paleoambientais realizados na América do Sul,
mostraram que, além do componente global, que condicionou as mudanças ambientais no
limite Pleistoceno-Holoceno, observa-se, em vários pontos da América do Sul, uma forte
influência regional ou local que proporcionou modificações de curta-duração na composição
florística (Absy, 1979; 1985; Liu e Colinvaux, 1998, entre outros) e regressão da floresta
(Servant et. al. 1981, 1989) durante o Holoceno. Entretanto, estas flutuações entre climas mais
secos e mais úmidos, além de, algumas vezes, mais frios que os atuais, evidenciados na
América do Sul, não correspondem às observações globais (Jouzel et. al. 1987 apud Servant
et. al. 1993). Neste sentido, reconstituições climáticas regionais têm sido propostas para
explicar tais flutuações climáticas do Holoceno na América do Sul (Servant et. al. 1993;
Martin et. al. 1993; 1997).
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Dentro deste contexto, este estudo teve como objetivo principal contribuir para o
aprimoramento do conhecimento paleoclimáticos e paleoambiental brasileiro, através do
esclarecimento da evolução paleoambiental da região do vale do médio Rio Doce durante o
Holoceno.
A evolução geomorfológica da região do vale do médio Rio Doce foi alvo de diversos
trabalhos que apontaram no sentido de um desenvolvimento policíclico como consequência de
mudanças paleoclimáticas (Pflug, 1969). Assim, Petri e Fúlfaro (1984) consideram esta região
como um paradigma para o entendimento da evolução climática no Brasil.
Assim, este estudo baseou-se na sequência estratigráfica contínua de cindo
testemunhos longos e seis curtos retirados ao longo de um transecto batimétrico no Lago Dom
Helvécio, o qual constitui-se num dos maiores e mais profundos lagos do complexo lacustre
regional, e na aplicação de traçadores paleoambientais múltiplos. O relacionamento entre
estes traçadores paleoambientais e o que se esperou elucidar com sua aplicação, pode ser visto
na Tabela 1, que servirá de base para a verificação de sua adequação neste estudo
paleoambiental. De forma que, este estudo visou atingir os seguintes objetivos específicos:

entender a dinâmica espaço-temporal das fácies sedimentares identificadas, a fim de
confirmar os aspectos relacionados a evolução geomorfológica da paisagem e,
consequentemente, da origem do Lago Dom Helvécio;
identificar a origem dos diferentes aportes de matéria orgânica para o Lago Dom
Helvécio, correlacionando-os com eventos de mudanças ambientais;
caracterizar a evolução paleolimnológica do Lago Dom Helvécio, principalmente nos
aspectos relacionais à variação do nível lacustre, das mudanças dos padrões de
estratificação térmica e dos estado trófico, como uma forma de elucidar a evolução do
próprio sistema lacustre, comparando com suas características atuais, além de procurar
com os parâmetros paleoclimáticos; e
identificar a dinâmica climática local e/ou regional e correlaciona-las às mudanças
climáticas

identificadas

por

outros

autores,

principalmente

a

nível

regional.

19

Tabela

1:

Relação

dos

processos

paleoambientais

que

este

estudo

pretende

elucidar

e

os

traçadores

paleoambientais

Paleolimnologia

aplicados

a

este

fim

Paleoclima

Traçadores

Identificação das

Origem da Matéria

Variação do nível

Padrões de

Mudança no Estado

Paleoambientais

fácies sedimentares

Orgânica

lacustre

estratificação

trófico

Litologia

X

X

X

X

X

X

Carbono Orgânicos

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Mudanças Climáticas

Total (COT)
Nitrogênio Total
(NT)
C:N
δ13C

X

δ15N
Condutividade iônica

X

X

X

X
X

X

X
X

X

sedimentar
Granulometria

X

X

X

X

Mineralogia

X

X

X

X

X

X

Petrografia da

X

X

X

X

X

X

Matéria Orgânica
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2. ÁREA DE ESTUDO
2.1 O PARQUE FLORESTAL DO RIO DOCE

O lago Dom Helvécio encontra-se dentro dos limites do Parque Florestal Estadual do
Rio Doce (P.F.E.R.D.), que está localizado no Estado de Minas Gerais, no vale do médio Rio
Doce, entre 42º38’28” de longitude oeste e 19º41’19º de latitude sul (Figura 1), entre a
confluência dos rios Doce e Piracicaba, nos municípios de Timóteo, Marliéria e Dionísio. O
parque apresenta uma área de 35.974 há, sendo um dos maiores do país, com altitudes que
variam de 230 a 515 metros acima do nível do mal. A iniciativa de preservação do parque
teve início em 1930 com o Bispo Dom Helvécio Gomes de Oliveira e, mais tarde, foi
oficialmente estabelecido por legislação em 14 de junho de 1944 (Decreto 5831), com o
objetivo de resguardar e preservar a fauna, flora e os recursos naturais da região (Andrade et.
al. 1997).
O parque encontra-se à margem do Rio Doce, numa região de predominância de
relevo ondulado e fortemente ondulado, que ocupa cerca de 69,1% da área do parque,
intercalado por planícies aluviais ( várzeas) e numerosos lagos, que perfazem 9,8% da área
restante (Lemos et. al., 1997). O desnível entre os topos e os fundos dos vales variam de 50 a
100 metros, com os maiores valores ocorrendo na porção sul do parque, onde se encontra o
Lago Dom Helvécio. Segundo Lemos et. al. (1997), os solos predominantes são aqueles com
horizonte B textural (62,2%) e B latossólico (25,5%), textura argilosa (85,6%), álicos (55,6%)
e distróficos (29,9%), de acidez alta a mediana (85,5%).
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Figura 1: Mapa parcial do complexo lacustre do vale médio Rio Doce (IBGE, 1980)
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2.2 CLIMA REGIONAL

A região centro-sudeste brasileira apresenta um clima tropical influenciado pela
circulação das células de Hadley, na qual as massas de ar convergem de uma zona de alta
pressão (~30ºN e S) para o equador, ou seja, uma zona de baixa pressão atmosférica, onde se
encontram formando a Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) (Figura 2) e pela entrada
de frentes frias polares. Sazonalmente, devido às mudanças na localização das regiões de
máximo aquecimento solar, o que caracteriza as zonas de baixa pressão atmosférica, observase uma mudança sazonal na posição da ZCIT (Figura 2). Deste modo, durante o verão austral,
a ZCIT migra para sul causando um aumento na precipitação nesta estação entre 15-25ºS,
devido ao encontro das massas de ar quente, que retornam da ZCIT, e as massas de ar frio
provenientes das regiões polares. Já no inverno austral, a ZCIT situa-se ao norte do equador e,
então, as frentes-frias passam direto sobre toda a região centro sudeste-brasileira e vão
produzir precipitação, apenas, quando se encontram com as massas de ar quente equatoriais
(Henderson-Sellers e Robinson, 1986).
Assim, de acordo com estas características, o clima da região do médio Rio Doce foi
classificado, segundo Köppen, como Aw, ou seja, do tipo cujas temperaturas médias do mês
mais frio são maiores do que 18ºC e estações seca e úmida bem definidas. Segundo Nimer
(1977,1989), o clima foi classificado como tropical quente, semi-úmido, apresentando média
anual entre 18 e 20ºC e precipitações com rimo tipicamente tropicais, entre 1.500 e 1.250
mm/ano, distribuídos entre 7 e 8 meses. Durante todo o ano, os vendo predominantes sopram
de leste-nordeste, originados nas zonas de altas pressões subtropicais, i.e., no anticiclone do
Atlântico Sul (Nimer, 1989) e segundo Tundisi e De Meis (1985), a velocidade dos ventos
naquela região não atinge valores maiores do que 1 a 2km/h. A Tabela 2 mostra os dados
máximos e mínimos para alguns parâmetros meteorológicos de um levantamento feito na
região entre 1981 e 1985 (Nakamoto et. al. 1997).
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Figura 2: Localização sazonal da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) e o esquema de circulação
produzido pelas células de Hadley na zona tropical (Henderson-Sellers e Robinson, 1986). O ponto indica o local
aproximado da área de estudo

Tabela 2: Valores mínimos e máximos para alguns parâmetros meteorológicos analisados no Parque Florestal do
Rio Doce entre 1981 e 1985 (Nakamoto et. al. 1997)

Fator Analisado

Valor mínimo

Valor mínimo

Temperatura máxima do ar (mensal)

28, 0ºC

38,8ºC

Temperatura mínima do ar (mensal)

6,8ºC

20,2ºC

Temperatura média do ar (mensal)

17,3ºC

26,2ºC

72,1%

88,1%

Precipitação (mensal)

0 mm

505,8 mm

Dias chuvosos (mensal)

0 dias

27 dias

Precipitação (anual)

1352 mm

1914,9 mm

Evaporação (anual)

876 mm

1161,5 mm

Umidade relativa média (mensal)

Duração da estação Seca

4-5 meses / ano
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2.3 ASPECTOS GEOLÓGICOS E GEOMORFOLÓGICOS
Segundo o Projeto RADAR – MG (IGA, 1977), a área estudada é fisiograficamente
definida como “depressão interplanática do Rio Doce”. Trata-se, de uma depressão alongada
de orientação NE-SW, com cerca de 200 km de comprimento e 50 km de largura (Figura 3),
que se encontra confinada entre os escarpamentos do planalto do sudeste brasileiro e teve sua
origem possivelmente relacionada à mecanismos tectônicos rúpteis de idade Cenozóica. O
mapa geológico da região (IGA, 1977) localiza o vale do médio Rio Doce sobre um bloco de
rochas pré-Cambrianas, constituídas principalmente por gnaisses bandeados por lentes de
quartzitos e anfibólios do Grupo Paraíba.

Figura 3: Depressão interplanáltica do Rio Doce, indicando a localização aproximada da área de estudo
(modificado de De Meis e Tundisi, 1997)
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Observando-se o mapa geomorfológico produzido por Kohler (inédito) (Figura 4),
nota-se a presença de um antigo leito do Rio Doce, afastado cerca de 1000 metros do atual
leito. A origem da bacia do médio rio Doce e as mudanças sofridas nesta foram estudadas por
muitos autores (Pflug, 1969; De Meis et. al. 1976; De Meis, 1977, 1978; Moura et. al. 1978;
Barbosa e Kohler, 1981).

Figura 4: Mapa geomorfológico de parte do Parque Florestal do Rio Doce, mostrando alguns lagos do complexo
lacustre, o curso do paleo-Rio Doce (representado em vermelho) e o atual curso do Rio Doce (Kohler, inédito)

O primeiro estudo importante a respeito da evolução geomorfológica da região do
médio Rio Doce foi feito por Pflug (1969), que utilizou fotos aéreas em escala 1:60.000.
Segundo este autor, apesar de não se saber a época em que se constituiu a bacia do Rio Doce,
esta área teve um desenvolvimento policíclico, como consequência de mudanças
paleoclimáticas, que ocorreram durante o Terciário e Quaternário, e de um suposto
abaixamento do nível de base regional. Essas mudanças paleoclimáticas provocaram
modificações radicais no tipo e na densidade da cobertura vegetal, na estabilidade das
encostas, na evolução dos solos e na capacidade de transporte dos sedimentos (Boaventura,
1994). As observações iniciais feitas por Pflug, sobre a evolução geomorfológica do médio
Rio Doce, foram mais tarde confirmadas e, a elas, acrescentadas novas informações por
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diversos autores (De Meis et. al. 1976; De Meis, 1977, 1978; Moura et. al., 1978; Overloop,
1981; De Meis e Tundisi, 1986; Servant et. al. 1989).
Com base nos estudos acima citados, a evolução geomorfológica daquela região pode
ser assim, sucintamente descrita: após um longo período de peneplação em clima semi-úmido,
originou-se um vale amplo e extenso, cuja depressão foi condicionada por processo tectônico
(bloco subsidente) durante o Quaternário. Foi, então, iniciado o período erosivo,
possivelmente causado por soerguimento (tectônica epirogenética) de idade bastante recente.
Esses processos neotectônicos possivelmente ocasionaram a repentina mudança do leito do
Rio Doce e o preenchimento dos paleovales com sedimentos, quando o peneplano foi
dissecado com o estabelecimento de uma rede dendrítica de drenagem. Tal período erosivo
originou uma topografia de morros arredondados, que, hoje, encontram-se a cotas entre 350 e
300 metros acima do atual nível do Rio Doce, que é de aproximadamente 220 metros acima
do nível do mar. Após esse período erosivo, ocorreu uma nova reativação tectônica, de modo
que a região montanhosa, que bordeja a depressão, passou a fornecer uma grande quantidade
de material clástico, causando assim, mudanças nos antigos perfis de equilíbrio. Isso causou o
entulhamento dos valões dos principais tributários e o barramento dos vales menores, de
maneira que a rede de drenagem passou a ter características de lagos. Essa nova fase se
caracterizou, segundo De Meis (1977) e De Meis e Monteiro (1979), pelo domínio fluvial da
paisagem, cuja tendência foi também evidenciada por Bigarella et. al. (1965) para o pósglacial de outras áreas do sudeste brasileiro. A datação dos depósitos aluviais oriundos da
acumulação de materiais nos valões dos tributários, e consequente formação do complexo
lacustre do médio Rio Doce, indicou que essa fase foi finalizada entre 14.000 e 10.000 anos
AP. No início do Holoceno, o Rio Doce ajustou-se a nova dinâmica degradacional (De Meis e
Tundisi, 1997) e, de acordo com Suguio e Kohler (1992), esta área foi submetida a um clima
mais úmido e mais quente que o atual durante o Holoceno.
Estas sucessivas fases de erosão e deposição, alternando com períodos de formação de
solos, deram origem às feições geomorfológicas do vale do médio Rio Doce, que foram
descritas como “rampas” (De Meis e Monteiro, 1979; De Meis e Moura, 1984). Assim, a
partir das feições geomorfológicas descritas anteriormente e observando que o Rio Doce, ao
abandonar seu antigo curso, aprofundou-se ao longo de um faturamento geológico
preferencial, que orienta a própria depressão interplanáltica, pode-se admitir que a mudança
no curso do rio foi decorrente tanto dos efeitos das modificações paleoclimáticas regionais,
quanto da reativação tectônica (Boaventura, 1994). Neste sentido, o estudo de Mello (1997)
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mostrou que em conjunção com as mudanças paleoclimáticas, os fenômenos neotectônicos
tiveram grande importância na evolução geomorfológica da região, e particularmente na
formação do Lago Dom Helvécio, uma vez que este autor identificou, próximo a
desembocadura do lago (Figura 38), um falhamento normal, possivelmente anterior a 8.200
anos AP.

2.4 COBERTURA VEGETAL

A literatura concernente às características da cobertura vegetal do Parque Florestal do
Rio Doce apresenta inúmeras classificações para enquadrar os tipos de vegetação presentes na
área, tendo-se entre elas (apud CETEC, 1981);
região das dríades (Martius et. al., 1839);
zona litoral (Wappaeus, 1884);
flora geral (Sampaio, 1932);
floresta pluvial costeira (Dansereau, 1957);
mata atlântica (Aubreville, 1959, entre outros);
floresta perenifólia latifoliada hidrófila costeira (Andrade-Lima, 1960);
floresta estacional tropical (Veloso, 1966); e
floresta latifoliada tropical úmida de encosta (Romariz, 1968)

Uma série de levantamentos fitossociológicos do Parque Florestal do Rio Doce foram
feitos por vários autores (Gentili et. al., 1981; CETEC, 1981; Carvalho et. al., 1983;
Gilhius, 1986; Pedralli et. al., 1986; Paula, 1992; Braga et. al., 1994). Resumidamente,
pode-se caracterizar a vegetação do Parque Florestal do Rio Doce como uma formação
alta e densa, porém, sem árvores emergentes, parcialmente caducifola (cerca de 30%),
com poucas formas biológicas, mas com muitas espécies e com estratificação complexa.
Os principais resultados obtidos por estes estudos fitossociológicos estão sintetizados a
seguir:
o maior número de indivíduos estudados pertence às famílias Euphorbiaceae,
Laureacea, Leguminoseae, Myrtaceae e Rutaceae, largamente distribuídos por toda
extensão do parque, e abrangendo as espécies popularmente conhecidas como
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cotiera, cafezinho, canela, angico, jacarandá, jatobá, garapa, ingá, barbatimão,
jambo, goiabeira, arapoca e laranjinha, além de muitas outras.
Quantitativamente, a maior densidade relativa foi apresentada pela família Rutacea
(16,9%), com a espécie Raputia alba, e, sucessivamente, Myrtaceae (7,8%), com o
gênero Myrcia sp.., e Euphorbiaceae (5,3%) com a espécie Actynostemon
lundianus.
A maior diversidade de espécies foi encontrada nas famílias Leguminosae (29
gêneros), Moraceae (9 gêneros), Rutacea (7 gêneros), Lauraceae (7 gêneros),
Euphorbiaceae e Miliaceae (6 gêneros).

Considerando-se os indivíduos amostrados nas diversas estações e as espécies
determinadas, tem-se como abundantes-dominantes, em ordem decrescente de porcentagem,
as famílias: Rutaceae, Euphorbiaceae, Laureaceae, Myrtaceae, Leguminosae, Moraceae,
Flacourtiaceae, Annonaceae e Sapotaceae, por englobarem o maior número de indivíduos
arbóreos e pelo volume e superfície por elas ocupados. Segundo o relatório da CETEC
(1981), considerando-se a fisionomia, estrutura e forma de vida, a vegetação do Parque
Estadual do Rio Doce foi subdividida em 10 tipos básicos, conforme ANEXO I.
Assim, nos arredores do Lago Dom Helvécio a dominância fica com a família
Mytaceae (57,5%), seguidas de Lauraceae (8,4%), Sapotaceae (6,6%), Annonaceae (5,9%) e
outras (11,6%). Ao contrário de outras estações de estudo fitossociológico, a estação Lago
Dom Helvécio apresentou uma cobertura pouco densa, devido às árvores serem finas e de
copas pequenas, podendo assim, ser caracterizada como uma vegetação do tipo floresta
aberta, tendendo a seca. Os indivíduos arbóreos apresentam altura máxima de 8 metros,
talvez, como consequência da ação do grande incêndio ocorrido em 1968. Nesta vegetação
ocorrem, apenas, dois estratos, com somente um indivíduo que se destaca por sua altura de 15
metros, Ocotea sp., e é, também, a estação que apresenta a menor diversidade, com vegetação
rala e baixa, com grande ocorrência de taquaras e outras gramíneas, muito expostas ao sol,
pois as copas das árvores se encontram em poucos pontos.
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2.5 O LAGO DOM HELVÉCIO
2.5.1 Características Morfométricas

A morfometria e limnologia do Lago Dom Helvécio têm sido intensamente estudadas,
desde 1976, por muitos autores (Saijo e Tundisi, 1985, 1987, 1989; Tundisi e Saijo, 1997) e
vários desses estudos afirmam que a limnologia deste lago é diretamente relacionada às
condições geomorfológicas de sua origem. Assim, por ter sido formado a partir do barramento
de um tributário de quarta ordem do paleo-Rio Doce, o Lago Dom Helvécio apresenta
algumas importantes características morfométricas (Tabela 3), tais como: seu grande
tamanho, profundidade, aspecto dendrítico e formato batimétrico em “V” (De Meis e Tundisi,
1997), típicos de lagos formados por barramento de tributários associado à processos
neotectônicos.

Tabela 3: Parâmetros morfométricos do Lado Dom Helvécio (Tundisi e Musarra, 1986)

Parâmetro

Lago Dom Helvécio

Área superficial

687 há

Volume

831 x 106 m³

Profundidade máxima

32,5 m

Profundidade média

12,1 m

Perímetro marginal

45.000 m

Índice de Desenvolvimento de Margem

5,45

2.5.2 Estratificação térmica, química e biológica

A estratificação térmica é bastante evidente no Lago Dom Helvécio. O ciclo de
estratificação e isotermia do lago foi exaustivamente estudo por muitos autores, entre eles
Pontes (1980); Tundisi et. al. (1981); Matsumura-Tundisi e Okano (1983); Henry e Barbosa
(1989), etc, sendo classificado como monomítico quente, i.e., um corpo d’água com
temperatura superior a 20ºC que apresenta uma circulação por vezes parcial no inverno (julho
e agosto) e permanece estratificado durante todo o resto do ano.
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Segundo Henry et. al. (1989), após o período de circulação de inverno, a termoclina
começa a aparecer em setembro a 9 – 10 metros de profundidade, sendo mais evidente em
novembro a 9 – 12 metros, e bem desenvolvida de janeiro a março a 11 – 17 metros de
profundidade. Devido ao esfriamento da camada epilimnética, ou seja, da camada superficial,
durante o início do outono (maio), a termoclina é então deslocada para regiões mais profundas
(18-22 metros). Finalmente, a peda de calor das camadas superficiais ocasiona, no inverno
(julho/agosto) a isotermia, isto é, a circulação da coluna d’água.
No entanto, em se considerando os altos conteúdos de nutrientes e íons encontrados na
camada mais profunda do lago (hipolímnio) durante o período de isotermia (Mitamura e Hino,
1985 apud Henry et. al. 1997b), afirmam que mesmo durante a circulação de inverno, o
processo de mistura da coluna d’água não é efetivo o suficiente para atingir as zonas mais
profundas do lago. Além disso, o relevo da região de entorno do Lago Dom Helvécio, que se
apresenta com encostas vegetadas relativamente íngremes, cria uma barreira física que
impede uma ação efetiva dos ventos sobre a superfície do lago, de forma que a velocidade dos
ventos naquela região não demonstram valores maiores do que 1 a 2 km/h, não sendo
suficiente para promover a mistura da coluna d’água (Tundisi e De Meis, 1985; Henry et. al.,
1997 a e b).
Tundisi (1997a) sugere que a estratificação térmica do Lago Dom Helvécio é
fortalecida pela entrada de água da chuva, via escoamento superficial. Esta água,
provavelmente enriquecida com nutrientes, mais fria e densa que a camada epilimnética,
escoa diretamente para porções mais profundas do lago, favorecida, ainda, pela forte
inclinação marginal da lagoa. Este processo resulta em um enriquecimento do metalímnio,
isto é, da camada média da coluna d’água, e favores a manutenção da estratificação térmica
durante a estação chuvosa.
Em consequência do regime de estratificação térmica presente no Lago Dom Helvécio,
um padrão de estratificação químico e biológico também podem ser observados, conforme
descritos por Reynolds et. al. (1983) e Hino et. al. (1986). A forte estratificação térmica de
verão condiciona uma bem definida distribuição vertical das comunidades biológicas, de
forma que pequenos organismos fitoplâncton (nanoplâncton), principalmente composto por
clorofíceas encontram-se nas águas epilimnéticas quentes, bem misturadas e pobre em
nutrientes. O metalímnio é, então, a porção da coluna d’água onde são observadas as maiores
taxas de produção primária. Esta camada é ocupada , principalmente, por bactérias
fotossintetizantes, enquanto que o hipolímnio, anóxico e rico em nutrientes é habitado por
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cianobactérias de hábito heterotrófico, como Lyngya limnetica. A estratificação química é
bem caracterizada por um epilímnio bem oxigenado (80-100% de saturação) e um hipolímnio
anóxico e com alta concentração de amônia (> 900 mg/L) e H2S. Os esquemas de
estratificação térmica, química e biológica do Lago Dom Helvécio estão apresentadas na
Figura 5.

Figura 5: Esquema do padrão de estratificação térmica, química e biológica do Lago Dom Helvécio (modificado
de De Meis e Tundisi, 1997)
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2.5.3 Características Físico-químicas

A temperatura da água do Lago Dom Helvécio varia de 22 a 26ºC durante a estação
seca (maio a setembro) e de 22 a 30ºC na estação chuvosa, o pH da água varia entre 5 e 7
(Fukuhara et. al., 1997), entre o hipolímnio e epilímnio, respectivamente, enquanto que a
condutividade iônica apresenta valores sempre inferiores à 45 µS.cm-1 (Reynolds, 1997). A
concentração de oxigênio dissolvido se mostra sempre abaixo do valor de saturação, mesmo
nas camadas mais superficiais, o que sugere que a taxa de decomposição, incluindo a taxa de
respiração, está em excesso à taxa de produção de oxigênio pela fotossíntese (Mitamura e
Hino, 1997).

2.5.4 Conteúdo de Nutrientes

O conteúdo de nutrientes disponíveis no Lago Dom Helvécio foi objeto de estudo de
muitos autores (Barbosa e Tundisi, 1980; Barbosa, 1981; Tundisi, 1983; Hino et. al., 1986;
Mitamura e Hino, 1997, Nakamoto e Hino, 1997; Mitamura et. al. 1997 a e b). Estes estudos
demonstram que a disponibilidade de nutrientes para o consumo fitoplanctônico é muito baixa
durante todo ano e a consequente limitação parece estar diretamente relacionada aos
processos de isotermia/estratificação observados no Lago Dom Helvécio.
A principal fonte de nitrogênio inorgânico disponível à assimilação fitoplanctônica é
de amônia, sendo responsável por 64 a 97% do total de nitrogênio inorgânico assimilado pelo
fitoplâncton, seguido de uréia, que atingiu valores entre 2 e 31% (Mitamura et. al. 1997a). As
concentrações de nitrato e nitrito são geralmente baixas, quando comparadas às de amônia e
uréia, e são encontrados, comumente, no metalímnio, produzidos pela nitrificação da amônia,
já que o aporte externo destes nutrientes parece ser negligenciável (Mitamura e Hino, 1997).
A grande importância da amônia e uréia como fontes de nitrogênio para o fitoplâncton,
também, pode ser explicada pelas altas taxas de reciclagem destes elementos nas camadas
eufóticas, e por isso, sendo considerados como “compostos nitrogenados regenerados”
(Mitamura e Saijo, 1986; Mitamura et. al., 1997b).
As concentrações de fosfato observadas no Lago Dom Helvécio são bastante baixas
durante todo ano, caracterizando uma possível condição limitante (Ibañez et. al., 1997). O
estudo da razão N:P do material dissolvido no lago, indica uma possível limitação por fósforo
durante a estação seca e por nitrogênio na estação chuvosa (fase de estagnação). A limitação
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por fósforo durante a fase de circulação da coluna d’água pode ser explicada pela precipitação
do fosfato inorgânico nos sedimentos, devido às condições de oxia na coluna d’água (henry
et. al., 1997a).
Com relação às concentrações de sílica, não existem diferenças nem dentro da coluna
d’água, nem durante as fases do ciclo hidrológico, enquanto as concentrações registradas
parece ser suficientes para o suprimento fitoplanctônico, mesmo que se composto
basicamente por diatomáceas (Mitamura e Hino, 1997).
As concentrações das formas inorgânicas de carbono (sistema CO2) no Lago Dom
Helvécio foram descritas por Matsumura-Tundisi (1997), e os valores destas concentrações
estão expressos na Tabela 4.
Tabela 4 - Valores mínimos, máximos e médios das concentrações das formas de carbono inorgânico, e as
porcentagens médias de contribuição de cada fonte nas camadas epi, meta e hipolimnéticas do Lago Dom
Helvécio, assumindo um malímnio entre 10 e 13,5 metros (modificado de Matsumura-Tundisi et. al., 1997).

CAMADA

HCO3-

CO2 LIVRE

CO3-2

Mín Máx Méd

(%)

Mín Máx Méd

Epilímnio

1,3

3,1

3,4

12,2 21,3 14,8 21,5 0,01 0,01 0,01

Metalímnio

4,8

24,9 13,2 33,4 12,2 12,8 12,5 12,6

0

0

0

0

Hipolímnio

10,8 31,0 22,3 63,2 11,0 15,2 12,7 41,8

0

0

0

0

2,7

(%)

Mín Máx Méd (%)
0

Em relação ao conteúdo de material particulado, Mitamura e Hino (1997),
demonstraram que durante a estação seca as concentrações de carbono (CP) e nitrogênio (NP)
aumentaram abruptamente na camada anóxica, enquanto que a clorofila-a apresentou uma
tendência inversa. Assim, a partir dos altos valores da razão CP:Chl.a observados na camada
hipolimnética foi possível sugerir que o material particulado presente nesta camada é de
origem predominantemente detrítica. Em contrapartida, a razão CP:Chl.a da camada
hipolimnética apresentou valores mais baixos durante a estação chuvosa (novembro a março),
indicando uma importante contribuição algal durante esta fase (Mitamura e Hino, 1997).
Apesar do Lago Dom Helvécio estar circundado por uma floresta Atlântica e numa
região que apresenta temperaturas altas durante todo ano, e sua produtividade primária
fitiplanctônica apresenta valores variando de baixos a moderados, com os menores valores de
fixação no mês de julho, durante a fase de isotermia (Pontes, 1980; Tundisi et. al., 1981;
Tundisi et. al. 1997a). No entanto, a produção de matéria orgânica por via heterotrófica
(quimioautotrofica), representada pelas sulfobactérias púrpuras e verdes, parece exercer um
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importante papel na produção autóctone do lago, alternando-se sazonalmente com a produção
primária fitoplanctônica (Pontes, 1980).

2.5.5 Comunidade Planctônica

Diversos estudos abordam a dinâmica da comunidade fitoplanctônica nos lagos do
médio Rio Doce, especialmente no Lago Dom Helvécio (Pontes, 1980; Hino et. al., 1986;
Tundisi et. al., 1987 a e b; Matsumura-Tundisi et. al. 1989; Reynolds, 1997). A composição
fitoplanctônica do lago é constituída, principalmente, por cianobactérias, representadas por
Microcystis, Aphanocapsa, Lynghya e Spirulina, e clorofíceas, como: Coelastrum,
Sphaerocystis, Botryococcus, Staurastrum e Stauroneis, que se substituem espaçotemporalmente num ciclo anual, além de poucas diatomáceas que são representadas por um
único gênero: Aulacoseira.
A maior parte da biomassa fitoplanctônica está confinada ao metalímnio, com
ocorrência de uma grande número de cianobactérias de hábito heterotrófico ocupando o
hipolímnio (Hino et. al., 1986). Assim, a pobreza de bactérias fixadoras de nitrogênio no lago
sugere que a ciclagem da amônia e uréia é adequada para suportar a demanda biológica,
indicando que a limitação por nitrogênio não é um fator crítico (Henry et. al., 1989; Reynolds,
1997). A pequena representação numérica das diatomáceas evidencia a infrequência de
suspensão adequada causada pela forte estratificação térmica presente no lago durante quase
todo ano (Reynolds, 1997).

2.5.6 Macrófitas Aquáticas
Em geral, a diversidade de macrófitas aquáticas nos lagos do sistema lacustre do Rio
Doce é geralmente baixa (Ikusima e Gentil, 1997). A composição de macrófitas aquáticas
presentes no Lago Dom Helvécio está demonstradas no Quadro I.
Quadro I - Lista das espécies de macrófitas aquáticas dominantes no Lago Dom helvécio (Ikusima e Gentil,
1997).

Macrófitas emergentes

Macrófitas Flutuantes

Macrófitas submersas

Typha dominguensis

Salvinia auriculata

Cabomba piauhyensis

Eleocharis interstincta

Nymphoides indica

Najas conferta

Oocarpon torulosa

Nymphaea sp.

Mayaca fluviatilis
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Dryopteris gongylodes

Nymphaea elegans

Utricularia sp.

Eichornia azurea
Hydrocharitaceae

Typha domininguensis Pers. é a espécie emergente dominante, seguida por Eleocharis
interstincta Roem. e Schult., o qual ocorre, principalmente, no sub-litoral, enquanto que entre
os gêneros de Macrófitas submersas, Cabomba e Najas, foram dominantes (Ikusima e Gentil,
1997).

2.5.7 Taxas de Sedimentação e Características Químicas dos Sedimentos

As taxas de sedimentação e de acumulação de carbono, nitrogênio e fósforo no Lago
Dom Helvécio, foram estabelecidas por Saijo et. al. (1997), utilizando armadilhas de
sedimentação. Os resultados obtidos por estes autores estão resumidos na Tabela 5.
Tabela 5: Taxas de sedimentação total (TS) e de carbono (TSC), nitrogênio (TSN) e fósforo (TSP) no Lago Dom
Helvécio, valores expressos em mg m-2 dia-1

Data

TS

TSC

TSN

TSP

Jun 83

905

181

21,6

1,47

Dez 85

113

18

2,2

0,12

Jul 87

442

82

9,4

0,48

As concentrações de carbono representaram de 16 a 20% do total de sedimento
depositado ao longo do ano, enquanto que para nitrogênio e fósforo estes valores variam de
1,9 a 2,4% e 0,11 a 0,16%, respectivamente (Saijo et. al., 1997).
Os conteúdos de matéria orgânica nos sedimentos do Lago Dom Helvécio são
consideravelmente altos quando comparados com lagos de regiões temperadas (Bortleson,
1970 apud Saijo et. al., 1997). As medidas de perda por ignição nos sedimentos superficiais
do lago variaram entre 27 e 33%, com concentrações de carbono orgânico nos primeiros 75cm
de sedimento variando entre 10-15%, e razão C:N e N:P de 12-13 e 6-12, respectivamente
(Saijo et. al., 1997).
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Nishimura et. al. (1997) tentando estabelecer a origem biológica da matéria orgânica
sedimentar recente dos lagos do médio Rio Doce, através da utilização de ácidos graxos e
esteróis, concluíram que pelo menos 50-65% dos ácidos graxos presentes nas camadas mais
superficiais dos sedimentos daqueles lagos é de origem terrestre (alóctone).

2.5.8 Classificação do Estado Trófico

A aplicação de diversas ferramentas limnológicas capazes de classificar o estado
trófico de um corpo d’água, como por exemplo: a taxa de consumo de oxigênio hipolimnético
por unidade de área (Henry et. al., 1989, 1997 a e b), entre outras ferramentas (Pontes, 1980;
Tundisi e Matsumura-Tundisi, 1981), demonstraram que o Lago Dom Helvécio pode ser
classificado como oligotrófico durante a maior parte do ciclo hidrológico, tendo seu valor de
produtividade primária mais baixa durante o mês de julho (Pontes, 1980; Tundisi et. al.,
1981).
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3. MATERIAL E MÉTODOS
3.1 COLETA DOS TESTEMUNHOS, DO MATERIAL VEGETAL E DO SOLO
3.1.1 Testemunhos longos

Em setembro de 1994, realizou-se a coleta de oito testemunhos longos no Lago Dom
Helvécio seguindo um transecto, de direção NE-SE, que respeitou um gradiente batimétrico,
previamente estabelecido através da utilização de um ecobatímetro (Figura 6). Para a retirada
dos testemunhos, que tiveram entre 2,30 e 8,54 metros de comprimento, utilizou-se um
vibrotestemunhador (Martin et. al., 1995), para os testemunhos retirados a profundidade
inferiores a 15 metros de coluna d’água, e um coletor de pistão com percussor manual, para
aqueles coletados à profundidades superiores a 15 metros. Foram utilizados tubos de alumínio
de 3 polegadas para os testemunhos amostrados com o auxílio do vibrotestemunhador e tubos
de PVC rígido de 2 polegadas para aqueles amostrados com o coletor de pistão. Ambos os
coletores foram utilizados sobre uma plataforma flutuante (Figura 7), firmemente ancorada, a
fim de evitar qualquer perturbação na sequencia dos sedimentos amostrados. Os testemunhos
coletados receberam designação LDH (Lago Dom Helvécio), seguido da numeração 94-x, no
qual 94 designa o ano da coleta e x o número de identificação individual de cada um de
acordo com a ordem de coleta.

3.1.2 Testemunhos curtos

Com o objetivo de conhecer as características da matéria orgânica atualmente
depositada no Lago Dom Helvécio e de estabelecer as possíveis alterações na qualidade desta
devido a diagênese recente, em outubro de 1995 foram coletados seis testemunhos curtos, de
cerca de 30 cm de comprimento, ao longo do mesmo transecto amostrado para os testemunhos
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longos (Figura 8). Para isso, utilizou-se um coletor de gravidade descrito por Ambhul e
Burher (1975).

Figura 6: Perfil ecobatímetro e transecto de amostragem dos testemunhos longos
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Figura 7: Fotografia da plataforma e tripé utilizados para coleta dos testemunhos longos no Lago Dom
Helvécio

Figura 8: Transecto de amostragem dos testemunhos curtos e pontos de coleta de solo e serrapilheira
no Lago Dom Helvécio
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Os testemunhos curtos coletados foram identificados seguindo os mesmos critérios
estabelecidos para os testemunhos longos. Imediatamente após a coleta, os testemunhos foram
cuidadosamente fatiados em intervalos de 1 cm e cada sub-amostra foi armazenada em saco
plástico que foi mantido em congelador até posterior utilização para as análises.

3.1.3 Material Vegetal e Solo

Visando complementar a caracterização da matéria orgânica alóctone passível de
deposição no Lago Dom Helvécio, amostras de serapilheira e do solo do entorno do Lago
foram coletadas em seis pontos ao longo de suas margens (Figura 8). A amostragem da
serapilheira foi feita através da coleta do material vegetal, essencialmente folhas, depositadas
sobre o solo. Este material foi armazenado em sacos plásticos, e no laboratório foi seco à
55ºC por 72 horas, triturado em moinho elétrico e novamente armazenado em sacos plásticos.
As amostras de solos foram coletadas retirando-se as camadas superficiais do solo (0-10cm).
Como feito para as amostras da serapilheira, as amostras de solo foram armazenadas em sacos
plásticos, posteriormente, secas à 55ºC por 72 horas, destorroadas com auxílio de um
almofariz, e novamente armazenadas em sacos plásticos.
3.2 ABERTURA DESCRIÇÃO E SUB-AMOSTRAGEM DOS TESTEMUNHOS
LONGOS

Em fevereiro de 1995, cinco testemunhos longos foram abertos longitudinalmente
(LDH 94-4, 5,6, 7 e 8) com o auxílio de uma serra elétrica circular. Logo após a abertura, os
testemunhos foram fotografados e descritos quando as suas características sedimentológicas
visíveis, como: granulometria (argila, silte ou areia), cor, presença de fragmentos ou de
intercalações mineirais, etc.
Após a descrição sedimentológica, foram introduzidas canaletas de alumínio de 1cm²
de seção em uma das metades dos testemunhos para a retirada de amostras da sequência
sedimentar intacta, visando a análise dos teores de água, da densidade in situ e da palinologia
(realizada por Dr. J.P. Ybert – ORSTOM). Para tal, os testemunhos foram fracionados em
intervalos de, geralmente, 1 cm, respeitando as transições faciológicas, e as sub-amostras
armazenadas em sacos plásticos e guardadas em congelador para análises posteriores.
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3.3 GEOCRONOLOGIA

Os cálculos das taxas de sedimentação para os testemunhos longos estudados foram
feitos utilizando-se a equação da melhor reta obtida entre as idades calibradas e as
profundidade amostradas. O método adotado para esses cálculos justifica-se, uma vez que as
melhores retas obtidas passam sempre pelas medidas embutidas dos erros, estando assim,
estatisticamente embasada. Os resultados obtidos foram, então, expressos em termos de
cm/ano,

3.3.2 Cálculos dos Fluxos de Massa

Os cálculos do aporte dos vários elementos, em termos de fluxo (mg cm-2 ano-1), para
os sedimentos do Lago Dom Helvécio, foram feitos seguindo-se a seguinte fórmula (1):
(1) Fx = {([Xi] . Da i). Sii} x 1000
Onde: Fx = fluxo do elemento x (mg cm-2 ano-1);
[Xi] = concentração do elemento x na camada i (mg/g ou nº de partículas/g)
Da i = densidade in situ da camada i (mg/cm³); e
Sii = taxa de sedimentação do intervalo no qual se encontra a camada i (cm/ano)

3.4 CARACTERIZAÇÃO FÍSICA E QUÍMICA DOS SEDIMENTOS
3.4.1 Teor de água e densidade in situ

O conteúdo de água e a densidade aparente dos testemunhos longos foram
determinados utilizando-se as canaletas de alumínio de 1cm³ (método de amostragem foi
descrito no item 3.2). O perfil amostrado foi seccionado a intervalos de 1 cm, cada
subamostra foi pesada e seca à 55ºC por 48 horas, e então, novamente pesadas. Os cálculos do
teor de água (2) e da densidade in situ (3) de cada camada foram feitos seguindo as seguintes
fórmulas:
(2) TH2O (%) = [(Pu – Ps)/Pu] x 100
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Onde: TH2O (%) = teor de água expresso em percentage;
Pu = peso do sedimento úmido
Ps = peso do sedimento seco
(3) Da = Ps / V
Onde: Da = densidade aparente (g/cm³)
Ps = peso do sedimento seco
V = volume total da amostra úmida (geralmente 1cm³)

3.4.2 Condutividade Sedimentar

Os valores de condutividade iônica sedimentar foram avaliados em diversas amostras
dos testemunhos longos e curtos estudados. Para tal, utilizou-se a metodologia descrita pela
EMBRAPA (1979). Neste procedimento, tomou-se uma alíquota de 500 mg de cada amostra
que foi colocada em suspensão em 100 mL de água destilada e deionizada. A solução foi
agitada manualmente a cada 5 minutos, e ao final de 30 minutos mediu-se a condutividade
iônica da solução com o auxílio de um condutivímetro. Uma das amostras foi composta por
água destilada/deionizada pura (branco), a fim de verificar as possíveis mudanças na
condutividade da água em função do equilíbrio com a atmosfera. A análise foi feita sob uma
temperatura média de 25ºC e o resultado obtido para o branco foi subtraído do resultado das
demais amostras.

3.4.3 Granulometria

A separação granulométrica foi feita visando a quantificação dos sedimentos finos
(silte + argila) e grossos (areias) ao longo dos testemunhos longos e curtos estudados. O
procedimento analítico utilizado iniciou-se pela oxidação da matéria orgânica, presente em
uma alíquota de sedimento previamente pesada, com peróxido de hidrogênio à 30% em
banho-maria (75ºC). após a finalização da reação de oxidação, as amostras foram decantadas,
o excesso de H2O2 retirado com auxílio de uma seringa e o sedimento restante lavado com
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sucessivos jatos de á agua destilada. Após a lavagem das amostras e a retirada por sucção da
água em excesso, as amostras foram secas à 55ºC por 48 horas, e então novamente pesados. A
partir daí, adicionou-se o defloculante, i.e., solução de NaOH 1N, na proporção de 1mL/ de
sedimento. Agitou-se, mecanicamente, as amostras por cerca de 4 horas e ao final, as
amostras foram passadas em peneira de malha 0,053 mm. O material fino (<0,053 mm) e o
grosseiro (>0,053 mm) foram secos à 55ºC por 72 horas e novamente pesados.

3.4.4 Material Mineral

Os minerais presentes nos sedimentos dos testemunhos longos e curtos estudados
foram calculados a partir do resíduo inorgânico da ignição à 550ºC por 8 horas das amostras
de sedimento.
A identificação dos principais minerais presentes nas amostras dos testemunhos longos
foi feita utilizando-se a espectrometria de infra-vermlho. Para isso, foram confeccionadas
pastilhas de material sedimentar previamente macerado (partículas < 2µ) em matriz de KBr
(1:4). O processo de maceração foi feito seguindo-se as seguintes etapas: (1) 2 horas de
maceração manual; (2) cerca de 2 horas de maceração por vibração ultra-sônica, quando se
colocou cerca de 1 grama de sedimento bruto seco em um almofariz de ágata com 2 bilhas e
preenchia-se parcialmente com acetona; (3) após a vibração ultra-sônica retirou-se uma
alíquota para observação em microscópio da efetividade do processo, ou seja, se as partículas
tinham atingindo um tamanho médio menor que 2Om. Caso este tamanho não tivesse sido
atingido, retornava-se a vibração ultra-sônica até a conclusão do processo.
As pastilhas foram analisadas em um espectrômetro modelo Spectrum 1000, da Perkin
Elmer, com janelas e divisor de feixe de KBr, onde foram submetidas ao feixe de raios infravermelhos entre os comprimentos de onda 400 e 4000nm, a fim de se construir um espectro
de absorção. Os espectros obtidos foram normalizados em confronto com o espectro de uma
pastilha de KBr puro, a fim de se eliminar interferências provenientes da absorção de energia
pela própria matriz de KBr. A análise dos espectros obtidos foi feita utilizando-se o “software:
Spectrum for Windows”. Inicialmente realizou-se uma correção manual das linhas de base dos
espectros e, em seguida, realizou-se uma comparação visual entre os espectros das amostras e
os espectros obtidos para padrões de minerais ou de misturas de minerais, feitos previamente
pela equipe do “Laboratoire des Formations Superficielles” da ORSTOM em Bondy (França),
e guardados na memória do computador. Nesta fase foi possível a identificação de uma série
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de minerais provavelmente presentes nas amostras. Numa segunda etapa, utilizou-se o
software: Matlab para quantificação dos minerais previamente selecionados. Esta
quantificação foi feita a partir de cálculos matriciais entre os espectros dos minerais padrões
escolhidos e das amostras. O resultado final foi expresso em termos absolutos de percentagem
de participação do mineral na amostra total.

3.4.5 Carbono Orgânico Total (COT) e Nitrogênio Total (NT)

Os conteúdos de carbono e nitrogênio orgânicos totais ao longo dos testemunhos
longos e curtos estudados, bem como das amostras de solos e do material vegetal coletados
em volta do Lago Dom Helvécio, foram determinados por um analisador automático CHN
(Fisons Instruments, modelo NA 2000), no Laboratoire des Formations Superficielles da
ORSTROM em Bondy (França). As amostras de sedimento analisadas sofreram um prétratamento ácido (HCl 1N/24 horas), com a finalidade de eliminar os carbonatos presentes. Os
resultados obtidos foram expressos em termos de percentagem.

3.4.6 Composição Isotópica do Carbono (δ13C) e do Nitrogênio (δ15N)

Os valores de composição isotópica do carbono e nitrogênio da matéria orgânica
sedimentar lacustre, dos solos e do material vegetal coletados nas margens do Lago dom
Helvécio, foram determinados por espectrometria de massa em linha, no Environmental
Isotope Laboratory da Universidade de Waterloo (Canadá). Da mesma forma que para as
análises de carbono e nitrogênio orgânicos (item 3.4.5), as amostras sedimentares sofreram
um pré-tratamento ácido (HCl 1N), para a remoção dos carbonatos presentes. As análises
isotópicas foram realizadas pelo método da combustão (850ºC/12horas) da matéria orgânica
em presença de CuO e cobre metálico. O CO2 obtido foi injetado em espectrômetro de massa
Prism.
Os cálculos da composição isotópica do carbono e nitrogênio foram feitos em relação
à razão isotópica dos padrões internacionais, PDB (Pee Dee Belemnite) e dinitrogênio
atmosférico, respectivamente, e seguiram a seguinte fórmula geral (4):
(4): δamostra (‰) = ((Ramostra – Rpadrão)/ Rpadrão) x 1000
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A precisão analítica obtida para os valores de δ13C foi de 0,1‰, enquanto que para o δ15N foi
de 0,3‰.
3.5 ANÁLISE PETROGRÁFICA DA MATÉRIA ORGÂNCIA SEDIMENTAR
3.5.1 Elementos Microscópicos Avaliados

A análise microscópica visou a identificação e a quantificação dos principais
elementos biogênicos que compunham a matéria orgânica sedimentar do Lago Dom Helvécio,
ao longo do tempo estudado, além de caracterizar o material sedimentar atualmente, nele
depositado. Com este objetivo, a partir da visualização da matéria orgânica sedimentar, os
elementos encontrados foram divididos em quatro grupos, a saber (1) fragmentos algais
fluorescentes, constituídos essencialmente por algas clorofíceas do gênero Botryococcus; (2)
fragmentos ligno-celulósicos, provindos de detritos de vegetais superiores, os quais foram
subdivididos em duas classes, segundo seus graus de preservação: (2.1) opacos e (2.2)
translúcidos; (3) carvões, composto por fragmentos opacos, brilhantes quando observados sob
luz refletida, além de seu aspecto quebradiço, com bordas angulosas, e da presença de vasos
que foram realçados pela circulação de ar quente. Este grupo foi subdividido em três classes
de tamanho: (3.1) < 4,5 µm; (3.2) 4,5 – 10 µm e (3.3) > 10 µm; e (4) fragmentos silicosos
biogênicos, foram subdividos em três classes: (4.1) diatomáceas centrales; (4.2) diatomáceas
penales; e (4.3) espículas.

3.5.2 Pré-tratamento do material sedimentar (Extração do kerogênio)

Para análise petrográfica da matéria orgânica, selecionou-se uma amostra a cada 10 cm
nos testemunhos longos e para os testemunhos curtos foram escolhidas amostras sucessivas de
0-5cm, e a partir daí uma amostra a cada 5 cm. Dois tipos de lâminas acrílicas foram
preparadas: (1) lâminas de material sedimentar bruto, i.e., sem nenhum pré-tratamento prévio;
e (2) lâminas de kerogênio, onde houve a extração da porção mais refratária da matéria
orgânica sedimentar, ou seja, o kerogênio.
A extração do kerogênio seguiu o seguinte procedimento: pesou-se 5 gramas de
sedimento úmido que foi colocado em béquer plástico e adicionados 50 mL de HCl a 36%, a
fim de eliminar os carbonatos. Após a finalização da reação do ácido-carbonato, lavou-se o
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sedimento com água destilada, e após a decantação retirou-se o sobrenadante. A partir daí
foram adicionados 50 mL de HF a 90%, com a finalidade de eliminar as partículas de
silicatos, entre elas diatomáceas e espículas, mantendo a reação em banho-maria (50ºC) por
cerca de 45 minutos, e por mais 30 minutos fora do banho. Então, novamente lavou-se o
sedimento com água destilada e após a decantação retirou-se o sobrenadante, para, em
seguida, serem adicionados novamente 50 mL de HCl a 36% por 30 minutos, para retirada
dos fluocarbonetos, depois, lavando-se com água destilada e, mais uma vez, retirando-se o
sobrenadante após a decantação. Foram, então, adicionados 20 mL de KOH a 10% por 15
minutos, para eliminação das substâncias húmicas, mediante a centrifugação por 5 minutos a
2.500 rpm. Esta última etapa foi repetida pelo menos por duas vezes, ou até que o
sobrenadante ficasse inteiramente transparente. O material sedimentar restante foi, então,
ressuspenso em 50 mL, submetido à ultra-som por 20 minutos, e finalmente, pronto para a
preparação das lâminas acrílicas.
Em relação à preparação das lâminas de material sedimentar bruto, uma alíquota de
cerca de 1 grama foi ressuspensa em 100 mL de água destilada, sendo a suspensão submetida
à ultra-som por 30 minutos.

3.5.3 Preparação das lâminas acrílicas

Alíquotas que variaram de 0,5 a 3mL foram retiradas das suspensões de material
sedimentar bruto e kerogênio com o auxílio de pipetas ou micro-pipetas. As alíquotas
retiradas foram filtradas, em duplicata, sob fraca pressão manual em membranas de acetato,
de éster ou de nitrato de celulose de porosidade igual a 45 µm e 25 mm de diâmetro. O
filtrado foi desprezado e as membranas colocadas em estufa à 50ºC por cerca de 48 horas. As
membranas de celulose foram pesadas antes e depois do processo de filtragem, a fim de
determinar a massa de material sedimentar retido em cada membrana. Após a completa
secagem das membranas, estas foram fixadas às lâminas acrílicas a partir da dissolução do
material celulósico das membranas com a introdução de algumas gotas de acetato de etila.
Cada lâmina acrílica recebeu duas membranas, que representaram as réplicas da mesma
amostra.
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3.5.4 Contagem dos elementos microscópicos

A determinação dos valores de abundância das partículas analisadas procedeu-se pela
contagem de 20 campos, ou até que se atingisse um mínimo de 50 de cada tipo de partícula,
entre os dois campo que compunham as réplicas da mesma lâmina. A escolha dos campos
contados seguiu uma regra geométrica arbitrariamente estabelecida para todas as lâminas
(Figura 9).

Figura 9: Esquema representando as lâminas acrílicas com indicação dos campos contados em cada
réplica

Para a contagem dos fragmentos de silicatos biogênicos, foram utilizados materiais
sedimentares brutos, uma vez que o uso do ácido fluorídrico destrói estes fragmentos nas
lâminas de kerogênio, impedindo sua contagem. Os demais fragmentos avaliados foram
contados nas lâminas confeccionadas com o kerogênio.
As contagens foram efetuadas em microscópio ótico Olympus BH-2, sob o aumento
de 250x, onde os fragmentos algais foram contados sob epifluorescência,, utilizando-se
lâmpada de vapor de mercúrio, os fragmentos ligno-celulósicos e silicatos biogênicos
contados sob luz transmitida, e os micro-carvões vegetais sob luz transmitida e refletida.
A estimativa do número total de partículas por lâmina foi feito multiplicando-se a
média das contagens do elemento entre os 20 campos pela estimativa do número total de
campos presente na lâmina. A partir desta estimativa inicial, utilizando-se o valor de massa de
sedimento retido em cada membrana, calculou-se, então, o número de partículas por grama de
peso seco ou úmido. No caso do kerogênio, calculou-se a massa de sedimento bruto
submetido ao tratamento e a massa de kerogênio obtido, podendo através desta relação
expressar

os

resultados

finais

por

gramas

de

sedimento

seco.

48

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os sedimentos lacustres consistem de uma complexa mistura de componentes
orgânicos e inorgânicos, em proporções variadas, derivados da produção interna do lago, além
da contribuição externa de sua bacia de drenagem. Neste sentido, ao longo do tempo, os
sedimentos lacustres constituem um importante arquivo histórico que preservam as
características físicas e biológicas quem permitem o conhecimento da evolução de um dado
ecossistema (Margalef, 1983). Baseado nisto, e objetivando o conhecimento da evolução
ambiental na região do vale do médio Rio Doce, os resultados referente ao estudo das
propriedades físicas/químicas e biológicas dos testemunhos do Lago Dom Helvécio serão
apresentados em ordenação batimétrica e discutidos a seguir.

4.1 ORIGEM DO MATERIAL SEDIMENTAR PARA O LAGO DOM HELVÉCIO

A identificação das fontes fornecedoras de sedimentos para o Lago Dom Helvécio, ao
longo de sua história evolutiva, foi baseada, principalmente, nas características físicas dos
sedimentos, observadas ao longo dos testemunho, como a sequência estratigráfica, o teor de
água, a densidade in situ e a distribuição granulométrica, comparadas com as características
dos sedimentos recentes.

4.1.1 Sedimentos recentes (testemunhos curtos)

A descrição macroscópica das características sedimentológicas dos testemunhos
lacustres é uma importante ferramenta que permite a identificação de mudanças na qualidade
dos sedimentos depositados, as quais, em última análise, refletem as alterações no ambiente
deposicional. Assim, a descrição lito-estratigráfica dos perfis curtos mostrou duas unidade
básicas: (1) a mais superficial formada pela camada nefelóide, ou sejam as partículas
sedimentares mais recentemente depositadas, que representaram 3 a 5 cm; e (2) o sedimento
propriamente dito que foi composto por uma argila orgânica nos perfis LDH94-4 e 3, e
intercalações desta argila com camadas arenosas nos demais testemunhos.
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Já, a densidade in situ ou aparente medida em gramas/cm³ é um fator dependente da
porosidade do sedimento, o qual varia em função das características mineralógicas deste.
Assim, sedimentos com altos valores de densidade, em geral, apresentam uma importante
matriz mineral fina, onde a participação orgânica é desprezível ou pequena (Yamamoto et. al.,
no prelo). Segundo Berner (1971), o aumento na densidade com a profundidade é esperado
em função da pressão de compactação exercida pelas camadas superiores de sedimento,
diminuindo, assim, a porosidade. Patience et. al. (1996), no entanto, alertam que as mudanças
nos valores de densidade ao longo dos testemunhos podem também evidenciar mudanças nas
taxas de deposição ou ainda mudanças na qualidade do material depositado.
O teor de água dos sedimentos, expresso como porcentagem de água em relação ao
peso úmido total, depende da taxa de sedimentação, da qualidade do material depositado e do
grau de compactação imposto pelas camadas superficiais de sedimento (Kakanson e Jansson,
1983). A distribuição granulométrica das partículas depositadas reflete, além da possível
origem dos sedimentos, aspectos relacionados à hidrologia e as condições climáticas
(Yamamoto et. al., op. cit.). Desta forma, um aumento no aporte de grãos grossos indica o
fortalecimento dos processos erosivos, os quais dependem da quantidade de precipitação e do
tipo de cobertura vegetal, transportando uma grande quantidade de areias e matéria orgânica
terrestres para os lagos (Yamamoto et. al., ibid), caracterizando a contribuição alóctone. Em
contrapartida, sedimentos finos com baixa densidade, são caracteristicamente relacionados à
predominância da contribuição autóctone.
A distribuição percentual dos teores de água nos sedimentos recentes (Figura 10)
mostrou que, em geral, existe a tendência para o aumento da espessura da camada nefelóide
com o aumento da profundidade. Os perfis 1, 2, 5 e 6 que tiveram suas litologias compostas
por camadas alternadas de argilas orgânicas e/ou rica em micas com intercalações arenosas,
apresentaram teores de água relativamente menores do que aqueles registrados nos
testemunhos 3 e 4, coletados à maiores profundidades, que se apresentaram totalmente
compostos por argilas orgânicas.
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Figura 10: Flutuação dos teores de água (%) nos testemunhos curtos ao longo do gradiente batimétrico
estabelecido, onde pc indica a profundidade de coleta do perfil.

A caracterização granulométrica dos testemunhos curtos (Figura 11) seguiu a
distribuição esperada pela descrição macroscópica dos sedimentos que compunham os perfis.
Assim, é possível observar que nos testemunhos LDH95-3 e 4 as partículas finas representam,
em média, 85% do sedimento caracterizando proveniência eminentemente lacustre, enquanto
que nos testemunho 1, 2, 5 e 6, parece ter havido altas contribuições de partículas grossas,
principalmente no topo dos testemunhos, que atingiram ate 85%, mostrando que para estes
testemunhos o aporte das vertentes é um importante fator controlador da granulometria destes
testemunhos. No entanto, é importante lembrar que em qualquer ambiente lacustre, mas
principalmente, nos que exibem características dendríticas, as diferenças na localização e/ou
na profundidade dos pontos de coleta, interferem nas distâncias em relação às fontes
fornecedoras de sedimentos, influenciando marcadamente nas características granulométricas
dos depósitos.
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Figura 11: Flutuação da distribuição granulométrica, expressa por frequência da fração fina (< 53 µm)
nos testemunhos curtos ao longo do gradiente batimétrica estabelecido, onde pc representa a
profundidade de coleta do perfil.

Particularmente no testemunho LDH95-6, a sua posição extremamente marginal
parece promover uma forte influência da cobertura vegetal sobre as características físicas do
perfil. Esta observação será corroborada adiante com a apresentação das medidas de qualidade
da matéria depositada (δ13C e C:N), que indicam, coincidentemente com as mudanças físicas,
uma marcada alteração nas características da cobertura vegetal.

4.1.2 SEDIMENTOS HOLOCÊNICOS

4.1.2.1 Descrições Litológicas

A descrição e interpretação das diferente texturas e estruturas encontradas nos
sedimentos dos testemunhos longos estudado permitiu a definição de fácies sedimentares que
estão descritos em detalhe no Anexo II.
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Embora o conceito de fácies seja, ainda hoje, objeto de discussão entre os geólogos
(Reading, 1978; Krumbein e Sloss, 1963 apud Miall, 1990), o termo tem sido largamente
utilizado em geologia sedimentar para descrever pacotes sedimentares correlacionáveis
(Reading, 1978; Miall 1990). A utilização do termo fácies tem ocorrico tanto no sentido
descritivo quanto no interpretativo (Miall, op. cit). Neste estudo será usado o termo litofácies,
segundo Miall (op. cit) para descrever eventos deposicionais individuais, agrupados em
unidades lito-estratigráficas, segundo suas semelhanças nas características litológicas,
incluindo a composição, granulometria e estruturas sedimentares. Já, a interpretação foi
baseada na conceituação de Reading (1978), tendo sido levada em consideração o sentido
ambiental, ou seja, a identificação do ambiente no qual a unidade lito-estratigráfica foi
depositada. Neste sentido, utilizou-se o termo Fácies para designar o ambiente no qual uma ou
mais unidade lito-estratigráficas foram depositadas.

- Testemunho LDH94-5

Coletado a 7,75 metros de profundidade no lago, na Figura 12 estão descritas as
litofácies observadas neste testemunho, que atingiu 8,45 metros mas, no entanto, foram
abertos apenas os seus dois primeiros metros. O testemunho apresentou quatro lito-fácies que
puderam ser incluídos em uma única unidade lito-estratigráfica.
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Figura 12: Descrição litológica do testemunho LDH94-5, coletado a 7,75 metros de
profundidade no Lago Dom Helvécio.
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- Testemunho LDH94-6

Este testemunho foi coletado a 10,75 metros de profundidade no Lago Dom Helvécio
e atingiu 6,81 metros de comprimento, onde foi possível observar três grandes unidades litoestratigráficas separadas por contatos nítidos, que estão representadas na Figura 13.

Figura 13: Descrição litológica do testemunho LDH94-6, coletado a 10,75 metros de
profundidade no Lago Dom Helvécio.
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Testemunho LDH94-7

Esta coluna sedimentar representa o testemunho coletado a 15,5 metros de
profundidade no lago e atingiu 5,17 metros, apresentando três unidades litológicas distintas
separados por contatos nítidos à 399 cm e 503 cm do topo do testemunho, conforme a Figura
14.

Figura 14: Descrição litológica do testemunho LDH94-7, coletado a 15,5 metros de profundidade no
Lago Dom Helvécio.
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Testemunho LDH94-8

Este testemunho foi coletado a 22,75 metros de profundidade no lago e atingiu 5,66
metros, tendo sido observadas duas unidades lito-estratigráficas distintas, separadas por um
contato nítido a 461 cm do topo do perfil. As características fisiológicas estão mostradas na
Figura 15.

Figura 15; Descrição litológica do testemunho LDH94-8. coletado a 22,75 metros de profundidade no
Lago Dom Helvecio.
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Testemunho LDH94-4

A figura 16 mostra a descrição litológica do testemunho coletado a 30 metros de
profundidade no lago e que atingiu 5,08 metros, apresentando aspecto homogêneo,
classificado como fácies argila-orgânica, com tendência à diminuição de teores de água e
coloração mais clara rumo à base.

Figura 16: Descrição litológica do testemunho LDH94-4, coletado a 30 metros de profundidade no
Lago Dom Helvécio.
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Os testemunhos LDH94-5 E 6 são semelhantes entre si e difeririam grandemente em
relação aos demais testemunhos coletados, principalmente em relação às unidades de topo dos
perfis 7 e 8 e do LDH94-4. Essas diferenças foram marcantes, sobretudo, em relação ao grau
de oxidação, evidenciado pela coloração mais avermelhada dos sedimentos do LDH94-5 e 6,
além de frequente ocorrência de contatos erosivos e de areias bem arredondadas.
Grande semelhança litológica pôde, também, ser observada entre as unidades litoestratigráficas I do LDH94-4, II do LDH94-8 e III do LDH94-7. Neste caso, a cor esverdeada
(“olive-grey”) destas argilas orgânicas seriam indicativas de condições mais redutoras e esta
coloração resulta da presença de minerais mais ferrosos (Fe+2) que férricos (Fe+3), sugerindo a
possível ocorrência de águas mais calmas e talvez mais profundas. No entanto, no perfil 7,
observou-se a frequente ocorrência de intercalações arenosas, possivelmente ocasionadas pela
posição de coleta deste perfil. O ponto 7 dista apenas cerca de 100 metros da atual margem do
lago em posição frontal a um anfiteatro de erosão de vertente, devendo ter recebido de forma
mais intensa a carga sedimentar originada dessa vertente. É importante ressaltar a ocorrência
de horizontes bioturbados, sugerindo que o material das vertentes, que possivelmente formou
as intercalações arenosas, possuíram, provavelmente, energia suficiente para promover a
circulação da coluna d’água neste ponto, criando, assim, condições de oxia favoráveis à
colonização por metazoários.
Já, as porções basais dos testemunhos LDH94-7 (unidades I e II) e LDH94-8
(unidade I) apresentaram semelhanças na coloração e granulometria, sugerindo situação
intermediária entre os testemunho 5 e 6, e aqueles das unidades de topo dos perfis 7, 8 e de
todo LDH94-4.

4.1.2.2 Geocronologia e Taxas de sedimentação

Os dados geocronológicos dos testemunhos do Lago Dom Helvécio são apresentados
como idades

14

C convencionais (corrigidas pelo δ13C) e suas correspondentes idades

calibradas estão mostrados na Tabela 6. Os testemunhos LDH94-5 e 6 apresentam um hiato
de sedimentação, onde não foram registradas sedimentos com idades inferiores à 9000 anos
AP.
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Tabela 6: Dados referentes a geocronologia do 14C e idades calibradas (anos AP) dos testemunhos estudado no Lago Dom Helvécio (as referências
bibliográficas citadas referem-se às curvas de calibração utilizadas)

Intervalo (cm)

Código

Idade 14C

Idade Calibrada

Referência

LDH94-5
100-110

Beta 82775

9.070±130

10270(10020) 9940

Kromer et. al., 1993

104-109

Beta 82777

8970±170

10040 (9970) 9700

Kromer et. al., 1993

171-177

Beta 82778

9280±120

10380 (10290, 10250, 10220) 10040

Kromer et. al., 1993

648-650

Beta 82779

10040±60

11760 (11420, 11400, 11370, 11330, 11290, 11250, 11240, Kromer et. al., 1993

LDH94-6

11220) 1080
LDH94-7
110-120

Beta 97914

3330±50

3630 (3560) 3470

Pearson e Stuiver, 1993

200-210

Beta 97915

4570±100

5450 (5290) 5050

Pearson e Stuiver, 1993

280-288

Beta 82780

5160±110

6020 (5920) 5750

Pearson e Stuiver, 1993

390-398

Beta 82781

7440±150

8360 (8170) 8000

Person et. al., 1993
Linick et. al., 1986

504-512

Beta 82784

8800±60

9900 (9860, 9700) 9650

Pearson et. al., 1993
Linick et. al., 1986
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Kromer et. al., 1993

LDH94-8
90-100

Beta 97916

1590±60

1535 (1500) 1400

Stuiver e Pearson, 1993

190-200

Beta 97917

3260±80

3570 (3470) 3380

Pearson et. al., 1993

300-308

Beta 82783

5190±80

6020 (5930) 5900

Stuiver e Pearson, 1993

451-460

Beta 82784

8520±120

9530 (9480) 9390

Pearson e Stuiver, 1993
Linick et. al., 1986

LDH94-4
50-60

Beta 97910

1420±60

1350 (1300) 1280

Stuiver e Pearson, 1993

120-128

Beta 82773

2560±80

2760 (2730) 2490

Pearson e Stuiver, 1993

230-240

Beta 97911

3420±70

3800 (3680, 3670, 3640) 3575

Pearson e Stuiver, 1993

330-340

Beta 97912

5620±80

6480 (6400) 6300

Stuiver e Pearson, 1993

380-390

Beta 97913

5980±120

6940 (6850, 6830, 6800) 6680

Stuiver e Pearson, 1993

500-508

Beta 82774

8220±80

9360 (9200, 9120, 9100, 9060, 9050) 8990

Pearson et. al., 1993
Linick et. al., 1986

61

As taxas de sedimentação em uma lagoa são condicionadas por fatores intrínsecos e
extrínsecos no ambiente lacustre. Entre os fatores intrínsecos tem-se: as características
morfométricas, como o índice de desenvolvimento de margens ou a relação entre a área do
lago e a área da bacia de drenagem; as características batimétricas que influenciam nas
variações do aporte sedimentar externo e na estratificação da coluna d’água, na produtividade
interna do sistema, etc. Entre os fatores extrínsecos, pode-se citar as características
topográficas da bacia, a cobertura vegetal das vertentes, a produtividade primária externa à
lagoa, o clima regional, etc.
No entanto, é preciso estar atento para a escala temporal envolvida nas taxas de
acumulação de sedimentos. Em estudos de escalas temporais mais longas, como no caso das
reconstituições paleoambientais, os intervalos considerados são relativamente longos e,
podem conter frequentes flutuações da taxa de sedimentação, que tornam a média pouco
significativa.
As análises das regressões lineares entre as idades calibradas e suas respectivas
profundidades nos perfis estudados, apresentaram valores de R² sempre superiores a 0,9824,
com os pontos alinhados dentro do limite de confiabilidade de 95%, permitindo, o
estabelecimento de taxas de sedimentação relativamente constantes para todos os
testemunhos, ao longo de intervalos temporais bastante longos (Figura 17).
Assim, os resultados apresentados, referem-se as taxas de sedimentação médias para
os últimos 10.000 anos no Lago Dom Helvécio, expressas em cm/1000 anos (Tabela 7). Não
foi possível o estabelecimento de taxas de sedimentação para o testemunho LDH94-5, uma
vez que apenas uma idade foi obtida.

Tabela 7: Taxas de sedimentação (cm/1000 anos) médias para os últimos 10.000 anos no Lago Dom
Helvécio

Testemunho

Taxa de sedimentação (cm/10³ anos)

LDH94-6

409,95

LDH94-7

47,58

LDH94-8

49,83

LDH94-4

55,07
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Figura 17: Regressão linear entre as idades calibradas e suas respectivas profundidades para os
testemunhos (A) LDH94-7; (B) LDH94-7; (C) LDH94-8; e (D) LDH94-4, indicando os coeficientes
obtidos (a, b, R²), além do limite de confiança de 95% (...).

A comparação entre taxas de sedimentação em ambientes diferentes situados em locais
distantes nem sempre é fácil, pois, em geral, resultados diferentes refletem condições
particulares. As taxas médias de sedimentação obtidas para o Holoceno, no Lago Dom
Helvécio, foram relativamente mais altas do que aquelas obtidas por exemplo, por Sifeddine
(1991), que encontrou taxas de 9,8cm/10³ anos para os últimos 60.000 anos em uma lagoa
situada na Serra sul de Carajás (PA); Ledru (1993), estudando uma lagoa colmatada em
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Salitre (MG) registrou uma taxa de 6,3cm/10³ anos para os último 30.000 anos e Patience et.
al., (1996) estudando o Lago du Bouchet, formado em uma cratera vulcânica na França,
obteve taxas de sedimentação de 25 cm/10³ anos para os últimos 2.500 anos. Cordeiro (1995),
estudando uma lagoa na Serra Norte de Carajás (PA), demonstrou significativas mudanças nas
taxas de sedimentação durante o Holoceno médio. Segundo este autor, a taxa de sedimentação
teria sido de 4,9cm/10³ anos do Holoceno médio até cerca de 1100 anos AP, tendo se elevado
progressivamente até atingir 24,7 cm/10³ anos há 170 anos AP e daí ate hoje atingiu um valor
de 43,5cm/10³ anos. Maley et. al. (1990), estudando o lago africano Barombi Mbo também
obteve taxas de sedimentação mais altas do que registradas para o Holoceno do Lago Dom
Helvécio, chegando a atingir a taxa de 72cm/10³ anos no final do Pleistoceno e 127cm/10³
anos durante o Holoceno.

4.1.2.3 Densidade in situ, teor de água e distribuição granulométrica

- Testemunho LDH94-5

A Figura 18 mostra as flutuações dos valores de densidade in situ, dos teores de água e
das distribuições granulométricas do testemunho LDH94-5, comparando-os com os teores de
carbono orgânico total (COT). Os teores de água encontrados neste perfil foram baixos em
relação aos demais testemunhos (dados apresentados a seguir) e bastante constante ao longo
de todo testemunho, com um valor médio de 43,7 ± 3,9%, que indica a inexistência do efeito
de compactação das camadas mais profundas. Os resultados obtidos na aplicação da análise
de correlação linear de Pearson com um nível de confiabilidade de 95% entre o teor de água, a
densidade in situ, porcentagem de finos e a concentração percentual de carbono orgânico total
(COT) está mostrada na Tabela 8.
Aplicando o coeficiente de determinação (r²) das correlações significativas, ou seja, o
percentual de explicação de uma variável sobre a outra, foi possível observar que o teor de
água, apesar de significativo, explica apenas 14,14% das mudanças na densidade in situ e que
nem a granulometria nem o teor de COT não apresentaram correlação significativa. Deste
modo, é possível cogitar que as variações na densidade in situ devam ser primordialmente
explicadas pelas mudanças nas taxas de sedimentação.
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Tabela 8: Coeficientes de correlação linear de Pearson (r) para as variáveis mensuradas com um
intervalo de confiança de 95% no testemunho LDH94-5.ns = não significativo para o nível de
confiabilidade adotado. Onde: H2O representa o teor percentual de água; Densidade, os valores de
densidade in situ; FF, o percentual de partículas menores do que 53 µm; e COT, os valores percentuais
de carbono orgânico total.

H2 O

Densidade

FF (<53 µm)

COT

H2O

1

-0,3760 (n=200)

0,8121 (n=10)

0,0951 (n=14)ns

Densidade

-0,3760

1

-0,1643 (n=10)ns

-0,0336 (n=10)ns

FF (<53µm)

0,8121

-0,1643ns

1

0,0864 (n=8)ns

COT

0,0951ns

-0,0336ns

0,0864ns

1

Figura 18: Unidades lito-estratigráficas, idades radiocarbônicas, conteúdo percentual de água,
densidade in situ, porcentagem de contribuição da fração fina (< 53 m) e concentração de carbono
orgânico total (COT) para os sedimentos do perfil LDH94-5, coletado a 7,75 metros de profunidade no
Lago Dom Helvécio.
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O teor de água nos sedimentos é explicado em 14,14% dos casos pelas mudanças de
densidade (como visto acima), em 65,95% pelo conteúdo de partículas finas no sedimento e
não apresentou nenhuma relação com o conteúdo orgânico. Assim, a observação destas
correlações, mais ao fato do COT não se correlacionar significativamente com nenhuma
variável física medida, permitiu supor que, para este perfil, a qualidade do aporte inorgânico
seja o principal fator controlador da porosidade, e por consequência, do conteúdo de água
nestes sedimento. Neste sentido, a boa correlação positiva entre os valores de granulometria e
teor de água nestes sedimentos sugere a possibilidade de que a maior parte da água contida
nestes sedimentos esteja adsorvida às partículas finas, possivelmente em argilominerais.
A variação temporal dos valores de densidade in situ mostrou grande flutuação com
baixa frequência observada nos valores individuais ao longo do perfil. Esta variabilidade
pode ser explicada essencialmente por artefatos da técnica de medida, sendo possível, então,
considerar a ocorrência de valores razoavelmente constantes ao longo do testemunho,
analogamente ai que foi observado para os teores de água. Assim, a densidade média
apresentada ao longo do testemunho foi relativamente alta, em relação aos testemunhos
retirados nas partes mais profundado do lago (LDH94-7, 8 e 4) com valor de 0,808 g/cm³ com
um desvio de 13,6% desta média. Estes valores altos são bastante consistentes com a
afirmação de que a fração inorgânica é a mais importante neste perfil, e como tal age
controlando as características físicas do testemunho.
Executando-se os primeiro centímetros (0-25 cm), onde a participação da fração
grosseira (> 53 µm) atingiu até 75% a partir daí, a fração fina foi dominante atingindo média
de 75,7% (n=9) e variando 15,6% em torno desta média. A fração fina inclui as partículas de
tamanho silte e argila e sua relativa constância ao longo do testemunho indica uma certa
homogeneidade na natureza da fonte fornecedora destes sedimentos ao longo do tempo.

- Testemunho LDH94-6

A Figura 19 ilustra as flutuações das características físicas do testemunho LDH94-6 ao
longo do tempo, comparando-as com os conteúdos orgânicos (COT). Os conteúdos de água
observados neste testemunho foram os mais baixos registrados entre todos os perfis. De modo
semelhante ao que foi observado no testemunho LDH94-5, ocorreu uma significativa
constância de valores ao longo de todo perfil, indicando, também, a inexistência de diferenças
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de compactação destes sedimentos. O valor médio dos teores de água foi de 44,1 ± 6,4%
(n=680).

Figura 19: Unidade lito-estratigráficas, idades radiocarbônicas, conteúdos percentuais de água,
densidade in situ, porcentagens de contribuição da fração fina (< 53µm) e as porcentagens de carbono
orgânico total (COT) nos sedimentos do perfil LDH94-6, coletado a 10,75 metros de profundidade ao
Lago Dom Helvécio.

Seguindo o mesmo padrão verificado no testemunho anterior, os valores obtidos de
densidade in situ foram bastante altos e constantes em relação aos testemunhos das partes
mais profundas do lago (apresentados a seguir), atingindo uma média de 0,83 g/cm³ (n=680),
uma flutuação de apenas 9,6% em torno desta média. Assim, como foi anteriormente
afirmado, estes altos valores de densidade observados nos testemunhos LDH94-5 e 6,
sugerem que na composição destes sedimentos predominem sedimentos inorgânicos
compactados.
Diferentemente da constância verificada nos valores de densidade in situ e teor de
água, as distribuições granulométricas do peril LDH94-6 foram bastante variáveis.
É interessante notar que, apesar das mudanças nas características litológicas, a ponte
de terem sido identificadas três diferentes unidades lito-estratigráficas, as densidades in situ e
os teores de água do testemunho não mostraram estas diferenças, pelo menos entre as unidade
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I e II. Contrariamente, estas variáveis físicas marcaram uma sutil mudança entre as unidade II
e III, a qual foi mais fortemente marcada nas distribuições granulométricas do perfil.
A análise da correlação linear de Pearson, com nível de confiabilidade de 95% entre as
variáveis físicas e os conteúdos orgânicos (Tabela 9) mostrou, neste caso, que as densidades
in situ apresentaram correlações negativas significativas com os teores de água e os conteúdos
orgânicos, sendo que o primeiro explica 29,6% e o segundo 23,2% das variações da
densidade, sendo o restante, provavelmente explicado pelas mudanças nas taxas de
sedimentação.

Tabela 9: Coeficientes de correlação linear de Pearson (r) para as variáveis mensuradas com um
intervalo de confiança de 95% no testemunho LDH94-6 .ns = não significativo para o nível de
confiabilidade adotado. Onde: H2O representa o teor percentual de água; Densidade, os valores de
densidade in situ; FF, o percentual de partículas menores do que 53 µm; e COT, os valores percentuais
de carbono orgânico total.

H2 O

Densidade

FF (<53µm)

COT

H2 O

1

-0,5441 (n=682)

0,3017 (n=35)ns

0,2173 (n=21)ns

Densidade

-0,5441

1

0,1298 (n=35)ns

-0,4817 (n=22)

FF (<53µm)

0,3017ns

0,1298ns

1

-0,7556 (n=21)

COT

0,2173ns

-0,4817

-0,7556

1

Quanto aos teores de água neste sedimento, parece, pelo menos estatisticamente, não
serem controlados pelas distribuições granulométricas, como foi observado no testemunho 5.
No perfil 6, o conteúdo aquoso correlacionou-se apenas com a densidade num fator de
determinação de 29,6%, como mostrado anteriormente. No entanto, as frequências das
partículas finas mostraram um alto fator de correlação negativo com os conteúdos orgânicos,
tendo sua variação explicada em 57,1% pelas variações do COT.
Observando as significâncias das correlações entre as variáveis físicas e os conteúdos
orgânicos, apesar de apresentar baixos teores de COT, similares aos encontrados no LDH945, o controle da matéria orgânica sobre as variáveis físicas neste perfil, parece ser mais
acentuado.
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- Testemunho LDH 94-7

As flutuações dos valores de densidade in situ e teor de água ao longo do tempo no
testemunho LDH94-7 estão mostrados na Figura 20.

Figura 20: Unidade lito-estratigráficas, idades radiocarbônicas, conteúdos percentuais de água,
densidade in situ, porcentagens de contribuição da fração fina (< 53µm) e as porcentagens de carbono
orgânico total (COT) nos sedimentos do perfil LDH94-7, coletado a 15,5 metros de profundidade no
Lago Dom Helvécio.

As propriedades físicas do testemunho, compreendendo o teor de água, a densidade e a
granulometria foram condicionadas pela intensa frequência de intercalações arenosas
presentes na porção superior do perfil, sugerindo frequentes instabilidades ambientais nestes
períodos.
As unidades lito-estratigráficas I e II (400 – 517 cm), as quais compreendem
sedimentos depositados entre cerca de 8.800 e 7.500 anos AP, apresentaram valores de
densidade e teor de água semelhantes entre si. Os valores médios de teor de água e densidade
medidos em 517 amostras foram de 44,1% e 0,88 g/cm³, respectivamente, apresentando os
desvios médios, de 3,5% para o teor de água e 4,7% para os valores de densidade que foram
os menores de todas as unidades.
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Baseado no teor de água e na densidade in situ a unidade lito-estratigráfica III pode ser
subdivida em duas sub-unidades: IIIA (260 – 400cm) e IIIB (0 – 260cm). A principal
característica que permite o reconhecimento das sub-unidades IIIA e IIIB é a ocorrência de
uma marcante diminuição na variabilidade presente na sub-unidade IIIA em relação a subunidade IIIB. Neste sentido, os valores médios alcançados na sub-unidade IIIA foram de
47,9% (n=140) para o teor de água com um desvio de 17,9% em torno desta média e de 0,74
g/cm³ (n=140) para densidade in situ variando 24,8%. Os depósitos desta sub-unidade física
foram formados entre cerca de 7.000 e 5.000 anos AP. A sub-unidade IIIB, depositada após
5.000 anos AP, é a mais variável e apresenta como valores médios 47,5% e 0,69 g/cm³,
respectivamente para conteúdo de água e densidade, com flutuação em torno destas médias de
25,4% e 38,7%, respectivamente.
Em relação às distribuições granulométricas as unidade I e II apresentaram,
inicialmente, uma tendência ao aumento da contribuição das partículas grossas, retornando,
em seguida, para um aumento das partículas finas. Em termos de valores médios, esta unidade
apresentou 76,2% (n=6) de partículas de silte e argila variando esta distribuição em cerca de
15,3% em torno desta média. A unidade III, que não foi subdividida neste caso, apresentou
grande variabilidade que atingiu 53,6% do valor médio que foi 40,5% (n=19).
A análise de correlação linear de Pearson, com nível de confiabilidade de 95% para
este perfil, foi feita separadamente para as unidade I e II (Tabela 10), onde ocorre uma menor
variabilidade física, na unidade III (Tabela 11), onde se observou um grande desvio das
médias obtidas. Neste contexto, foi possível observar que o conteúdo orgânico parece ser,
entre as variáveis analisadas, o único fator correlacionável ao teor de água nas unidades litoestratigráficas basais (Ie II). No caso observou-se uma moderada correlação negativa, onde a
concentração de COT pode explicar até cerca de 56,6% do teor de água nestas unidades.
Assim, quanto menor o conteúdo orgânico, maior foi o teor de água, de modo semelhante ao
observado no testemunho 5. Estes resultados corroboram as semelhanças entre as unidades
basais deste testemunho com os sedimentos dos perfis 5 e 6, demonstrando que a porosidade
encontrada é essencialmente de origem inorgânica. Na unidade lito-estratigráfica III, a
densidade, a distribuição granulométrica e mesmo o conteúdo orgânico se correlacionam
significativamente com o teor de água. Neste caso, o teor é explicado negativamente por 90%
da variação da densidade e positivamente por 58,2% e 28,6% das variações da contribuição
percentual das partículas finas e pelo COT, respectivamente. No entanto, o conteúdo orgânico
parece explicar muito pouco as flutuações dos teores de água, deve-se considerar que a
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frequente recorrência de intercalações arenosas na unidade III deste perfil, pode mascarar o
verdadeiro controle orgânico sobre as variáveis físicas como o teor de água ou mesmo a
densidade in situ.

Tabela 10: Coeficientes de correlação linear de Pearson (r) para as variáveis mensuradas com um
intervalo de confiança de 95% nas unidades lito-estratigráficas I e II no testemunho LDH94-7 .ns = não
significativo para o nível de confiabilidade adotado. Onde: H2O representa o teor percentual de água;
Densidade, os valores de densidade in situ; FF, o percentual de partículas menores do que 53 µm; e
COT, os valores percentuais de carbono orgânico total.

H2 O

H2 O

Densidade

FF (<53µm)

COT

1

-0,0214

0,1586 (n=6)ns

-0,7525 (n=11)

ns

(n=118)
Densidade

-0,0214ns

1

0,7083 (n=6)ns

-0,2934 (n=11)ns

FF (<53µm)

0,1586ns

0,7083

1

0,2897 (n=6)ns

COT

-0,7525

-0,2934ns

0,2897ns

1

Tabela 10: Coeficientes de correlação linear de Pearson (r) para as variáveis mensuradas com um
intervalo de confiança de 95% na unidade lito-estratigráfica IIIno testemunho LDH94-7 .ns = não
significativo para o nível de confiabilidade adotado. Onde: H2O representa o teor percentual de água;
Densidade, os valores de densidade in situ; FF, o percentual de partículas menores do que 53 µm; e
COT, os valores percentuais de carbono orgânico total.

H2 O

Densidade

FF (<53µm)

COT

H2 O

1

-0,9489 (n=399)

0,7603 (n=19)

-0,5349 (n=37)

Densidade

-0,9489

1

0,6231 (n=19)

-0,5085 (n=37)

FF (<53µm)

0,7603

-0.,6231

1

0,6386 (n=37)

COT

-0,5349

-0,5085

0,6386

1

As mudanças nos valores de densidade in situ nas unidade basais não se
correlacionaram com nenhuma das variáveis mensuradas estando, portanto, provavelmente
relacionadas a um outro fator como, possivelmente, a taxa de sedimentação. No entanto, na
porção superior do testemunho (unidade III), os valores de densidade mostram-se fortemente
influenciados pelas mudanças no teor de água, conforme foi ressaltado anteriormente, além de
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responderem por 38,8% das variações na contribuição percentual das partículas menores do
que 53 µm, ou sejam, siltes e argilas, e por 25,8% das mudanças no conteúdo orgânico.
As variações nos teores de siltes e argilas podem ser explicadas em 40,8% dos casos
pelo conteúdo de COT. Assim, se o conteúdo de água e a densidade in situ podem ser, em
grande parte, explicadas pelas variações na contribuição percentual de finos esta, em última
análise, é fortemente correlacionada ao conteúdo orgânico, sendo possível sugerir que a
porção superior do perfil 7 apresente um forte controle por matéria orgânica.

- Testemunho LDH94-8

A figura 21 ilustra as mudanças nas características físicas como os teores de água,
densidades in situ e distribuições granulométricas, comparando-as aos teores orgânicos
representados pelas concentrações de COT.

Figura 21: Unidade lito-estratigráficas, idades radiocarbônicas, conteúdos percentuais de água,
densidade in situ, porcentagens de contribuição da fração fina (< 53µm) e as porcentagens de carbono
orgânico total (COT) nos sedimentos do perfil LDH94-8, coletado a 22,75 metros de profundidade no
Lago Dom Helvécio.
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A unidade I, composta por sedimentos depositados antes de 8.500 anos AP, mostrou,
conforme já foi afirmado anteriormente, características físicas que guardam semelhança com
as unidades basais do perfil 7. Neste contexto, esta unidade exibiu um baixo teor aquoso, com
média de 45% (n=99), relativamente altos valores de densidade, com média de 0,76 g/cm³
(n=99) e contribuição de sedimentos grosseiros relativamente alta atingindo até 26% das
partículas depositadas nesta unidade.
A unidade II, composta por sedimentos depositados após 8.500 anos AP, apresentou
altos teores de água, com tendência progressivamente crescente, atingindo uma média de
70,9% (n=461), e ainda, valores de densidade relativamente baixos, com tendências oposta à
apresentada pelo teor de água, atingindo em média 0,295 g/cm³ (n=461), além de sedimentos
extremamente mal selecionados quanto à granulometria com uma fraca predominância, cerca
de 90% das partículas finas.
Foi possível notar um efeito de compactação de camadas na unidade II, evidenciado
pela gradual diminuição no teor de água, concomitante ao aumento na densidade aparente. No
entanto, a acentuada tendência referida anteriormente na unidade I, caracterizou-se, muito
mais, por mudanças na composição dos sedimentos do que por qualquer efeito devido à
compactação.
A análise de correlação linear de Pearson, com nível de confiabilidade de 95% (Tabela
12), mostrou que a variação dos teores de água nestes sedimentos são fortemente
correlacionadas ao inverso das densidades in situ em 93,6%. No entanto, a acentuada
tendência referida anteriormente na unidade I, caracterizou-se, muito mais, por mudanças na
composição dos sedimentos do que por qualquer efeito devido à compactação.
A análise de correlação linear de Person, com nível de confiabilidade de 95% (Tabela
12), mostrou que a variação dos teores de água nestes sedimentos são fortemente
correlacionados ao inverso das densidades in situ em 93,6%. No entanto, esta mesma água
pode, também, ser explicada positivamente em 30,5% e 87,4% pelas variações das
contribuições das frações silte e argila e pelo conteúdo de carbono orgânico, respectivamente.
Isto sugere que, pelo menos parcialmente, o conteúdo aquoso desses sedimentos estaria,
provavelmente, relacionado às partículas finas.
Entretanto, uma vez que as variações nos valores de densidade in situ também podem
ser explicada em 87% dos casos pelas variações no conteúdo de matéria orgânica pode-se
pensar apesar da granulometria ser responsável por parte da flutuação nos teores de água e
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densidades, o conteúdo orgânico parece ser o principal fator controlador, mesmo porque as
variações de COT também respondem por cerca de 25% das variações no aporte de partículas
finas.

Tabela 11: Coeficientes de correlação linear de Pearson (r) para as variáveis mensuradas com um
intervalo de confiança de 95% no testemunho LDH94-8 .ns = não significativo para o nível de
confiabilidade adotado. Onde: H2O representa o teor percentual de água; Densidade, os valores de
densidade in situ; FF, o percentual de partículas menores do que 53 µm; e COT, os valores percentuais
de carbono orgânico total.

H2 O

Densidade

FF (<53µm)

COT

H2 O

1

-0,9676 (n=566)

0,5524 (n=28)

0,9351 (n=51)

Densidade

-0,9676

1

0,5374 (n=28)

-0,9328 (n=51)

FF (<53µm)

0,5524

-0.5374

1

0,4999 (n=28)

COT

0,9351

-0,9328

0,4999

1

- Testemunho LDH94-4

A Figura 22 ilustra as flutuações dos valores de teor de água, densidade in situ e
granulometria deste perfil, comparando-os com os conteúdos de matéria orgânica (COT).
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Figura 22: Unidade lito-estratigráficas, idades radiocarbônicas, conteúdos percentuais de água,
densidade in situ, porcentagens de contribuição da fração fina (< 53µm) e as porcentagens de carbono
orgânico total (COT) nos sedimentos do perfil LDH94-4, coletado a 30 metros de profundidade no
Lago Dom Helvécio.

A homogeneidade litológica verificada anteriormente neste testemunho é, também,
evidenciada nas outras propriedades físicas. No entanto, uma sutil diferença de tendências
observadas para o conteúdo aquoso e densidade, possibilitou a subdivisão desta unidade
litológica única em duas sub-unidades (IA e IB), fisicamente distintas e separadas por uma
acentuada mudança que ocorreu provavelmente entre 320 e 375 cm do topo do perfil, ou seja,
entre cerca de 5.300 e 5.900 anos AP. É interessante notar que, na mesma época da mudança
no perfil 4, observou-se um contato transicional a 308 cm no perfil 8, correspondendo há
cerca de 5.300 anos AP. Este fato indica, que uma possível mudança ambiental (discutida
adiante) ocasionou uma mudança litológica que pôde ser detectada em ambos testemunhos.
Assim, na unidade IA não foi possível a identificação de uma tendência na progressão
dos dados, enquanto que na unidade IB observam-se claramente, apesar de sutil, tendências de
aumento do conteúdo aquoso e diminuição de densidade. Apesar da descontinuidade entre as
duas sub-unidades estar registrada sutilmente, a granulometria dos sedimentos foi considerada
como pertencente a apenas uma unidade, sem subdivisões.
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A sub-unidade IA é composta por sedimentos depositados entre cerca de 8.200 e 5.700
anos AP. Nesta camada ocorre, como esperado pelo efeito da compactação, um menor teor de
água na base em relação ao topo, atingindo um teor aquoso médio de 63,5%, com apenas
2,7% de variação em torno desta média, e, em média, maiores valores de densidade com valor
de 0,43 g/cm³ com variação de 11% desta média.
A sub-unidade IB é composta por sedimentos depositados após 5.700 anos AP, sendo
separada da anterior por um horizonte a cerca de 375 cm da superfície do perfil, onde o teor
de água chegou em seu valor mínimo atingindo 58% e a densidade atingiu seu valor máximo
alcançando 0,7 g/cm³. Como foi afirmado anteriormente, a sub-unidade IB mostra uma sútil,
mas clara tendência crescente de 65 a 82% no conteúdo de água e tendência decrescente da
densidade no mesmo sentido, que vai de 0,46 g/cm³ na base da sub-unidade e chega a 0,14
g/cm³ no topo. Estas tendências são concordantes com os efeitos da compactação sobre o
sedimento.
Em relação a granulometria, observou-se muita constância dos valores ao longo do
perfil, com um leve aumento na contribuição das partículas finas na base do testemunho, que
se mantiveram quase sempre maiores de que 90% de silte e argila.
A análise de correlação linear de Pearson, em nível de confiança de 95% (Tabela 13),
mostrou que, analogamente ao fato verificado no testemunho LDH94-8, as mudanças dos
valores de densidade in situ explicam negativamente cerca de 87,9% da variação no teor de
água neste perfil, enquanto que o conteúdo orgânico responde por cerca de 79,7% desta
variação. No entanto, em contraste com o perfil 4, a flutuação na contribuição das partículas
finas (silte e argilas) mostraram-se negativamente correlacionados com os teores de água,
explicando cerca de 32% da variação. Isto indica que os teores de água neste testemunho é
muito mais dependente da porosidade dos espaços intersticiais, do que da adsorção pelos
argilominerais.

Tabela 13: Coeficientes de correlação linear de Pearson (r) para as variáveis mensuradas com um
intervalo de confiança de 95% no testemunho LDH94- .ns = não significativo para o nível de
confiabilidade adotado. Onde: H2O representa o teor percentual de água; Densidade, os valores de
densidade in situ; FF, o percentual de partículas menores do que 53 µm; e COT, os valores percentuais
de carbono orgânico total.

H2 O

Densidade

FF (<53µm)

COT

H2 O

1

-0,9378 (n=504)

-0,5606 (n=24)

0,8930 (n=42)

Densidade

-0,9378

1

0,3215 (n=24)ns

-0,8491 (n=42)
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FF (<53µm)

-0,5606

0.3215ns

1

-0,4791 (n=24)

COT

0,8930

-0,8491

-0,4791

1

De modo semelhante ao testemunho 8, o COT parece exercer grande influência sobre
as flutuações nos valores de densidade e de teor de água, explicando cerca de 72% e 79,7% de
suas respectivas variações. Assim, mais uma vez aqui, o conteúdo orgânico parece influir
fortemente no comportamento das propriedades físicas dos sedimentos depositados neste
testemunho.
Coerentemente, com a descrição lito-estratigráfica, apesar das diferenças de
características físicas internas, este testemunho se assemelha bastante com as presentes na
unidade II do LDH94-8 e parcialmente com a unidade III do LDH94-7 podendo estas
camadas em conjunto, serem consideradas provenientes da mesma fonte sedimentar, em
contraste com as bases dos perfis 7 e 8 e os testemunhos LDH94-5 e 6, que se caracterizam
por uma fonte semelhante, diferente da anterior.

4.1.2.4 Características mineralógicas dos sedimentos

As características mineralógicas dos depósitos lacustres dependem, basicamente, das
rochas matrizes que constituem o substrato do lago, além do clima regional que determinará o
tipo e o grau de intemperismo atuante, bem como dos processos hidrodinâmicos e das
dissoluções químicas durante o transporte (Rea et. al., 1980).
Através da análise espectral preliminar das curvas obtidas, quando comparadas com os
espectros de amostras padrões e algumas misturas, foi possível observar que os principais
minerais que compõem os sedimentos do Lago Dom Helvécio são a caulinita, que representou
o argilomineral dominante em quase todas as camadas e o quartzo, ambos minerais
alogênicos, relacionados ao material de pedogênese na bacia de drenagem, além da siderita e
da sílica amorfa, que são minerais neo-formados no sistema lacustre e, por isto, chamados de
minerais autogênicos.
Dentre os minerais chamados alogênicos ou detríticos a caulinita caracteriza-se por ser
um argilomineral originário da decomposição do feldspato em condições de intenso
intemperismo químico ácido, típico de climas tropicais e subtropicais (Arndorff, 1993; Singer,
77

1993), indicando condições de alta pluviosidade e alta temperatura. Uma vez que as mudanças
na concentração deste mineral no perfil sedimentar não poderiam ter resultado de mudanças
diagenéticas pós-deposicionais, nem da reciclagem do mineral na área da bacia ou nos
sedimentos, ou, ainda, de mudanças na composição geológica da região, que ocorrem em
escalas temporais muito mais longas, as flutuações nas concentrações de caulinita foram
interpretadas como originadas por mudanças nas condições hidrodinâmicas que, por sua vez,
são condicionadas por alterações climáticas. O quartzo, principal componente das areias, tem
sua concentração nos perfis também relacionada às condições hidrodinâmicas que favorecem
o transporte de materiais mais grosseiros para o lago.
A siderita e a sílica amorfa podem ser consideradas como minerais autogênicos ou
neoformados, ou seja, têm sua gênese relacionada a condições ambientais específicas dos
sistemas lacustres. Segundo Baird et. al. (1986) e Soubiès et. al. (1991), a siderita é um
mineral formado em condições redutoras, com alta pressão parcial de CO2, baixo conteúdo de
sulfato e moderada razão Ca:Fe (≤ 20), além disto é necessário um pH maior do que 5 para
evitar a sua dissolução. Sendo, portanto, um mineral mais comum em sedimentos lacustres
anóxicos ou solos hidromórficos ricos em matéria orgânica (Maley et. al., 1987; Siffermann,
1988 apud Soubiès et. al., 1991). Nesse contexto, o aumento na concentração da siderita nos
sedimentos pode relacionar-se à um significativo aumento no aporte orgânico, na atividade
microbiana, ou, ainda na disponibilidade de Fe+2. Sifeddine et. al. (1994) mostraram que a
formação de siderita em Carajás (PA) parece estar relacionada ao aporte detrítico que
contribui com a esntrada de ferro no sistema. A sílica amorfa é um mineralóide, ou seja, um
mineral biossintetizado, formado por frústulas de diatomáceas e/ou espículas de esponjas. De
acordo com a observação óptica da qualidade da matéria orgânica do Lago Dom Helvécio,
neste caso, este mineralóide está muito mais relacionado às diatomáceas do que com a
presença de espículas que são bastante raras nos sedimentos.

- Testemunho LDH94-6

Os teores percentuais dos minerais nos sedimentos deste testemunho está mostrado na
Figura 23.
Embora seja o mineral principal em toda sequencia sedimentar, a concentração de
caulinita foi marcadamente menor na unidade lito-estratigráfica III, com média de 48,5%
(n=3), enquanto que nas unidades I e II as suas concentrações foram semelhantes entre si e
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apresentaram um valor médio de 65,4% (n=6). As concentrações de quartzo foram baixas
(<10%) em todo perfil, apenas, com pequenos acréscimos nas unidade I e III. A siderita e a
sílica amorfa, como minerais neo-formados em condições predominantemente lacustres,
especialmente a siderita, não foram observados neste perfil. Além disto, a grande abundância
do quartzo e, principalmente, da caulinita em relação aos minerais neo-formados sugerem
uma origem alóctone regional para esses sedimentos.
A análise de correlação linear de Pearson, em nível de confiança de 95%, apontou para
um coeficiente de determinação (r²), entre a variação da concentração da caulinita e do
quartzo e a granulometria de 37,6% e 35% (n=8), respectivamente. Estes índices reforçam a
hipótese de uma natureza essencialmente inorgânica destes sedimentos.
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Figura 23: Unidade lito-estratigráficas, idades radiocarbônicas, e conteúdo percentual da matriz
mineralógica dos sedimentos do perfil LDH94-6, coletado a 10,75 metros de profundidade no Lago
Dom Helvécio.

- Testemunho LDH94-7
A Figura 24 mostra as variações das concentrações dos minerais componentes da
matriz mineralógica dos sedimentos deste testemunho ao longo do tempo. Na unidade litoestratigráfica I, composta por sedimentos depositados antes de cerca de 8.800 anos AP, dentre
os minerais alogênicos, a caulinita apresentou a maior frequência em todo o testemunho
(69,4%), enquanto que o quartzo não foi detectado. Os minerais neo-formados, nesta camada,
são representados por 2,3% de siderita.
Na unidade II, composta por sedimentos depositados entre cerca de 7.500 e 8.800 anos
AP, a contribuição da caulinita diminuiu para 54,6% (n=3) em média, provavelmente em
função de diluição ocasionada pelo aporte de quartzo que chegou a 3,7%. Dentre os minerais
autogênicos, a sílica amorfa não foi, novamente, detectada, enquanto que a siderita apresentou
sua maior concentração neste perfil atingindo 3,3%.
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Figura 24: Unidade lito-estratigráficas, idades radiocarbônicas, e conteúdo percentual da matriz
mineralógica dos sedimentos do perfil LDH94-7, coletado a 15,5 metros de profundidade no Lago
Dom Helvécio.

Apesar das semelhanças litológicas, físicas e orgânicas (apresentadas adiante) entre as
unidade litológicas I e II deste testemunho e os sedimentos dos perfis 5 e 6, nota-se aqui, uma
importante discordância, qual seja, a ocorrência de minerais neo-formados que exigem
condições especiais para sua formação, como foi explicado anteriormente. A ocorrência de
siderita que exige um ambiente lacustre para sua formação, sugere uma situação ambiental
transitória, isto é, entre a característica ambiental registrada nos perfis das partes mais rasas
do lago, i. e., LDH94-5 e 6 e a registrada na porção mais profunda (unidades III do 7, unidade
II do 8 e todo perfil 4).
A unidade lito-estratigráfica III, formada por depósitos posteriores há cerca de 7.400
anos AP, apresentou as menores contribuições de caulinita (39,4% ± 12,8% em média, n=11)
de todos os perfis estudados. Este fato parece estar condicionada pelo intenso aporte de areia
(quartzo) que atingiu 12,1 ± 13,7% (n=11). Apesar desta unidade ter sido considerada
semelhante aos sedimentos da unidade II do LDH94-8 e do perfil 4, as concentrações de sílica
amorfa e siderita, relativamente abundantes no perfil 4, não confirmam isto. Contudo, isto
pode ser explicado pela provável energia da corrente que transportava o sedimento arenoso,
causando maior oxigenação e inibindo a precipitação da siderita. Isto pode ser relacionado à
ocorrência de horizontes bioturbados nesta unidade, que sugerem oxigenação favorável à
colonização dos sedimentos por animais bentônicos.
Coerentemente a observação acima, o coeficiente de determinação (r²), obtido através
da correlação linear de Pearson, mostrou que a ocorrência de partículas finas (silte e argila)
respondem por 30,1% (n=15) da variação das concentrações de siderita, mas não mostrou
correlação significativa com nenhum dos demais minerais mensurados.

- Testemunho LDH94-8
O testemunho 8 (Figura 25) apresentou a caulinita como mineral constituinte principal
ao longo de todo testemunho, com teores em torno de 60% na unidade II e levemente mais
baixas (54%) na unidade I. A unidade I se diferencia, marcadamente, da unidade II pela
importante diminuição da concentração de quartzo que passou de 10% na unidade basal para
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cerca de 2,5% na unidade II, além do desaparecimento da siderita que, de 8% na base não foi
detectada para o topo. A sílica amorfa foi indetectada em todo testemunho.
As unidade I e II do testemunho 7 apresentaram semelhanças em termos cronológicos
e composicionais (litologia e matéria orgânica) quanto em propriedades físicas com a unidade
I do 8, e ambas, conforme ressaltado anteriormente, apresentam semelhanças com os
sedimentos dos perfis 5 e 6. Não obstante, como ocorreu nas unidades basais do testemunho
7, a presença de siderita impôs uma diferença marcante que pode ser relacionada, com
condições ambientais intermediárias entre aquelas reconstituídas para os perfis 5 e 6 e as
atribuídas aos sedimentos da unidade II dos testemunho 8 e todo perfil 4.
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Figura 25: Unidade lito-estratigráficas, idades radiocarbônicas, e conteúdo percentual da matriz
mineralógica dos sedimentos do perfil LDH94-8, coletado a 22,75 metros de profundidade no Lago
Dom Helvécio.

Apesar da unidade II ser considerada como sedimentos de origem semelhante aos do
perfil 4, os minerais neoformados, ou seja, a siderita e a sílica amorfa não foram detectados
nesta porção, diferentemente do testemunho 4. Contudo, a análise óptica dos fragmentos
orgânicos, de acordo com dados apresentados adiante, mostrou uma ocorrência significativa
de diatomáceas na porção media superior do testemunho (0-350 cm), indicando que, pelo
menos para a sílica amorfa a análise quantitativa por infravermelho se mostrou inadequada.
Isto se deve, provavelmente, ao fato de que os espectros do quartzo e do mineralóide serem
bastante parecidos, levando a superestimação do primeiro em relação ao segundo. A ausência
de siderita nesta unidade, cujo o pico é bem individualizado a 555 cm (unidade I), pode ser
explicada pela provável inexistência das condições ambientais necessárias para a formação
deste mineral.
O coeficiente de determinação (r²) obtido através da correlação linear de Pearson em
níveis significativos, mostrou que a variação na granulometria deste perfil pode ser explicada
em 98,9% (n=7) pela variação no aporte de quartzo, para um nível de confiabilidade de 95%.
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Neste mesmo nível de confiabilidade, o conteúdo orgânico, representado pelas concentrações
de COT, apontou uma correlação significativa com a presença de siderita, explicando cerca de
75% (n=7) de sua variação. No entanto, deve-se ter cuidado com qualquer interpretação
advinda nesta correlação, uma vez que a siderita foi detectada em apenas um ponto do perfil.

- Testemunho LDH94-4

A Figura 26 mostra a distribuição dos minerais que são componentes da fração
inorgânica do sedimento. Semelhantemente aos demais testemunhos, a caulinita foi o mineral
mais abundante, com valores em torno de 60%, enquanto que a concentração de quartzo foi
bastante reduzida, com teor médio de 1,7% (n=54). A siderita e a sílica amorfa apresentaram
um comportamento assaz interessante. A siderita apresentou teores bastante variáveis ao
longo do perfil, com teores desprezíveis na superfície, em torno de 3% de 165-350 cm,
atingindo o máximo do valor (22,6%) à 355 cm e a partir daí até a base os teores variaram em
torno da média de 6,4% (n=14). Estes dados sugerem que as condições favoráveis à formação
da siderita foram mais comuns no passado, até cerca de 3.000 anos AP do que atualmente.
Apesar disto, condições necessárias à formação e preservação da siderita, como anoxia
hipolimnética e pH maior do que 5 nas camadas mais profundas do lago que inibem a
ocorrência de dissolução do mineral, ocorrem atualmente no Lago Dom Helvécio (De Meis e
Tundisi, 1997; Fukuhara et. al., 1997). No entanto, outros fatores como, talvez, a
disponibilidade de ferro, ou mesmo, uma maior acidez no pH intersticial causado pelo
acúmulo de matéria orgânica, não favorecem a ocorrência deste mineral nos sedimentos dos
últimos 3.000 anos.
Quando a concentração de sílica amorfa, o perfil obtido para análise espectrométrica
foi correlacionado positivamente (nível de confiança de 95%) com a variação da ocorrência
de diatomáceas, conforme dados apresentados a seguir, em 44% (r², n=42), mostrando,
moderada correlação entre estes dois parâmetros. O restante da variação na concentração de
sílica amorfa pode ser explicada pelos artefatos da técnica, como citado anteriormente. É
interessante notar que, a análise de correlação significativa entre as concentrações dos
minerais mensurados e a distribuição granulométrica, no entanto, estas correlações feitas entre
as concentrações minerais e os conteúdos orgânicos, representados pela concentração de
COT, mostraram fortes correlações negativas. Neste sentido, os coeficientes de determinação
(r²) obtidos mostraram que em 57% (n=41) dos casos da variação dos teores de caulinita está
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correlacionada à variação do COT, enquanto que, para o quartzo, siderita e sílica amorfa, os
valores obtidos atingiram 41, 45 e 23%, respectivamente. Estes resultados indicam, além da
forte influência orgânica neste perfil, que a formação de siderita e sílica amorfa estão
fortemente relacionadas às condições limnológicas, possivelmente estabelecidas pelas
condições tróficas do sistema.

Figura 26: Unidade lito-estratigráficas, idades radiocarbônicas, e conteúdo percentual da matriz
mineralógica dos sedimentos do perfil LDH94-4, coletado a 30 metros de profundidade no Lago Dom
Helvécio.

4.1.3 DIAGNÓSTICO DOS AMBIENTES DEPOSICIONAIS DO LAGO
DOM HELVÉCIO

De acordo com as características litológicas, geocronológicas, físicas e mineralógicas
obtidas dos testemunhos estudados, foi possível identificar três diferentes ambientes
deposicionais no Lago Dom Helvécio durante sua evolução (Figura 27):
O aluvião do paleo-Rio Doce;
O marginal-lacustre; e
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Lacustre propriamente dito
Assim, o aluvião do paleo-Rio Doce é representado pelos sedimentos depositadis entre
cerca de 10.000 e 9.000 anos AP, encontrados nos testemunhos coletados nas parte mais
rasas do lago atual (LDH94-5 e 6). Estes depósitos são litologicamente compostos por
silte argiloso ou argila siltosa avermelhados, com grãos arredondados de quartzo,
formando camadas com contatos erosivos. As suas propriedades físicas, como baixos
teores de água (30-50%), relativamente alta densidade in situ (0,8 g/cm³) inexistência de
sinais de compactação e baixa correlação entre COT e teor de água, que podem ser
explicadas

pela

natureza

essencialmente

inorgânica,

pela

granulometria

predominantemente fina, mas bastante variável. Em sua composição mineralógica
observou-se, apenas, a ocorrência de minerais ditos alogênicos, isto é, caulinita e quartzo.
Assim, de acordo com as características apontadas e com base na literatura concernente à
origem geomorfológica da região, estes sedimento foram identificados como sendo o
resultado do transbordamento lateral do paleo-Rio Doce, na formação de seu aluvião. Esta
origem é corroborada por trabalhos anteriores (De Meis et. al. 1976; De Meis, 1977; 1978;
Moura et. al., 1978; Barbosa e Kohler, 1981, etc.) que atribuíram à formação do complexo
lacustre do médio Rio Doce aos processos de agradação que ocorreram durante a fase de
clima sexo do final do Pleistoceno, cuja deposição nos vales causou o barramento dos
tributários e, consequentemente, formação lacustre entre 14.000 e 9.000 anos AP.
Os depósitos formados entre cerca de 9.000 e 7.400 anos AP, que constituem as
unidades lito-estratigráficas I e II do testemunho LDH94-7 e a unidade I do perfil 8, são
litológica e fisicamente semelhantes aos sedimentos do aluvião do paleo-Rio Doce. No
entanto, a composição mineralógica destes sedimentos difere dos sedimentos aluviais pela
ocorrência, além dos minerais alogênicos, de minerais neoformados como a siderita, que
tem sua formação condicionada ao ambiente lacustre. Portanto, estes depósitos parecem
ocupar uma posição intermediária entre os sedimentos do aluvião do paleo-Rio Doce e os
sedimentos lacustres (apresentados a seguir). Desta forma, estes sedimentos foram
interpretados como tendo uma provável origem lacustre marginal, com, talvez, uma
contribuição de sedimentos do transbordamento do paleo-Rio Doce. Entretanto, é possível
notar uma certa “evolução” entre a unidade I do LDH94-7 e as unidades II deste
testemunho e a I do perfil 8. A primeira unidade é mais antiga, tendo sido formada até
8.800 anos AP, e portanto quase contemporânea aos depósitos aluviais, parecendo ser o
resultado de um ambiente lacustre mais raso do que o registrado nas unidades II do 7 e I
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do 8, que juntas parecem refletir um ambiente marginal mais profundo ou com menor
influência fluvial. Esta hipótese é consistente com a maior abundância de siderita neste
último pacote sedimentar, caracterizando, assim, a presença, talvez esporádica, de um
ambiente anóxico e estável.
Os sedimentos depositados após 8.500 anos AP no perfil 8 e a partir de cerca de 7.400
anos AP no perfil 7, correspondem às unidades lito-estratigráficas III do LDH94-7, II do
LDH94-8, todo perfil 4, além de todos os testemunhos curtos, são litologicamente
constituídos por argilas orgânicas, muitas vezes intercaladas por areias. Estes sedimentos
apresentam altos teores de água (60-85%), baixos valores de densidade in situ (0,2-0,6
g/cm³), textura muito fina (90%), relativamente altos valores de correlação positiva entre o
COT e o teor de água, sugerindo uma natureza essencialmente orgânica para estes
sedimentos. Complementarmente, as taxas de sedimentação destes depósitos são cerca de
uma ordem de grandeza menores do que aquelas registradas para o pacote aluvionar (~50
cm/10³ anos). Mineralogicamente, registrou-se tanto a ocorrência de minerais alogênicos
(caulinita e quartzo), quanto de minerais autogênicos (siderita e sílica amorfa), sendo
possível caracterizar estes sedimentos como eminentemente lacustres. Especialmente, a
unidade III do testemunho 7 e os perfis curtos coletados a profundidade menores que 25
metros, apresentam algumas discordâncias físicas e mineralógicas (no caso do perfil 7),
em relação as outras unidades lacustres, que podem ser explicadas pelo intenso aporte de
sedimentos provenientes das vertentes do lago, resultante da localização destes pontos de
coleta, visto que, especialmente, em um lago dendrítico as localizações dos pontos de
coleta em relação às vertentes do lago são muito importantes. No caso específico da
unidade III do perfil LDH94-7, a entrada do aporte sedimentar proveniente das vertentes
causaria maior oxigenação deste ponto, confirmado pela inexistência de siderita e a
ocorrência

de

bioturbação

nesta

camada.
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4.2 ORIGEM DA MATÉRIA ORGÂNICA DEPOSICIONAL NO LAGO
DOM HELVÉCIO

A distribuição espacial e temporal do aporte de matéria orgânica para os sedimentos
lacustres depende de inúmeros fatores, dentre eles: (1) da proximidade com as margens; (2) da
morfometria e batimetria do lago; (3) da cobertura vegetal da bacia; (4) da produtividade
primária interna e externa ao lago; (5) das condições para diagênese; (6) do clima regional;
etc. de forma que, de uma maneira geral, a fração orgânica representa uma importante porção
dos sedimentos lacustres, dos quais, segundo Ogura (1990), Meyers e Ishiwatary (1993) e
Meyers (1994) pode-se obter inúmeras informações à respeito das condições ambientais
durante o tempo de deposição.
A fração orgânica dos sedimentos é composta por dois componentes, são eles: (A) o
componente alóctone, i.e., externo ao lago, o qual seu aporte depende de fatores (1), (2), (3),
(4) e (5), acima citados; e (B) o componente autóctone, ou seja, interno do lago, representado
pela contribuição planctônica e macrofítica, e que apresenta como principais condicionantes
de sua contribuição nos sedimentos lacustres os fatores (2), (3), (4) e (5). As mudanças nas
proporções e na qualidade do aporte destas duas frações orgânicas, são, então, importantes
ferramentas para estudos de reconstituição paleoambiental. Neste sentido, por exemplo, um
aumento no aporte alóctone, caracterizado por uma matéria orgânica de qualidade degradada
(oxidada) pode ser indicativa da ocorrência de uma fase climática seca (Sifeddine et. al.,
1996), quando um baixo aporte de nutrientes para o lago promove a diminuição da
produtividade interna. Em contraste com isto, em fases climáticas úmidas observa-se um
aumento da fração autóctone de “boa qualidade” (bem preservada) (Sifeddine et. al. 1996),
graças ao aumento na produtividade do sistema, criando, assim, tanto um maior aporte
autóctone, quanto um favorecimento nas condições de preservação da matéria orgânica
deposicional.
Segundo Meyers (1994) e Meyers e Ishiwatari (1993), a identificação das fontes da
matéria orgânica depositada em ambientes lacustres em diferentes épocas do passado são
essenciais para estudos de investigação paleoambiental. No entanto, segundo estes mesmos
autores, uma questão básica que deve ser respondida é: “o quanto a matéria orgânica
depositada num perfil de sedimentos lacustres reflete as características de suas fontes
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originais?”. Esta questão se faz importante, uma vez que existe uma considerável diferença
entre a concentração e as características da matéria orgânica biosintetizada dentro ou fora do
lago e aquela presente nos depósitos lacustres (Meyers, op. cit). Isto ocorre devido aos vários
processos, que em conjunto são chamados de diagênese recente que atuam sobre as
características da matéria orgânica deposicional em um intervalo de tempo relativamente
curto entre sua síntese e sua deposição permanente. Assim, tipicamente apenas uma pequena
porcentagem dos que foi inicialmente sintetizado não retorna a biodisponibilidade através dos
processos de remineralização que se iniciam na própria coluna d’água, chegando, então, aos
sedimentos (Eadie et. al., 1984; Emerson e Hedges, 1988; Meyers, 1994). Um bom exemplo
disto foi observado por Eadie et. al. (1984) no Lago Michigan, onde apenas 6% da matéria
orgânica autóctone produzida no lago atinge o ambiente sedimentar, sendo o restante
reciclado na própria coluna d’água que atinge neste lago cerca de 100 metros.
Neste sentido, existe um longo percurso entre a disponibilidade de um determinado
composto orgânico a se depositar e sua chegada definitiva ao ambiente sedimentar, passando,
assim, por intensas mudanças de quantidade e qualidade. Como ressaltado acima, estas
mudanças iniciam-se na própria coluna d’água alterando, significativamente, seu aspecto
quantitativo. A partir daí, os compostos orgânicos que passaram pela primeria etapa (coluna
d’água) e conseguem chegar ao sedimento, podem ainda ter que enfrentar outras duas etapas
degradáveis, são elas: a ressuspensão dos sedimentos, que ocorrem em ambientes lacustres
com circulação completa da coluna d’água, recolocando os compostos orgânicos sujeitos a
oxidação química; e o retrabalhamento biológico, no qual as camadas bioturbadas indicam
este tipo de re-exposição da matéria orgânica aos processos degradativos. Apóes atingir a
zona abaixo da bioturbação, a qualidade da matéria orgânica continua sujeita a mudanças
degradativas através da ação das bactérias anaeróbias, como as metanogênicas por exemplo,
só que em taxas muitíssimo mais lentas graças a pouca eficiência da degradação anaeróbia.
No entanto, diversos estudos com armadilhas de sedimentação em ambientes marinhos
e lacustres têm sido usados para demonstrar que apesar da ocorrência de mudanças
degradativas na matéria orgânica em deposição, a utilização de traçadores múltiplos como a
razão C:N, a composição isotópica estável do material particulado e a caracterização óptica
dos fragmentos orgânicos consegue identificar características originais desta matéria orgânica,
a despeito da diminuição, em geral num fator de 10, na sua concentração original (Hayes et.
al., 1989; Meyers e Ishiwatari, 1993; Meyers, 1994). Assim, é possível supor que, de uma
forma geral, o registro sedimentar da produtividade lacustre seja subestimado, ou ainda, que
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mudanças na concentração de COT dos sedimentos não seja um simples reflexo das mudanças
na produtividade do sistema, mas possivelmente também, nas condições de reciclagem na
própria coluna d’água (Cifuentes, 1991), ou ainda, na porção superior dos sedimentos.
O efeito geral da diagênese na matéria orgânica deposicional é o enriquecimento
gradativo nas formas orgânicas menos reativas, ou seja, a porção da matéria orgânica
chamada de refratária. Como um exemplo disto, Kemp e Johnston (1979) observaram que
substâncias húmicas e lipídeos são mais resistentes à degradação pós-deposicional do que as
proteínas e carboidratos, ficando, assim, em maiores proporções na matéria orgânica que
atinge os sedimentos de fundo dos lagos Eire, Huron e Ontario.
Apesar das dificuldades acima citadas, a aplicação conjunta de diferentes traçadores
ambientais para identificar as fontes de matéria orgânica sedimentar tem sido uma ferramenta
bastante utilizada por muitos autores, tanto em sistemas aquáticos (Meyers e Benson, 1987;
Cifuentes, 1991; Talbot e Johannessen, 1992; Van Stempvoort et. al., 1993; Giresse et. al.,
1994; Meyers, 1994; Albuquerque e Mozeto, 1997; dentre outros), quanto em perfis de solo
(Volkoff e Cerri, 1987; Desjardins et. al., 1991; Victoria et. al., 1995; Martinelli et. al., 1996;
Pessenda et. al., 1996 a e b, 1997 a e b), e foi a estratégia aplicada por este estudo na intenção
de identificar e qualificar espaço-temporalmente as variações nas fontes da matéria orgânica
para o Lago Dom Helvécio.

4.2,1.1

A

matéria

orgânica

deposidata

nos

sedimentos

recentes

(testemunhos curtos)

A distribuição dos conteúdos orgânicos representados pelas variações nas
concentrações percentuais de COT e NT nos testemunhos curtos (Figura 28) mostraram uma
tendência geral a ocorrência dos maiores valores em maiores profundidades, com valores
médios de 9,6% (n=6); 9,6% (n=4); 7,2% (n=5); 11,1% (n=7); e 11,5% (n=6) para o COT em
ordem de profundidade e de 0,69% (n=6); 0,83% (n=4); 0,55% (n=5); 1,48% (n=5); 1,20%
(n=7); e 1,10% (n=6) para o NT. Fora deste padrão mostraram-se os testemunhos LDH95-1 e
LDH95-2, com valores mais baixos e mais altos, respectivamente, do que a escala para COT e
NT esperados pela ordenação batimétrica.
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Figura 28: Conteúdos percentuais de carbono orgânico total (COT) e nitrogênio total (NT) para os
testemunhos curtos coletados no Lago Dom Helvécio ao longo do gradiente de profundidade obtido.

Estes desvios da tendência geral observada podem ser, talvez, explicados pela
localização do ponto de coleta do LDH95-1, que provavelmente semelhante ao testemunho
longo LDH94-7, situa-se em frente a uma vertente do lago, recebendo assim uma maior carga
mineral. Isto pode ser corroborado também, pela característica litológica observada neste
perfil, que se diferenciou de todos demais, por apresentar argilas ricas em mica e intercalações
arenosas. Já as maiores concentrações orgânicas do que as esperadas para o perfil LDH95-2
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são mais difíceis de serem explicas, sendo talvez o resultado de um maior carreamento
orgânico para aquela região derivada por processos como “focusing”, ou outro fator físico ou
mesmo biológico.
A maior parte dos perfis mostrou um decaimento de concentração com a profundidade
típico da ação da diagênese recente nos sedimentos.
Em termos da qualidade da matéria orgânica depositada recentemente no Lago Dom
Helvécio, a razão C:N mostrou valores que podem ser considerados predominantemente
oriundos de fitoplâncton, com valores médios de 13,9 (n=6); 11,5 (n=4); 12,8 (n=5); 9,8
(n=5); 9,7 (n=7); e 10,7 (n=6), para os perfis ao longo do gradiente batimétrico, conforme
mostrado na Figura 29, e caracteristicamente distintos daqueles obtidos para amostras de solos
e liteiras coletados na bacia do lago, que alcançaram valores médios de 22,5 ± 1,8 (n=8) e
25,4 ± 2,2 (n=10), respectivamente.
Foi possível observar uma tendência geral a diminuição nos valores da razão C:N ao
longo do gradiente de profundidade. Esta tendência pode ser o reflexo de uma diminuição na
degradação orgânica com o aumento da profundidade, ou ainda, de uma maior “pureza” da
fonte, ou seja uma menor contribuição alóctone e/ou de Macrófitas nas zonas mais profundas
do que naqueles perfis das partes rasas.
Em relação a composição isotópica do carbono os sedimentos recentes demonstraram
valores médios, em torno de -30‰ que são bastante condizentes com uma importante
contribuição fitoplanctônica, uma vez que estes valores se apresentam em média cerca de 2‰
empobrecidos em

13

C, quando comparados com os valores médios de δ13C do solo (-28,1 ±

2,8‰ n=8) e da serapilheira (-28,7 ± 0,8‰ n=10) da bacia lacustre. É importante ressaltar, no
entanto, que principalmente nos perfis coletados à menores profundidades, como LDH95-6, 5,
1 e 2, nota-se uma clara e maior contribuição, provavelmente, alóctone do que nos coletados
mais ao fundo, como os LDH95-3 e 4. Assim, os valores médios apresentados para δ13C
foram de -15,3‰ (n=6); 29,2‰ (n=4); -28,1‰ (n=5); -27,8‰ (n=5); -33,1‰ (n=7); -32,5‰
(n=6) ao longo do gradiente de profundidade amostrado.
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Figura 29: Razão C:N e composição isotópica do carbono (δ13C) da matéria orgânica depositada nos
testemunhos curtos do Lago Dom Helvécio, ao longo do gradiente de profundidade obtido.

No caso específico do perfil 6, os valores de δ13C obtidos foram extremamente mais
pesados do que os observados para os demais testemunhos, atingindo até -9‰ a 20cm de
profundidade no perfil. Além de serem mais pesados, os valores de composição isotópica do
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carbono neste perfil mostrou uma nítida tendência ao empobrecimento da base para o topo.
Este padrão dicotômico de mudanças nas características isotópicas entre a base e o topo do
perfil foi também acompanhado pelas características físicas, como o teor de água, que
apresentou um marcado acréscimo da base para o topo e a distribuição granulométrica que
mostrou, no mesmo sentido, uma tendência ao aumento da contribuição das partículas finas
(Figuras 10 e 11). Com base, então, nas características desta mudança faciológica, é possível
supor que, devido a grande proximidade deste ponto de coleta em relação a margem do lago, e
das características da cobertura vegetal neste ponto, que se apresentou extremamente
enriquecida em bambus, que podem ser caracterizados como um tipo de vegetação pioneira,
esta mudança faciológica seja o reflexo de mudanças na qualidade da cobertura vegetal
marginal.. Deste modo, pode-se imaginar que numa época anterior à sedimentação dos 30 cm
da base do perfil 6, um evento qualquer como, por exemplo, um incêndio, tenha ocasionado
uma clareira na floresta semi-descídua adjacente ao Lago Dom Helvécio. A reocupação pela
vegetação teve início pela instalação de plantas pioneiras, predominantemente C4, como
gramíneas, por exemplo. Esta abertura vegetal também propiciou um aporte mais intenso de
sedimentos com grande proporção de partículas grossas, as quas são encontradas na base deste
perfil. De cerca de 15-20 cm até o topo houve uma nítida mudança nas características dos
sedimentos, determinadas pela mistura de plantas C3 e C4, caracterizado por valores de δ13C
mais leves, além da diminuição do aporte erosivo, evidenciado pelo aumento na proporção
das partículas finas.

4.2.1.2 A matéria orgânica depositada nos sedimentos holocênicos
(testemunhos longos)

- Testemunho LDH94-5

O conteúdo orgânico, mensurado como porcentagens de carbono orgânico total (COT)
e nitrogênio total (NT), além dos traçadores qualitativos, isto é, razão C:N e a composição
isotópica do carbono orgânico juntamente com as características sedimentológicas do
testemunho encontram-se demonstrados na Figura 30.
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Figura 30: Litologia, idades radiocarbônicas, conteúdo percentual de carbono orgânico total (COT),
nitrogênio total (NT), razão C:N e a composição isotópica do carbono (δ13C ) para o testemunho
LDH94-5, coletado a 7,75 metros de profundidade no Lago Dom Helvécio.

Em relação aos demais testemunhos, como esperado em função da suposta origem
aluvial, os sedimentos deste perfil apresentaram conteúdos orgânicos muito baixos, similares
aos encontrados no testemunho LDH94-6 (descrito no subitem seguinte). Os resultados
relativos a composição isotópica do carbono da matéria orgânica depositada neste perfil
mostrou valores bastante constantes, com uma média de 19,7‰ (n=5). Considerando a
suposta origem aluvial para estes sedimentos, cuja matéria orgânica é essencialmente
alóctone, os valores de δ13C medidos sugerem uma contribuição predominantemente de
vegetação aberta, no qual as plantas C4 apresentaram uma marcada presença. No entanto, a
razão C:N destes sedimentos foram extremamente variáveis, sugerindo que, talvez em função
de matéria orgânica, as pequenas mudanças na qualidade estrutural dos fragmentos orgânicos
contidos, tenham causado desvios tão significativos desses valores.
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- Testemunho LDH94-6

Analogamente ao que foi observado para o perfil 5, o conteúdo orgânico do
testemunho LDH94-6 foi muito baixo e apresentou mudanças de acordo com as
características litológicas (Figura 31). Na unidade lito-estratigráfica I, os valores médios de
COT e de NT foram de 1,12% (n=3) e 0,036% (n=3), respectivamente e, a seguir, na unidade
II, esses valores diminuíram para 0,71% (n=13) e 0,026% (n=13) para COT e NT,
respectivamente. Na unidade superficial, foram constatados novos aumentos, passando para
1,5% (n=6) para COT 0,049% (n=6) para o NT

Figura 31: Litologia, idades radiocarbônicas, conteúdo percentual de carbono orgânico total (COT),
nitrogênio total (NT), razão C:N e a composição isotópica do carbono (δ13C ) para o testemunho
LDH94-6, coletado a 10,75 metros de profundidade no Lago Dom Helvécio.

As razões C:N encontradas foram muito variáveis e semelhantes as medidas no
testemunho 5. A unidade litológica I, representando a base do perfil, apresentou uma razão
C:N média de 31,4 (n=3), com pequena diminuição média na unidade II, com valor de 28,7
(n=13) e novamente exibindo razões mais altas na superfície, com média de 30,5 (n=6).
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Diferente do que ocorreu no perfil 5, a composição isotópica do carbono mostrou valores
variáveis, principalmente entre as unidade basais (Ie II) e a unidade superior (III). O δ13C
médio das unidades basais foi de -23,7‰ (n=6), enquanto que na unidade III atingiu -20,7‰
(n=3). Esses valores são ambos indicativos de uma contribuição predominantemente alóctone,
proveniente de plantas tipo C4, como indicado no perfil 5.
Embora os sedimentos dos perfis 5 e 6 tenham sido considerados como aluviões do
paleo-Rio Doce, contendo baixos teores de matéria orgânica, condizentes com esta origem, as
suas qualidades caracterizadas pela razão C:N e pela composição isotópica do carbono,
sugerem que sejam materiais orgânicos diferentes entre si. Isto pode ser explicado, uma vez
que no perfil 5, que apresenta apenas 2 metros, e na verdade, parece ser uma ampliação ou
detalhamento dos primeiros 150 cm do LDH94-6, tendo, assim, seus valores consistentes.
Neste contexto, a matéria orgânica presente nos sedimentos depositados nos perfis 5 e 6,
parecem, então, relacionar-se, como ressaltado anteriormente, a contribuição alóctone de uma
provável floresta aberta, onde as plantas C4 apresentaram uma forte participação estrutural.

- Testemunho LDH94-7

As variações dos teores e dos tipos de matéria orgânica depositada neste perfil estão
mostrada na Figura 32. Em geral, os teores orgânicos depositados neste perfil correspondem a
valores intermediários entre os baixíssimos valores orgânicos encontrados nos perfis 5 e 6, e
os altos valores medidos nos testemunhos 8 e 4 (dados mostrados a seguir).
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Figura 32: Litologia, idades radiocarbônicas, conteúdo percentual de carbono orgânico total (COT),
nitrogênio total (NT), razão C:N e a composição isotópica do carbono (δ13C ) para o testemunho
LDH94-7, coletado a 15,5 metros de profundidade no Lago Dom Helvécio.

As unidade I e II, as quais representam sedimentos depositados até cerca de 7.400 anos
AP e, como esperado por sua origem intermediária, fornecem valores médios de COT (1,7%
n=11) e NT (0,054% n=11) menores do que aqueles observados na unidade III, atribuída ao
ambiente lacustre.
Nesta unidade basal, as médias obtidas para COT foi de 2,6% (n=37) e para NT foi de
0,186% (n=37). Entretanto, a variabilidade registrada em torno destas médias foram muito
altas, atingindo 53,5% e 54,8%, respectivamente. Este fato pode ser explicado por uma
“diluição orgânica” causada pelo aporte mineral (intercalações arenosas) durante fases de
erosão das vertentes.
Quanto a qualidade da matéria orgânica nos sedimentos deste testemunho, a razão C:N
e a composição isotópica do carbono mostrarm-se ferramentas bastante eficazes no
reconhecimento de mudanças de fontes. Portanto, a unidade basal (I), a qual é contemporânea
à sedimentação do aluvião apresentou uma matéria orgânica com um C:N de 21,3 e um δ13C
de -26,5‰ (n=1). Na unidade seguinte (II), depositada entre cerca de 8.800 e 7.400 anos AP,
atribuída sua origem, também, a um ambiente lacustre marginal só que possivelmente mais
fundo que as fácies anteriores ou com menor influência do paleo-Rio Doce, observou-se um
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aumento no valor da razão C:N com uma média de 32,3 e uma composição isotópica média
mais pesada de -16,6‰, caracterizando um possível aumento na contribuição de plantas tipos
C4, no qual poderia estar relacionado a colonização por macrófitas. Já a unidade III,
depositada após 7.400 anos AP, e que teve sua origem atribuída a um ambiente francamente
lacustre, apresentou valores de razão C:N condizentes com uma importante contribuição
autóctone, valor médio de 13,9 (n=37), e uma composição isotópica que reflete ainda uma
importante contribuição alóctone de vegetação semi-aberta, com média de -24,8% (n=10),
mas, contudo, apresentando uma tendência progressiva a predominância de aporte autóctone.

- Testemunho LDH94-8

A Figura 33 ilustra a flutuação percentual do conteúdo orgânico do perfil 8, além das
características geoquímicas em relação a razão C:N e a composição isotópica do carbono.

Figura 33: Litologia, idades radiocarbônicas, conteúdo percentual de carbono orgânico total (COT),
nitrogênio total (NT), razão C:N e a composição isotópica do carbono (δ13C ) para o testemunho
LDH94-8, coletado a 22,75 metros de profundidade no Lago Dom Helvécio.
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Em termos de conteúdo orgânico foi possível identificar, inicialmente, marcantes
mudanças entre a unidade lito-estratigráfica I e a II, além de variações tendenciosas na
unidade superior, o que permitiu a subdivisão desta em quatro subunidades. Desta maneira, a
unidade basal, depositada até cerca de 8.500 anos AP, caracterizou por apresentar os menores
conteúdos orgânicos, com médias de 2,3% (n=10) para o COT e de 0,074% (n=10) para o NT.
Apesar desta unidade ter sido considerada semelhante às unidades basais (I e II) do
testemunho 7, os teores orgânicos presentes neste perfil mostraram-se relativamente mais
altos do que aqueles encontrados no testemunho 7. Isto pode ser explicado, pela, provável,
maior profundidade dos sedimentos neste ponto em relação ao perfil 7, o que provocaria um
maior carreamento das partículas orgânicas que adentraram o lago.
A primeira subunidade orgânica (IIA) que caracteriza a flutuação dos teores de COT e
NT nesta camada, encontra-se delimitada entre 450 e 315cm, e teve sua formação entre cerca
de 8.500 e 5.200 anos AP. Nesta primeira fase observou-se um claro aumento nas
concentrações orgânicas, em relação a unidade anterior, com um valor médio de 7 (n=13) para
o COT e 0,43% (n=13) para o NT. A partir daí, entre 315 e 205 cm, o que compõe sedimentos
da subunidade IIB, são depósitos datados entre 5.200 e 3.300 anos AP, observou-se, nesta
etapa, uma tendência a estabilização dos valores orgânicos próximo do pico máximo
alcançado na fase anterior. Assim, os valores médios atingidos na subunidade IIIB foram de
7,6% (n=10) e 0,54% (n=10), respectivamente para o COT e NT. De cerca de 3.300 a 1.600
anos AP, ou sejam entre 205 e 95 cm do perfil 8, delimitou-se a subunidade IIC, onde notouse uma nova tendência de aumento mais leve do que aquela observada na subunidade IIA.
Neste horizonte, o valor médio de COT foi de 9,8% (n=10) e de NT foi de 0,71% (n=10). Daí
até a superfície, ou seja, nos últimos 1.600 anos encontram-se os limites da subunidade IID,
onde observou-se uma diminuição nos conteúdos orgânicos, retornando a valores próximos
aos encontrados na subunidade IIIB. Assim, as médias nesta última fase foram de 7,9% (n=8)
para o COT e de 0,56% (n=8) para o NT.
No tocante a qualidade, tanto a razão C:N quanto a composição isotópica do carbono
apresentaram claras diferenças entre as mudanças faciológicas identificadas. Neste sentido, a
unidade lito-estratigráfica I apresentou valores de razão C:N e δ13C médios de 32 (n=10) e 15,9‰ (n=4), respectivamente, enquanto que 15,2 (n=41) e -29,4‰ (n=12) foram as médias
respectivas alcançadas na unidade II. Apesar da unidade I deste perfil ter sido considerada
semelhante às unidades I e II do testemunho 7, em termos de conteúdo orgânicos foi possível
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observar importantes diferenças. No entanto, em termos de qualidade da matéria orgânica
depositada tanto a razão C:N quando o δ13C foram bastante consistentes nas semelhanças,
indicando, assim, um forte componente de plantas vasculares do tipo C4 nas unidades basais
destes testemunhos, seguido por depósitos com características geoquímicas mais relacionadas
a uma importante contribuição algal, principalmente na unidade II do LDH94-8.
A suposta condição marginal destes depósitos basais (unidades I e II do 7 e Unidade I
do 8), sugere que esta contribuição de plantas vasculares C4 conforme indicado pelos valores
de δ13C, deva ser originada pela colonização marginal por Macrófitas C4, como por exemplo
gramíneas. Este fato pode ser confirmado com a observação da ocorrência de fragmentos
ligno-celulósicos translúcidos nestas porções dos testemunhos. Como será visto adiante os
fragmentos ligno-celulósicos translúcidos, representam a fração bem preservada das plantas
vasculares, ou seja, que atingiram rapidamente os sedimentos tendo suas taxas degradativas
bastante reduzidas por isso (Sifeddine, 1991), e como tal, parecem correlacionar-se
fortemente com a ocorrência de macrófitas aquáticas.

- Testemunho LDH94-4

A Figura 34 ilustra a variação do conteúdo e da qualidade da matéria orgânica
depositada neste testemunho. Foi possível observar uma marcada tendência ao aumento no
conteúdo orgânico ao longo dos 8.200 anos que cobre o perfil. No entanto esta tendência foi
quebrada ou mais pronunciada em três horizontes que se apresentaram claramente destacados
do padrão geral. Assim, as concentrações iniciais deste perfil apresentaram claramente
destacados do padrão geral. Assim, as concentrações iniciais deste perfil apresentam valores
em torno de 7% para COT e de 0,43% para o NT atingindo 13,5% e 0,94%, respectivamente
no topo do perfil. Destacando-se do padrão geral ocorreu um horizonte entre 345 e 355 cm, à
cerca de de 5.700 anos atrás, quando registrou uma relevante diminuição dos valores que
eram em torno de 7% para o COT e de 0,4% para o NT atingindo neste evento 5,5% e 0,25%
respectivamente. O segundo horizonte destacado ocorreu a 165 cm, em torno de 2.900 anos
atrás, com uma nova e mais leve diminuição na tendência dos valores observados que eram
antes deste horizonte de 11% para o COT e de 0,95% para o NT, atingindo nesta camada 10%
e 0,87%, respectivamente. O último horizonte a ser destacado da tendência de progressão
positiva no conteúdo orgânico, foi uma acentuação do padrão observado, ocorrido a 85 cm no
perfil, isto é, a cerca de 2.000 anos atrás, onde o valor de COT atingiu 15% e o de NT 1,15%.
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Figura 34: Figura 33: Litologia, idades radiocarbônicas, conteúdo percentual de carbono orgânico total
(COT), nitrogênio total (NT), razão C:N e a composição isotópica do carbono (δ13C) para o
testemunho LDH94-4, coletado a 30 metros de profundidade no Lago Dom Helvécio.

Em termos de qualidade, a razão C:N apresentou valores respectivamente constantes
em torno de 15, enquanto que a composição isotópica do carbono mostra valores que tendem
incialmente (500-425 cm) ao enriquecimento e logo depois assumem uma nítida tendência ao
empobrecimento em

13

C da base para o topo. No entanto, os valores de

13

C, em geral, são

maiores do que -28‰ caracterizando, juntamente com os relativamente baixos valores de
C:N, uma matéria orgânica tipicamente lacustre. É interessante notar, entretanto, uma brusca
quebra dos padrões anteriormente descritos em torno de 350 cm, que atingiu tanto os aspectos
quantitativos quando qualitativos da matéria orgânica deposicional. Este evento, o qual foi
também descrito através de um contato litológico transicional e de mudanças nas
características físicas dos sedimentos (Figura 22), pode ter sido ocasionado por uma fase de
aumento no aporte erosivo das vertentes que trouxe uma maior contribuição da fração mineral
para os sedimentos, acompanhado por uma matéria orgânica oriunda de uma vegetação semiaberta, ou seja, com uma, talvez não predominante, mas considerável contribuição de plantas
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C4. Este fato pode ser embasado na observação de que este evento, que provavelmente ocorreu
entre cerca de 5.900 e 3.500 anos AP, se caracterizou por uma marcada diminuição na
concentração de COT e NT, acompanhada por um aumento na densidade sedimentar,
caracterizando, assim, uma natureza mais fortemente inorgânica do que o restante do perfil.
Além disto, o aumento nos valores da razão C:N e o enriquecimento em

13

C, evidenciam a

entrada de uma matéria orgânica de origem vascular isotopicamente mais pesada do que a que
vinha sendo depositada no perfil, oriunda, provavelmente, de uma contribuição alóctone com
uma certa participação de plantas C4.

4.2.2 PETROGRAFIA DA MATÉRIA ORGÂNICA REFRATÁRIA

A porção da matéria orgânica depositada que é rapidamente perdida pela ação dos
precessos degradativos, isto é, da diagênese recente, e que poucas vezes pode ser aproveitada
em estudos paleoambientais, é chamada de lábil, enquanto o material residual, que apresenta
características bioquímicas complexas que impedem sua rápida degradação é chamada de
porção refratária, o qual recebe várias denominações como: kerogênio e palinomorfos. Os
compostos orgânicos refratários são, em geral, policondensados insolúveis, que guardam
consigo uma assinatura do material progenitor original, por isto, então, são considerados
como fósseis geoquímicos (Durand, 1980).
Além da abordagem geoquímica utilizada anteriormente, a caracterização óptica dos
fragmentos orgânicos depositados é uma importante ferramenta utilizada para elucidar as
fontes da matéria orgânica sedimentar em seus aspectos quali e quantitativos, e vem sendo
utilizada por muitos estudos paleoambientais (Sifeddine, 1991; Cordeiro, 1995, Sifeddine et.
al., 1996).
A matéria orgânica sedimentar refratária é composta por uma fração chamada amorfa,
que consiste de uma massa coloidal geralmente de origem algal, e os constituintes figurados,
caracterizados por fragmentos orgânicos biologicamente identificáveis, como grãos de pólen,
esporos, algas, fragmentos ligno-celulósicos, cutículas, carvões, etc. A variação na proporção
destes constituintes permite a identificação dos palinofácies e a classificação do kerogênio em
famílias conforme seus componentes principais (Durand, op. cit.; Combaz, 1980).
Estes constituintes podem ser classificados, quanto sua origem, em alóctones
(terrestre) ou autóctones (aquático). Assim, a matéria orgânica amorfa, os remanescentes
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algais, bem como alguns fragmentos ligno-celulósicos (especificamente aqueles translúcidos)
são caracteristicamente produtos internos do lago, enquanto que grãos de pólen, esporos,
fragmentos ligno-celulósicos opacos e micro-carvões apresentam uma clara origem terrestre.
Além da classificação quanto a origem do aporte, as características ópticas dos
fragmentos ligno-celulósicos, por exemplo, permitem obter algumas importantes informações
a respeito das condições ambientais que favorecem ou não a degradação oxidativa (Sifeddine,
1991). Neste sentido, um grande aporte de fragmentos ligno-celulósicos (FLC) com
características opacas, ou seja, oxidados, indica que houve bastante tempo para a oxidação
deste fragmento, geralmente exposto à pressão parcial de O2 atmosférico, antes de sua
deposição nos sedimentos. Esta demora no transporte é comumente observada em períodos
climáticos mais secos, onde observa-se uma deficiência hidrodinâmica. O inverso, ou seja,
grande abundância de FLC com características translúcidas sugere que estes fragmentos
foram rapidamente retirados do ambiente oxidativo atmosférico e transportado para os
sedimentos ainda antes de sua degradação química, e por isto, assumidos como produzidos
por Macrófitas aquáticas.
A observação dos diversos componentes do kerogênio só foi possível graças a
utilização conjunta de diversas ferramentas ópticas como: (1) equipamentos para indução da
fluorescência da luz azul, que provoca a excitação das moléculas de clorofila e/ou seus
derivados que absorvem a luz azul e reemitem a luz em comprimento de onda maior, no caso
verde-amarelado, permitindo a identificação de vários componentes orgânicos, tais como as
algas, como as colônias de Botryococcus, neste estudo; (2) microscópio para observação à luz
refletida, que permite a individualização dos carvões que apresentam a propriedade de refletir
a luz incidente, e por isto são classificados kerogênio vitrinista; e (3) microscópio para
observação da luz transmitida, que possibilitou a observação do material amorfo, dos
fragmentos ligno-celulósicos e de partículas orgânicos silicosas, neste caso, diatomáceas.
Para complementar a análise geoquímica com o objeto de diagnosticar as fontes
fornecedoras de matéria orgânica para o Lago Dom Helvécio, os dados petrográficos aqui
apresentados se limitam a identificação para o Lago Dom Helvécio, os dados petrográficos
aqui apresentados se limitam a identificação dos palinofácies e sua classificação em termos de
família, o que segue a proporcionalidade entre seus componentes. As variações nas
concentrações individuais dos elementos figurados serão consideradas adiante (partes 3 e 4
deste capítulo), com finalidade de obter informações para as discussões paleolimnológicas e
paleoclimáticas.
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As feições gerais dos diferentes palinofácies identificados nos testemunhos estudados
são mostrados na Figura 35. Em termos qualitativos, os testemunhos LDH94-5 e 6, os quais
representam os sedimentos aluviais do paleo-Rio Doce, foram caracterizados por uma única
palinofácies, onde a fração refratária da matéria orgânica deposicional foi classificada como
da família ligno-húmica (Figura 35, fotografias A e B), isto é, um kerogênio de origem
vegetal, predominantemente terrestre, em estágio de degradação (hidrólise) intermediária em
meio aquático. Entretanto, apesar da predominância das partículas com origem terrestre, a
participação proporcional das partículas autóctones, essencialmente de colônias algais de
Botrycoccus, no perfil 6 foi maior do que 5.
No testemunho LDH94-7, o material orgânico refratário mostrou variações ao longo
do tempo, permitindo de, pelo menos, dois palinofácies diferentes (Figura 35, C e D). Na
porção basal, que constituiu a unidade lito-estratigráfica I e II, foi identificado o kerogênio
ligno-húmico (palinofácies I), enquanto que a unidade lito-estratigráfica III foi encontrado um
kerogênio que variaram entre os tipos ligno-húmicos e algais, sendo que o primeiro ocorreu
próximo as intercalações arenosas e o segundo nos seus intervalos.
O perfil 8 apresentou dois palinofácies bem definidos segundo as qualificações de seu
kerogênio, são eles (1) palinofácies com kerogênio ligno-húmico, caracterizada por uma
grande abundância de FLC translúcidos depositados antes de cerca de 8.500 anos AP, ou seja,
na base do testemunho (fotografia E); e (2) palinofácies com kerogênio algal, encontrada em
sedimentos depositados após cerca de 8.500 anos AP, constituída pela unidade litoestratigráfica II (fotografia F). É importante ressaltar mais uma vez aqui, que a palinofácies I
do perfil 8 é semelhante à palinofácies I do perfil 7, e que a palinofácies II do LDH94-8 é
correspondente a única palinofácies identificada no perfil 4. Assim, o perfil 4 apresentou um
kerogênio que foi classificado como algal (Figura 35, fotografia G) ao longo de todo
testemunho. No entanto, quando observado a abundância relativa das frações autóctones e
alóctones, verificou-se um significativo aumento dos fragmentos algais na porção médioinferior do testemunho (240-500 cm), relacionado à uma importante abundância de
diatomáceas nesta fase do Lago Dom Helvécio (fotografia H).
Em termos quantitativos, a análise detalhada do fluxo de fragmentos microscópicos
para os sedimentos, permitiu verificar que os aportes de FLC, principalmente opacos, para os
perfis 5 e 6 foi mais importante do aqueles registrados para os perfis 7, 8 e 4, confirmando,
assim, a natureza alóctone destes sedimentos. No sentido destas observações, a grande
ocorrência de micro-carvões, principalmente daqueles maiores (classe 3) nos sedimentos dos
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LDH94-5 e 6, reforça a ideia de uma contribuição regional, ou seja, oriundo do
transbordamento do paleo-Rio Doce até cerca de 8.500 anos AP, segundo o perfil LDH94-8.
É importante notar que a base dos perfis 7, 8 e 4 apresentaram os maiores aportes de
FLC translúcidos registrados. Como comentado anteriormente, estes fragmentos representam
a contribuição de material vegetal vascular de “boa qualidade”, isto é, aquele que,
provavelmente, estava em ambiente aquático, ou seja, as Macrófitas aquáticas na base dos
perfis 7 e 8, confirma as interpretações que consideram as unidades basais destes perfis
representativos de um fácies marginal lacustre. Entretanto, a ocorrência destes fragmentos na
base do perfil 4, até em torno de 7.000 anos AP, pode sugerir uma baixa profundidade do lago
até esta idade, o que, provavelmente, favoreceu uma siginificativa ocupação de Macrófitas em
boa parte da superfície lacustre.
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Figura 35: Fotomicrografia dos palinofácies caracterizada nos testemunhos longos estudados. A e B –
palinofácies ligno-húmicos do LDH94-5, sob um aumento de 400x, e do LDH94-6, sob aumento de
200x, em luz transmitida. C e D – palinofácies ligno-húmicos e mista do LDH94-7, sob aumento de
400x em luz transmitida. E e F – palinofácies ligno-húmicas e algal do LDH94-8, sob aumento de
400x e 200x, respectivamente, em luz transmitida. G e H – palinofácies algais do LDH94-4,
mostrando em detalhe os Botrycoccus sob aumento de 400x em fluorescência e as ditomáceas
Aulacoseira, também sob aumento de 400x sob luz transmitida.

108

4.2.3 DIAGNÓSTICO SOBRE A ORIGEM DA MATÉRIA ORGÂNICA
DO LAGO DOM HELVÉCIO

A principal característica da matéria orgânica depositada no Lago Dom Helvécio
durante os últimos 10.000 anos foi a grande heterogeneidade de fontes, que pode também ser
evidenciada pelo confronto dos dados das razões C:N e de composições em isótopos estáveis
de carbono (Figura 36 a e b) nas diversas amostras obtidas dos testemunhos longos e curtos
estudados.

Figura 36: Relação entre as razões C:N e as composições isotópicas do carbono da matéria orgÂnica
depositada no Lago Dom Helvécio, (A) nos sedimentos recentes, e (B) nos sedimentos Holocênicos.
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As retas indicam os limites que caracterizam as diversas origens orgânicas para o lago segundo
Meyers (1994) e as elipses representam a abrangência dos dados dos sedimentos estudados.

A matéria orgânica dos sedimentos atualmente depositada no Lago Dom Helvécio
(testemunhos curtos), parece ter sua origem diretamente relacionada à produção
fitoplanctônica,

apresentando,

contudo,

alguma

contribuição

alóctone

proveniente

predominantemente de plantas do tipo C3. No entanto, a contribuição alóctone oriunda de
plantas C4 foi também encontrada, principalmente, no perfil LDH95-6, coletado bastante
próximo a uma margem colonizada por bambus. Estes bambus, conforme foi discutido
anteriormente, constituem, prováveis, remanescentes de uma antiga clareira florestal que deu
início a uma sucessão ecológica naquele local.
Nos sedimentos holocênicos, foi possível reconhecer duas fases principais
caracterizadas por enfáticas mudanças nas fontes fornecedoras de matéria orgânica para o
lago, são eles:
Do final do Pleistoceno até cerca de 8.500 anos AP, quando o transbordamento lateral
do paleo-Rio Doce apresentou alguma influência sobre o material depositado no Lago
Dom Helvécio. Entretanto, foi possível observar distintas fases desta influência, que se
diferenciaram entre si, pelo tipo de deposição e o grau de mistura com outras fontes
orgânica. Assim:
- a primeira subfase foi anterior ou contemporânea a formação do lago, sendo
representada, pode sedimentos dos testemunhos LDH94-5 e 6, que abrange épocas
anteriores há cerca de 9.000 anos AP, provavelmente depositados em um ambiente
não lacustre. Sendo supostamente de origem aluvial, estes depósitos apresentaram um
conteúdo orgânico muito baixo (0,71 a 1,71% para COT e 0,026 a 0,163% para NT).
As razões C:N foram assaz variáveis, principalmente no LDH94-5, registrando, desde
valores bastante baixos (6-15), não condizente com uma origem alóctone, até valores
mais altos (>20) característicos desta origem, que foram também observados em todo
perfil 6. A composição isotópica do carbono mostrou valores médios entre -19,7 e –
23,7‰ indicando, segundo Gouveia et. al. (no prelo), uma contribuição alóctone típica
de uma floresta aberta, isto é, uma vegetação de mistura entre plantas C 3 e C4,
condizente com um clima seco que caracterizou o final do Pleistoceno. A classificação
desta matéria orgânica como eminentemente alóctone e as outras características
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regionais, uma vez que seus fornecedores são essencialmente externos aos limites da
bacia lacustre, pode ser concluída com a análise petrográfica do kerogênio, que
indicou uma matéria orgânica refratária do tipo ligno-húmica, ou seja, composta
principalmente por “debris” de vegetais terrestres. Neste sentido, ainda se observou
um grande aporte de fragmentos ligno-celulósicos, principalmente opacos e uma
importante contribuição de microfragmentos de carvão vegetal maiores do que 4,5
µm, quando comparado com os demais sedimentos. Por fim, as diferenças observadas
entre os testemunhos LDH94-5 e 6, provavelmente, devem-se ao fato de que o
primeiro (LDH94-5) representa uma ampliação das mudanças que, possivelmente,
estão representados, também, no segundo (LDH94-6), mas não são tão bem
visualizados devido a maior distância estratigráfica entre os dados obtidos.
- a segunda subfase registra a depositada do material aluvionar em ambiente lacustre,
provavelmente marginal, com forte a moderada influência no paleo-Rio Doce. Estes
depósitos são encontrados nas unidades basais (I) do LDH94-7 e do LDH94-8,
depositados entre cerca de 9.000 e 8.500 anos AP. Estes sedimentos apresentam
conteúdos orgânicos intermediários entre os apresentados pelos materiais aluvionar e
lacustre, com valores médios entre 1,71 – 2,3% para o COT e entre 0,054 – 0,074%
para o NT. Em termos de qualidade da matéria orgânica depositada nesta fase, foi
possível notar uma diferença entre elas: (a) antes de 8.800 anos AP, uma matéria
orgânica com C:N de 21,3 e um δ13C de -26,5‰, possivelmente resultante de uma
mistura entre o material alóctone, semelhante ao depositado nos aluviões do paleo-Rio
Doce, com alguma contribuição autóctone que se reflete nos valores menos
enriquecidos da composição isotópica do carbono; e (b) a matéria orgânica depositada
após 8.800 anos AP (até cerca 7.400 anos AP), apresentou uma razão C:N muito mais
alta (~30) e um δ13C bastante mais pesado (~- 16‰), que podem ser explicados por
uma provável intensificação dos processos de decomposição orgânica em um
ambiente lacustre marginal. Em consequência disso, os valores de C:N e δ13C foram
modificados graças ao enriquecimento produzido pela decomposição (Pessenda et. al.,
1997)

ou,

ainda,

por

grande

contribuição

de

Macrófitas

C4 marginais.

Petrograficamente, esta subfase se caracteriza, também, por apresentar um kerogênio
que foi classificado como ligno-húmico, no entanto, a razão entre as abundâncias dos
FLC opacos e translúcidos (dados mostrados adiante) permitiu diferenciar entre estas
duas fases deste período, ou seja, a primeira mostrou uma maior abundância de FLC
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opacos, caracterizando uma maior contribuição alóctone, provinda do paleo-Rio Doce;
e a segunda mostrou uma maior abundância de FLC translúcidos, sugerindo uma
maior contribuição autóctone de macrófitas marginais. Por fim, apesar das diferenças
internas, este período se caracterizou por uma mistura de matéria orgânica alóctone,
oriunda de uma floresta aberta, semelhante a do depósito aluvionar, e autóctone,
oriunda de fitoplanctônica e de macrófitas marginais que deveriam estar colonizando
as bordas do lago neste momento.
Após cerca de 8.500 anos AP, observou-se um progressivo desenvolvimento do Lago
Dom Helvécio, representado aqui, por sedimentos depositados na unidade III do
LDH94-7, unidade II do LDH94-8 e ao longo de todo LDH94-4. Estes sedimentos
apresentaram os conteúdos orgânicos mais altos (7-10% para COT e 0,4 – 0,95% para
o NT), principalmente para os perfis 8 e 4. Os menores teores orgânicos registrados no
perfil 7, são atribuídos, provavelmente, ao favorecimento dos processos degradativos
neste ponto, em função de uma possível circulação da coluna d’água produzida pelo
influxo das vertentes que levam consigo os sedimentos quem compõem as
intercalações arenosas desta fácies. Isto pode ser corroborado pela observação de
horizontes bioturbados, que indicam condições de oxia favoráveis à colonização. A
razão C:N média esteve em torno de 15 e a composição isotópica do carbono variando
entre -24 e – 33 ‰, tendendo a valores cada vez mais leves na superfície. A análise
petrográfica do kerogênio revelou uma matéria orgânica refratária, que pode ser
classificada como algal, apesar de se ter notado a importância dos FLC. Isto mostrou
que, apesar de se compor de uma mistura entre uma matéria orgânica alóctone, agora
com características mais condizentes com uma floresta mais fechada com
predominância de plantas C3, semelhante ao que ocorre atualmente na bacia do lago, e
uma matéria orgânica autóctone, preponderantemente fitoplanctônica, esta última
porção pareceu ser a dominante neste período, caracterizando uma matéria orgânica
eminentemente local, em contraste com aquela depositada nos perfis 5 e 6. As
flutuações nos aportes orgânicos e pequenas mudanças nas características do material
orgânico depositado neste período, serão tratados adiante nos capítulos referentes à
Paleolimnologia e paleoclima.
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4.3 PALEOLIMNOLOGIA DO LAGO DOM HELVÉCIO

Os estudos paleolimnológicos, em concordância com a paleoecologia em geral,
permitem o resgate da história ecológica e da evolução de um ambiente natural ao longo do
tempo, e, por isso, têm sido largamente utilizados, tanto na identificação de padrões
funcionais de longo prazo, quanto no estabelecimento dos graus de susceptibilidade que os
diversos ecossistemas apresentam às mudanças ambientais, oferecendo, assim, importantes
subsídios para a elaboração de políticas de manejo ambiental. Além disto, uma das mais
importantes aplicações dos estudos paleolimnológicos é a sua correlação com a
paleoclimatologia. Neste sentido, Reeves (1968) aponta que, talvez, a grande contribuição
futura da Paleolimnologia seja a resolução cronológica dos parâmetros paleoclimáticos, bem
como a quantificação destes parâmetros.
Os aspectos relacionados à Paleolimnologia do Lago Dom Helvécio serão abordados a
partir do estabelecimento da variação do nível do lago durante o Holoceno, relacionando as
mudanças nas características morfométricas e batimétricas ocasionadas pelas mudanças no
nível lacustre, com diferentes aspectos da limnologia do lago, como por exemplo: a variação
no padrão de estratificação térmica, o aporte de matéria orgânica para os sedimentos, o estado
trófico, etc.
Para tal, os aspectos paleolimnológicos do Lago Dom Helvécio, serão analisados com
base nas variações temporais dos testemunhos LDH94-7, 8 e 4 que consistem de perfis
lacustres. Uma vez que os testemunhos LDH94-5 e 6, conforme o diagnóstico apresentado
sobre as características dos ambientes deposicionais, representam um ambiente não lacustre
(aluvião do paleo-Rio Doce), seguido de um hiato de sedimentação, não estando, desta forma,
o fácies lacustre representado nestes perfis. Os resultados analisados serão, então, discutidos
em termos de fluxo, ou seja, massa cm-2 ano-1, que representam o aporte dos diversos
elementos para os sedimentos do lago, independente de qualquer efeito diluidor, ocasionado
por mudanças no fluxo de outras substâncias ou, mesmo, da compactação dos sedimentos.
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4.3.1 Variação no nível do Lago Dom Helvécio e seus aspectos
morfométricos

O estabelecimento das mudanças relativas no nível do Lago Dom Helvécio durante o
Holoceno foi possível graças a coleta dos testemunhos, que seguiu uma transecção em um
gradiente batimétrico, o que permitiu a identificação e a localização espaço-temporal do fácies
marginal. Além disto, com a finalidade de melhorar a resolução temporal, utilizou-se para os
cálculos de variação do nível do Lago Dom Helvécio, dados geocronológicos obtidos por
outros autores para a transição interfácies marginal-lacustre em outros testemunhos retirados
do mesmo lago. Assim, incluiu-se aqui, o testemunho LDH1 que foi coletado pelo grupo de
pesquisadores franco-brasileiros do convênio ORSTOM/CNPq, próximo ao ponto de coleta 1,
no transecto amostrado (Figura 6). Este testemunho apresentou uma grande unidade basal
caracterizada como fácies do aluvião do paleo-Rio Doce, e uma pequena unidade de topo de
cerca de 15 cm de espessura, caracterizada pela riqueza de fragmentos orgânicos, típico de um
ambiente marginal. A base desta unidade marginal foi datada em 1.380 ± 80 anos AP,
identificando que o nível atual do lago só foi atingido nesta idade (Turcq et. al., 1994). Além
deste dado, visando melhorar ainda mais o detalhamento desta reconstituição, adicionaram-se
os dados geocronológicos obtidos por Mello (1997), em seu estudo no Lago Dom Helvécio,
para o mesmo fácies marginal. Desta forma, assumindo-se que os fácies marginais
apresentavam profundidades entre 0 – 3 metros, o que considera o fácies marginal como um
integrador de flutuações sazonais, o cálculo das profundidades relativas do Lago Dom
Helvécio foi feito através da seguinte formulação (5):
(4) PR = PCT + PI(im)D + Pm
Onde: Profundidade Relativa (PR) = metros abaixo do nível atual do lago
PCT = profundidade de coleta do testemunho no atual lago (m)
PI(im)D = profundidade da interfácie (marginal-lacustre) datada (m)
Pm = profundidade do depósito marginal (1,50 ± 1,50 metros)
Assim, a variação relativa do nível do Lago dom Helvécio durante o Holoceno seguiu o
padrão mostrado na Figura 37.
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Figura 37: Variação do nível relativo do Lago Dom Helvécio durante o Holoceno segundo a variação
da profundidade relativa do facies marginal. As barras de erro correspondem a variação no nível
absoluto do fácies marginal.

Com base nestes cálculos, observou-se que em 8.500 anos AP o nível do Lago Dom
Helvécio era de cerca de 2 metros de profundidade máxima. Entre 8.500 e 8.200 anos AP,
verificou-se uma subida do nível lacustre muito rápida, quando o lago passou a apresentar
uma profundidade máxima em torno de 7 metros, ou seja, uma subida de 5 metros no nível
lacustre em 300 anos. Daí em diante, os registros sedimentares da zona marginal do Lago
Dom Helvécio mostraram que o lago continuou subindo de nível, só que em menores taxas.
Neste sentido, de cerca de 8.200 anos AP, quando o lago tinha cerca de 7 metros de
profundidade máxima, até cerca de 7.400 anos AP, houve uma subida de 2 metros, atingindo
9 metros de profundidade máxima. Em cerca de 5.000 anos AP, a profundidade máxima já era
algo em torno de 16,5 metros, atingindo uma profundidade próxima à atual, ou seja, 30
metros, em cerca de 1.400 anos AP. É importante lembrar, no entanto, que apesar dos
registros aqui apresentados mostrarem uma subida progressiva do nível do Lago Dom
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Helvécio de 8.500 anos AP até cerca de 1.400 anos AP, não há nenhum argumento que
sustente uma continuidade progressiva no aumento do nível lacustre ao longo deste período.
A variação do nível lacustre depende de parâmetros climáticos e da atividade
geológica local/regional, como por exemplo da ativação neotectônica e/ou de processamento
geomorfológico da paisagem. Dentre os parâmetros climáticos os quais estão intimamente
ligados à variação do nível dos lagos, pode-se citar como os mais importantes: (1) a
distribuição, o tipo e a quantidade de precipitação; (2) a quantidade de escoamento
superficial; e (3) a temperatura máxima e média que controla a taxa de evaporação (Reeves,
1968). Ainda segundo este autor, se a bacia do lago é fechada, como ocorre atualmente no
Lago Dom Helvécio, existe um delicado balanço entre o escoamento superficial e a
evaporação, além da possibilidade de entrada de água subterrânea e da transpiração da
vegetação marginal que controlam temporalmente a variação do nível lacustre. Como não
existem estudos que abordem e/ou quantifiquem as entradas de águas subterrâneas no Lago
Dom Helvécio e negligenciado a importância da precipitação direta sobre a superfície do lago
para a variação do seu nível, a quantidade de água que entra no lago, e que, em última análise,
controla seu nível, dependerá, essencialmente, da variação do escoamento superficial, que,
por sua vez, depende da área da bacia do lago, da quantidade de precipitação, da evaporação e
da taxa de infiltração.
Assim, uma vez que a variação da área da bacia lacustre depende de processos
geológicos que podem influenciar na flutuação do nível do lago, é possível imaginar a partir
da origem geológica atribuída ao Lago Dom Helvécio que, pelo menos, nos momentos
iniciais da formação do lago, o processamento geomorfológico da paisagem, ou seja, o
barramento dos tributários, pode ter influenciado o nível lacustre. Além disto, segundo Mello
(1997), a região apresentou-se tectonicamente ativa durante o Pleistoceno tardio,
demonstrando, inclusive, um falhamento próximo a desembocadura do lago. Ainda segundo
este autor, a falha identificada num perfil sísmico do Lago Dom Helvécio apresenta um rejeito
normal próximo à margem do lago, situada a leste do transecto batimétrico amostrado neste
estudo (Figura 38). Esta falha foi acompanhada de um basculamento que sobrelevou a região
próxima à barragem e afundou a parte mais profunda do lago. Após o falhamento, houve
erosão dos depósitos aluviais falhados, provavelmente, por um tributário do lago desta época,
instalando-se, em seguida, o lago nesta parte do vale. A base destes depósitos lacustres foi
datada em cerca de 8.200 anos AP, sendo a falha, portanto, anterior a esta idade.

116

Figura 38: Mapa do Lago Dom Helvécio mostrando através da linha tracejada a localização do perfil
sísmico onde foi identificada, por Mello (1997), uma falha tectônica normal, e a barragem formadora
do lago.

Com base na datação dos sedimentos lacustres depositados acima do pacote falahdo no
Lago Dom Helvécio, foi possível sugerir que até cerca de 8.200 anos AP, cessou a atividade
da falha e os desníveis que ela deve ter provocado entre os testemunhos. O nível do lago
passou, então, a ser controlado por fatores regionais. De acordo com as evidências mostradas
por Mello (1997), os efeitos da neotectônica diminuíram em torno do Holoceno médio,
podendo-se, então, se assumir que, a partir daí, o controlo climatológico tenha prevalecido.
Este fato pode ser corroborado pela grande taxa de aumento do nível lacustre registrado na
Figura 28, entre 8.500 e 8.200 anos AP.
Baseado, então, na descrição da variação do nível do Lago Dom Helvécio durante o
Holoceno, utilizou-se o mapa batimétrico produzido através de levantamentos sísmicos, por
Mello (1997), e o perfil eco-batimétrico da transeção de amostragem dos testemunho
utilizados neste estudo, com a finalidade de traçar as variações dos aspectos morfométricos e
batimétricos do lago (Figuras 39, 40, 41 e 42).
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Figura 39: Aspecto morfométrico e perfil batimétrico do transecto amostrado no Lago Dom Helvécio
até cerca de 8.200 anos AP. No mapa morfométrico a liha tracejada representa a morfometria atual do
lago e a linha continua a morfometria do lago durante o período indicado.
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Figura 40: Aspecto morfométrico e perfil batimétrico do transecto amostrado no Lago Dom Helvécio
entre cerca de 8.200 e 7.400 anos AP. No mapa morfométrico a linha tracejada representa a
morfometria atual do lago e a linha contínua a morfomotria durante o período indicado.

Figura 41: Aspecto morfométrico e perfil batimétrico do transecto amostrado no Lago Dom Helvécio
entre cerca de 5.000 anos AP. No mapa morfométrico a linha tracejada representa a morfometria atual
do lago e a linha contínua a morfomotria durante o período indicado.
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Figura 42: Aspecto morfométrico e perfil batimétrico do transecto amostrado no Lago Dom Helvécio
entre cerca de 1.400 anos AP. No mapa morfométrico a linha tracejada representa a morfometria atual
do lago e a linha contínua a morfomotria durante o período indicado.

A partir destes mapas, então, foi possível reconstituir o posicionamento dos
testemunhos estudados em relação a margem, nos diferentes períodos de tempo, além do
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estabelecimento da variação temporal do índice de desenvolvimento de margem do lago que,
em última análise, traduz a relação geométrica entre a área do lago e seu perímetro, ou seja,
quanto maior o índice maior área marginal de contato com o meio externo e,
consequentemente, maior a colonização por organismos litorais, incluindo-se aí, as macrófitas
aquática. Assim, segundo as reconstituições morfo-batimétricas obtidas, foi possível
reconhecer cinco fases de desenvolvimento do Lago Dom Helvécio, a saber:
FASE 1: Nos estágios iniciais da formação do Lago Dom Helvécio, ou seja, antes de cerca de
8.500 anos AP, observou-se que, apesar de não ter se obtido material sedimentar no LDH94-4
anterior à cerca de 8.200 anos AP, apenas este ponto de coleta encontrava-se em ambiente
francamente lacustre durante os estágios, iniciais de formação do lago. O ponto de coleta do
perfil 8 e encontrava-se na margem do lago, enquanto que, o perfil 7 situava-se à cerca de
8.800 anos AP, tenha a mesma origem dos testemunhos 5 e 6, ou seja, represente os alúvios
do paleo-Rio Doce, que formaram a barragem do lago, e que a unidade II deste perfil,
depositada até cerca de 7.400 anos AP, tenha sido, então, a efetiva margem lacustre, com uma
provável contribuição do transbordamento do paleo-Rio Doce. É importante notar, também,
que a bse do testemunho LDH94-8, isto é, o pacote sedimentar depositado até cerca de 8.500
anos AP, apresentou característica físicas, como baixo teor de água e alta densidade in situ,
além dos baixos teores orgânicos, que permitiram inferir uma possível influência do
transbordamento lateral do paleo-Rio Doce naquele ponto.
Não foi possível reconstituir os parâmetros morfo-batimétricos, bem como realizar o
cálculo do índice de desenvolvimento marginal para esta fase, uma vez que o mapa
batimétrico original, produzido por Mello (1997) apresentava resolução de 5 metros.
FASE 2: De cerca de 8.500 a 8.200 anos AP (Figura 39), observou-se um significativo e
rápido aumento no nível e, consequentemente, na área do lago, em relação à fase anterior.
Este fato, como foi ressaltado anteriormente, parece dever-se ao falhamento que proporcionou
um relativo abaixamento dos pontos 8 e 4, em relação ao ponto 7, evidenciando, assim a
importância do controle neotectônico, apesar dos dados climáticos apontarem para uma
importante transição para um clima mais úmido nesta fase.
Em cerca de 8.200 anos AP, os testemunhos LDH94-8 e 4 encontravam-se em
ambiente francamente lacustre, enquanto o perfil 7 encontra-se próximo aos limites marginais
do lago neste período. Esta verificação é fortalecida pelo fato de que a unidade litoestratigráfica II do perfil 7, ou seja, os sedimentos depositados entre 8.500 e 7.400 anos AP,
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apresentaram características litológicas, físicas e orgânicas bastante semelhantes à unidade
basal do perfil 8, que na descrição anterior representou a margem do lago na fase I
Dentre os parâmetros morfométricos do Lago Dom Helvécio em cerca de 8.200 anos
AP, foi possível observar que o lago ocupava uma posição perpendicular a barragem que o
formou, tendo uma área de cerca de 0,4 km², ou seja, cerca de 12 vezes menor do a área atual
do lago. Como dito antes, a profundidade máxima nesta fase foi de cerca de 7 metros, e o
índice de desenvolvimento marginal (IDM) foi de 2,11, indicando, apesar da baixa
profundidade, em termos proporcionais, a região limnética era 2,4 vezes maior do que a atual,
favorecendo, assim, a colonização planctônica.
FASE 3 (Figura 40): De 8.200 a cerca de 7.400 anos AP, o Lago Dom Helvécio mostrou um
aumento de 2 metros em seu nível, atingindo uma profundidade máxima de cerca de 9 metros.
Foi possível notar que o testemunho 7 encontrava-se, ainda, em situação marginal em 7.400
anos AP. Nesta fase, então, a área do lago era de cerca de 1,33 km², isto é, 3,5 vezes menor do
que a atual, e o índice de desenvolvimento de margem foi de 3,47, cerca de 1,6 vezes maior
do que na fase anterior e 1,4 vezes menor do que o favorecimento à colonização litorânea
mostrado pelo lago atual.
FASE 4 (Figura 41): De 7.400 a cerca de 5.000 anos AP, o Lago Dom Helvécio apresentouse cerca de 7,5 metros mais profundo, ou seja, com uma profundidade máxima de cerca de
16,5 metros. Nesta fase, os perfis 7,8 e 4 encontravam-se em domínios plenamente lacustres,
enquanto que os testemunhos 5 e 6, bastante próximos à margem do lago. No entanto, apesar
do perfil 7 ter apresentado uma litologia e características orgânicas de um ambiente lacustre, o
posicionamento deste ponto, relativamente próximo à margem e em localização frontal a um
anfiteatro de erosão, deve ser o fator causador da ocorrência da grande incidência de
intercalações arenosas presentes na unidade III deste testemunho.
Assim, a cerca de 5.000 anos atrás o lago apresentava uma área de 1,83 km², 2,6 vezes
menor que a atual e um IDM 3,57, o que é 1,4 vezes menor do que o atual favorecimento ao
desenvolvimento marginal do lago.
FASE 5 (Figura 42): De 5.000 a cerca de 1.400 anos atrás, o lago subiu cerca de 12 metros
seu nível, atingindo ao final desta fase uma profundidade próxima a seu nível atual (Turcq et.
al., 1994). Assim, em cerca de 1.400 anos AP, todos os testemunhos encontravam-se em
ambiente lacustre, apesar de não haver registro sedimentar algum posterior à fase de
barramento (~9.000 anos AP) nos perfis 5 e 6. A inexistência de deposição lacustre nestes
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perfis pode ser o resultado do escorregamento dos sedimentos lacustres, em função da alta
declividade batimétrica apresentada próximo à barragem do lago, ou, ainda, dever-se a
amostragem.
O índice de desenvolvimento marginal calculado através do mapa batimétrico
produzido por Mello (1997) para a fase atual do lago foi de 4,98. No entanto, Tundisi e
Mussara (1986) obtiveram um índice para esta fase de 5,45, cuja diferença, provavelmente,
deve-se a diferenças metodológicas na confecção do mapa entre estes autores. Apesar de
terem sido utilizados os dados morfométricos obtidos por Tundisi e Mussara (1986) no
capítulo referente à descrição da área de estudo, aqui, a avaliação da variação temporal deste
índices será baseada no valor obtido através do cálculo baseado no mapa produzido por Mello
(1997) para que se mantenha uma coerência na comparação temporal dos valores.
Embora a reconstituição morfo-batimétrica acima, demonstre um aumento progressico
no índice de desenvolvimento de margem entre 8.500 e 1.400 anos AP, não se observou
nenhuma correlação linear significativa entre este índice e o aporte de fragmentos lignocelulósicos translúcidos, que, conforme caracterizados anteriormente, representariam o aporte
predominantemente macrofítico. No entanto, é importante ressaltar, que houve uma grande
predominância destes fragmentos nas camadas dos perfis designadas como de origem
marginal, i.e., nas unidades II do 7 e I do LDH94-8 (Figuras 44 e 45).
Apesar disto, é interessante notar que há uma clara correspondência entre o aumento
gradual do IDM e a abundância de diatomáceas penadas, ou seja, aquelas que apresentam
hábito predominantemente perifitico, isto é, que utilizam as macrófitas aquáticas como
suporte. Esta correspondência pode ser notada, principalmente nos perfis 9 e 8 (Figura 43).
Além disto, os dados obtidos por Andrade (1994) em um perfil retirado na parte mais
profunda do Lago Dom Helvécio (equivalente ao LDH94-4), mostraram que a abundância de
remanescentes animais do gênero Alona (Cladocera), os quais apresentam hábito litoral e são
especialmente relacionados à vegetação marginal, apresentou uma clara tendência ao aumento
da base ao topo perfil. Neste mesmo sentido, os resultados referentes a razão
planctônicos/litorais de remanescentes animais, da mesma autora, mostraram que os
remanescentes planctônicos foram mais abundantes na base do perfil do que os são
atualmente. Entretanto, estes dados não mostraram uma progressão de predominância de
remanescentes planctônicos para os litorais, como pode ser sugerido pela reconstituição
acima, e sim um máximo de favorecimento limnético, ou seja, da razão planctônicos/litoriais
na porção mediana do perfil. Então, como dito anteriormente, não há nenhuma razão para se
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assumir uma continuidade linear para a reconstituição morfo-batimétrica, e sendo assim, é
possível que as diferenças entre os dados obtidos por Andrade (1994) e esta reconstituição
sejam simplesmente um reflexo de diferenças no detalhamento temporal das medidas.

4.3.2 Variação nos padrões de estratificação térmica

A estratificação térmica produzida pelo aquecimento diferencial entre as massas de
água da superfície (epilímnio) e do fundo (hipolímnio) de um lago, produz significativas
diferenças de densidade entre estas massas, que se tornam separadas por uma camada
chamada metalímnio, impedindo, assim, a mistura da coluna d’água. Uma vez que, tanto a
estratificação química quanto a biológica advém da falta de mistura promovida pela
estratificação térmica, esta pode ser considerada como o tipo de estratificação primária
(Talling, 1969).
O padrão de estratificação térmica apresentado por um lago depende da climatologia
local/regional, bem como dos fatores morfométricos deste lago (Timms, 1975 apud Henry et.
al., 1997b). No caso do Lago Dom Helvécio, graças a grande extensão e adensamento da
cobertura vegetal do entorno do lago, a origem geomorfológico, que configura um perfil
batimétrico em “V”, a atual grande profundidade e as características climatológicas locais,
que promovem ventos de baixas de baixa velocidade (Wada et. al., 1987), que são
insuficientes para promover a circulação total da coluna d’água, o regime de estratificação
térmico resultante é do tipo monomítico quente (Pontes, 1980; Tundisi et. al., 1981;
Matsumura-Tundisi e Okano, 1983, etc.). Trata-se, então, de um lago que apresenta circulação
(isotermia) durante o inverno e que as águas apresentam temperaturas superiores a 4ºC
(Hutchinson, 1957).
Como descrito no Capítulo II, o padrão de estratificação do atual Lago Dom Helvécio
produz uma termoclina bastante estável entre 9 e 17 metros de profundidade no verão, e a
circulação durante o inverno, que, por vezes, não é total (Henry et. al. 1997b), devido a baixa
intensidade dos ventos locais. Nesta ocasião, a termoclina atinge cerca de 21 metros de
profundidade. No entanto, este padrão de estratificação térmica parece não ter sido constante
ao longo da história evolutiva do Lago Dom Helvécio, uma vez que o ciclo de
estratificação/circulação da coluna d’água é função da força dos ventos, da superfície de
resfriamento e da profundidade do lago (Tundisi, 1997ª) e, pelo menos, a área e a
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profundidade do lago se alteraram com as mudanças no nível lacustre, conforme descrito no
tópico anterior.
Assim, considerando que as mudanças nos padrões de mistura da coluna d’água
afetam várias condições limnológicas, como, por exemplo, a disponibilidade de luz, a
redistribuição de nutrientes e as condições físico-químicas da coluna d’água (kilham et. al.,
1986), seria de se esperar, desta forma, uma resposta em termos de modificações na estrutura
das comunidades presentes no lago.
Com a finalidade, então, de se reconstituir as mudanças nos padrões de estratificação
térmica no Lago Dom Helvécio durante o Holoceno, utilizou-se ferramentas biológicas, os
chamados bioindicadores, como no caso, a ocorrência de fragmentos algais de clorofíceas do
gênero Botrycoccus, bem como de diatomáceas centradas de um único gênero (Aulacoseira),
com provavelmente duas espécies (A. ambígua (Grun.) e A. distans (Ehr.)) e de diatomáceas
penadas, principalmente dos gêneros Nitzschia e Navicula, além dos aspectos físicos,
químicos e mineralógicas dos sedimentos estudos, como características comprobatórias.
A utilização das algas como bioindicadores para a reconstituição dos padrões de
estratificação térmica do lago, se justifica no fato de que os processos controladores da
circulação da coluna d’água são, sem dúvida, um dos principais mecanismos determinantes da
estrutura e da dinâmica da comunidade planctônica (Reynolds, 1983). Neste sentido, a
ocorrência de diatomáceas têm sido frequentemente utilizada para reconstituir as mudanças
nos sistemas lacustres, relacionando-as com as alterações climáticas, como aplicado por
Bradbury e Dean (1993) nos lagos do noroeste de Minnesota (EUA). Dentre as diatomáceas
bioindicadoras, o gênero Aulacoseira parece ter sua ocorrência relacionada à circulação da
coluna d’água, que produz a turbulência necessária a sua suspensão. Uma vez que a
constituição filamentosa desta alga lhe confere grande peso, prejudicando, assim, sua
flutuabilidade (Talling, 1957; 1966; haberyan e Keckey, 1987; Pilskaln e Johnson, 1991;
Owen e Crossley, 1992; Stager et. al., 1997). Desta forma, estas algas têm sido bastante
utilizadas na reconstituição da estrutura térmica de vários lagos africanos, como, por exemplo,
para o lago Victoria (Stager et. al., 1997), dentre outros (Lamb et. al. 1995, Kilham, 1990;
Kilham et. al., 1986; Gasse et. al., 1983).
Segundo Smol et. al., (1984) Stager et. al (1997), dentre outros, em vários lagos do
mundo a abundância de diatomáceas centradas é maior em colunas d’água que circulam,
enquanto que cianofíceas e clorofíceas são mais abundantes em águas estratificas. Assim,
quando a circulação diminui, as diatomáceas centradas que apresentam grandes relações de
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superfície/volume são selecionadas (Smol et. al., 1984), sendo, então, substituídas por outros
grupos, como as clorofíceas e cianofíceas. Neste contexto, utilizou-se a abundância das algas
clorofíceas (Botryococcus) no Lago Dom Helvécio, como indicador de um padrão estável de
estratificação;
As exigências ecológicas das clorofíceas do gênero Botryococcus parecem não estar
muito bem entendidas. No caso do Lago Tititca, Ybert (1992) relacionou o aumento da
abundância deste gênero nos sedimentos à subida do nível lacustre, enquanto Cordeiro (1995)
mostrou que para um lago da Serra Norte de Carajás, a ocorrência de Botryococcus parece
corresponder aos baixos níveis do lago. No entanto, segundo Matsumura-Tundisi et. al.
(1997b) os Botryococcus são extremamente abundantes no atual Lago Dom Helvécio,
representando cerca de 50% da densidade fitoplanctônica, na camada entre 12,5 e 13,5 metros
de profundidade, ou seja, no metalímnio estável do lago atual. Sendo assim, é bastante,
provável que a variação temporal da abundância de Botryococcus seja um bom indicador da
ocorrência de uma estratificação térmica estável, uma vez que estas algas parecem se adaptar
bem à estas condições
Já, a ocorrência de diatomáceas penadas que, em sua maioria, apresentam hábito
bentônico e/ou perifítico, ou seja, necessitam de um substrato ou suporte para sua sustentação,
podem indicar a importância das plantas aquáticas no ambiente lacustre, ou anda, caracterizar
a relação entre os ambientes litoral e limnético do lago, sendo assim, utilizada a razão entre as
diatomáceas centradas e penadas na descrição das mudanças do nível dos lagos ou mesmo dos
padrões de estratificação (Gasse et. al., 1983; Gasse, 1986).
O fluxo destes fragmentos algais para os sedimentos do lago está apresentado na
Figura 43. Em todo registro sedimentar do Lago Dom Helvécio as abundâncias relativas das
diatomáceas centradas (Aulacoseira) foram bastante superiores aquelas observadas para as
diatomáceas penadas (Nitzschia e Navicula). Esta diferença sugere que, pelo menos, em
termos de área e volume, o ambiente limnético, ou seja, as águas abertas com certa
profundidade, propícias ao desenvolvimento das diatomáceas centradas, sempre foi mais
importante do que o ambiente litoral no Lago Dom Helvécio. Ou ainda, que as características
batimétricas do lago, que demonstram margens em declividade acentuada, impedem o bom
desenvolvimento de vegetação marginal passível de oferecer substrato para as diatomáceas
penadas.
O registro mais antigo de diatomáceas centradas nos sedimentos do Lago Dom
Helvécio data de cerca de 8.000 anos AP, quando foi observado um grande florescimento de
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Aulacoseira na extrema base do testemunho LDH94-4, que naquele período já ocupava um
ambiente francamente lacustre com cerca de 5 – 7 metros de profundidade. No entanto, é
possível sugerir, que, pelo menos, nos pontos mais profundo do lago, representados pelo
perfil 4, o florescimento de diatomáceas seja anterior a 8.000 anos AP, uma vez que esta idade
parece ser limitada, apenas, pelo alcance da amostragem neste ponto. Também observou-se,
em cerca de 8.000 anos AP, um pequeno aporte destas algas, na unidade lito-estratigráfica II
do testemunho LDH94-7 que estava em situação marginal ou próximo a ela.
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Figura 43: Fluxo de algas clorofíceas (Botryococcus), diatomáceas centradas (Aulacoseira) e de
diatomáceas penadas, expressos em nº de fragmentos cm-2 ano-1, ao longo dos testemunhos LDH947, coletado a 15,5 metros de profundidade, LDH94-8, coletado a 22,75 metros de profunidade e
LDH94-4, coletado a 30 metros de profundidade no Lago Dom Helvécio, em relação à suas idade
interpoladas.
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Segundo a reconstituição morfo-batimétrica do lago, em cerca de 8.000 anos atrás, o
ponto de coleta 8 encontrava-se a uma profundidade de cerca de 1,5 metros, o que não
favorecia a ocorrência de diatomáceas neste ponto. Entretanto, entre cerca de 6.850 e 5.100
anos AP, observou-se, a presença de picos discretos de ocorrência de diatomáceas no ponto 8
em profundidades entre 10-15 metros. É razoável também sugerir que, pelo menos
parcialmente, fluxo das vertentes que transporta as areais para o LDH94-7, transporta
frústulas de diatomáceas para pontos mais profundos, atingindo o 8 e o 4.
Observando-se o padrão geral do aporte de Aulocoseira para os sedimentos do lago,
foi possível notar uma grande abundância destas diatomáceas entre cerca de 8.200 e 4.200
anos AP, principalmente no testemunho 4. A partir de cerca de 4.200 anos AP, observou-se
um abrupto desaparecimento destas algas, retornando a partir de cerca de 2.600 anos AP na
unidade III do LDH94-7, no entanto, muito pouco abundantes.
Em plena concordância com os dados de diatomáceas, encontram-se os resultados
preliminares levantados por Volkmer-Ribeiro (dados não publicados) sobre a distribuição de
espículas (micro e macroscleras) de poríferos no Lago Dom Helvécio. Segundo esta autora, os
sedimentos do lago são extremamente pobres em espículas, tendo sido reconhecidas, apenas,
na base do testemunho LDH94-4, entre 500 e 208 cm (cerca de 8.200 a 3.400 anos AP). As
raras espículas encontradas foram identificadas como dos gêneros Drulia e Corvospongilla.
Ainda de acordo com a interpretação de Volkmer-Ribeiro para esta distribuição, a ocorrência
destes gêneros de esponjas, denota uma situação de fluxo de água neste ambiente durante esta
fase.
Já, as algas clorofíceas do gênero Botryococcus parecem ter estado presentes durante
toda a evolução do sistema lacustre estudado. Entretanto, foi possível notar que a abundância
dos Botryococcus aumentou logo após o desaparecimento das diatomáceas Aulacoseira,
sugerindo que estas clorofíceas ocuparam o nicho ecológico deixado praticamente vago pelas
diatomáceas, ou seja, tiveram disponíveis os recursos que anteriormente eram utilizados pelas
diatomáceas, podendo assim, se expandir. Este padrão de substituição pode ser claramente
observado no perfil 8, onde a partir de 233 cm, que equivalem a cerca de 4.200 anos AP,
quando ocorreu o desaparecimento das diatomáceas, observou-se um significativo aumento no
aporte de Botryococcus para os sedimentos. Apesar de mais sutil, um padrão semelhante pode
ser observado, também, no perfil 4.
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A partir de então, dos aspectos quantitativos relacionados à sedimentação geral de
diatomáceas Aulacoseira, de espículas, bem como de Botryococcus para os sedimentos no
lago, e de acordo com a bibliografia (citada anteriormente), foi possível sugerir as mudanças
nos padrões gerais de estratificação térmica do Lago Dom Helvécio, como apresentados a
seguir:

- dos estágios iniciais de formação do lago (~8.500 anos AP), quando este apresentava uma
profundidade máxima em torno de 5 metros, até cerca de 4.200 anos AP, quando a
profundidade máxima atingiu 15-20 metros, observou-se um alto fluxo de Aulacoseira para os
sedimentos, a ocorrência de espículas de poríferos e uma abundância relativamente baixa de
Botryococcus. Estes resultados indicam, provavelmente, que ocorriam boas condições de
circulação da coluna d’água do lago, o que favorecia a distribuição de nutrientes no lago,
aumentando, assim, possivelmente, a produção primária nesta fase. Baseado nas
características morfométricas do lago (Figura 39, 40 e 41) durante este período, foi possível
sugerir que o padrão de circulação, nesta fase, tenha sido do tipo polimnítico, ou seja, a
ocorrência de circulação frequente, via de regra diárias. Este padrão de circulação é
normalmente encontrado em lagos rasos e/ou com grande extensão, atualmente bastante
comuns nos lagos amazônicos, nas lagoas costeiras de Santa Catarina e Rio Grande do Sul
(Esteves, 1988), bem como nos lagos que apresentam profundidades de até 10 metros no
complexo lacustre do Rio Doce (Tundisi, 1997a);

- entre 4.200 anos AP ao atual, onde se observaram raras espículas de esponjas até cerca de
3.400 anos AP, mas, no entanto, nenhuma ocorrência de diatomáceas, e um significatico
aumento de Botryococcus, principalmente no perfil 8. Foi possível imaginar, então, uma fase
de transição entre a isotermia frequencte e o padrão de estratificação estável (monomixia)
existentes hoje. A partir de 4.200 anos AP, as diatomáceas parecem ter sido substituídas pelas
clorofíceas, dentre elas os Botryococcus, e cianofíceas, que atualmente respondem pelas
maiores abundâncias fitoplanctônica epi e meta-hipolimnéticas, respectivamente, adquirindo o
lago, as características oligotróficas similares as que hoje apresenta.
Apesar do relacionamento ecológico entre o padrão de circulação da coluna d’água e a
ocorrência de diatomáceas Aulacoseira, que serviu de base para a reconstituição feita acima, é
possível a consideração de outras hipóteses para explicar o abrupto desaparecimento das
diatomáceas (Aulacoseira) em torno de 4.200 anos AP. Neste sentido, foram cogitadas as
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hipóteses que levam em consideração a ocorrência de mudanças nas condições físicoquímicas do lago, de forma que causassem a dissolução das frústulas depositadas após 4.200
anos AP, ou ainda, a insuficiência de sílica solúvel reativa que limitasse o desenvolvimento
das diatomáceas.
Com relação às condições físico-químicas que favorecem a dissolução das
diatomáceas nos sedimentos lacustres, existe uma grande incerteza e muita controvérsia
(PALEOLIM Listserv, 1998, comunicação pessoal). No entanto, parece que em ambientes
com alta alcalinidade (Hecky e Kilham, 1973; Parker e Edinghon, 1976), valores extremos de
pH, tanto altos, em geral, maiores do que 9 (Barker et. al., 1994; Livingstone, Hedy Kling,
Ryves, 1998, comunicação pessoal), quanto baixos, menores do que 5, causados pela
influência de ácidos orgânicos em ambientes distróficos (Margaret Harper e Sherri Cooper,
1998, comunicação pessoal), aliados a altas temperaturas (Lawson et. al., 1978) e,
principalmente, insaturados em relação a sílica (Marianne Douglas, Hedy Kling, David
Ryves, Philip Barker, 1998, comunicação pessoal), promovem um grande favorecimento à
dissolução das frústulas.
No caso do Lago Dom Helvécio, não se dispõe de nenhum marcador capaz de
reconstituir os dados de pH. Apesar disto, é possível verificar que o padrão de acúmulo da
matéria orgânica deposicional, principalmente, no testemunho LDH94-4 (Figura 34)
apresentou menores concentrações de COT nas camadas de ocorrência das diatomáceas, ou
seja, da base até cerca de 245cm, do que na camada superior, onde estas algas não ocorrem.
Assim, foi possível cogitar que as maiores concentrações de matéria orgânica ocorreram no
topo do testemunho, e, mesmo assim, o pH hipolimnético atual é cerca de 6 (Mitamura e
Hino, 1997; Fukuhara et. al., 1997), parece, então, não haver nenhuma razão para se acreditar
na ocorrência dos valores extremos para a dissolução das frústulas, como citado. Já, com
relação à dissolução das frústulas por altas temperaturas, o próprio padrão de estratificação
térmica que ocorre hoje no lago, que aprisiona as águas mais frias e, portanto, mais densas no
hipolimnio seria um fator favorável a preservação das frústulas, e mesmo assim elas são raras.
E por último, a possibilidade de dissolução ou limitação das diatomáceas ocasionada pela
instauração em relação a sílica, parece ser pouco provável, uma vez que minerais ricos em
silício são bastante abundantes nos sedimentos do lago, e, segundo Willén (1991), nos
ambientes tropicais existe uma grande mobilidade dos silicatos, colocando, provavelmente,
uma boa parte desta sílica disponível, na forma de sílica solúvel reativa, para
biomineralização. Esta disponibilidade da sílica para a assimilação fitoplanctônica no Lago
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Dom Helvécio foi confirmada por Mitamura e Hino (1977), que afirmaram que as
concentrações encontradas no lago seriam suficientes para o suprimento das algas, mesmo se
a comunidade fosse composta, principalmente, por diatomáceas, e corroborada por Henry et.
al. (1997 c), que realizou experimento com enriquecimento artificial com sílica e, mesmo
assim, não observou aumento na biomassa de diatomáceas.
Assim, a partir das condições físico-químicas relatadas como necessárias para a
ocorrência da dissolução das frústulas de diatomáceas, e da análise das possibilidade de
ocorrência destas condições destas condições no Lago Dom Helvécio, foi possível rejeitar a
hipótese de que as mudanças nas condições físico-químicas dos sedimentos ocasionaram a
dissolução das frústulas de diatomáceas a partir de cerca de 4.200 anos AP, causando, assim,
o seu brusco desaparecimento. Esta rejeição, ainda pôde ser embasada no fato de que mesmo
na comunidade fitoplanctônica do lago atual, quando este se apresenta dentro dos limites
físico-químicos que favorecem a preservação das frústulas, as diatomáceas apresentam papel
secundário (Pontes, 1980; Hino et. al., 1986).
Desta forma, a partir da utilização do fluxo de fragmentos algais para os sedimentos
como bioindicador do padrão de estratificação térmica, e assumindo que as mudanças no
padrão de circulação foram, essencialmente, condicionados por ventos locais, que a
profundidade potencialmente máxima para a ocorrência de isotermia frequente no Lago Dom
Helvécio está entre 15 e 20 metros. Estes valores estão em relativa concordância com a
observação feita por Tundisi et. al. (1997 a), que estabeleceram a profundidade crítica para a
estratificação, em quinze lagos estudados no complexo lacustre do Rio Doce, em cerca 10
metros. No entanto, neste mesmo trabalho, os autores chamam a atenção para possíveis
diferenças nas profundidades críticas entre os lagos, dependendo das relações entre a área do
lago/área da bacia, da morfometria e do índice de desenvolvimento de margem de cada um.
Deste modo, partindo destas diferenças entre os lagos e, tendo em mente, que o valor de
profundidade crítica estabelecido no estudo de Tundisi e colaboradores está diretamente
relacionado ao padrão climatológico atual, é possível supor que profundidade entre 15 e 20
metros, apontada aqui para mudança entre o padrão frequente e infrequente de circulação, seja
bastante viável.
Desta forma, é possível imaginar que os pontos acima desta profundidade no lago
atual, sofram um padrão de circulação mais frequente que a única circulação em julho,
descrita para os pontos mais profundos do lago, justificando, então, a ocorrência, embora
pobre, de Aulacoseira no topo do perfil 7. Assim, com o objetivo de se verificar esta
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afirmação, a distribuição em termos de concentração, de diatomáceas Aulacoseira nos
sedimentos recentes do Lago Dom Helvécio está mostrada na Figura 44.

Figura 44: Distribuição vertical de diatomáceas Aulacoseira (nº de frústulas/g de sedimento seco) ao
longo do gradiente batimétrico obtido nos testemunhos curtos coletados no Lago Dom Helvécio, onde
pc indica a profundidade de coleta do perfil.

Como enfatizado anteriormente, segundo Pontes (1980) e Hino et. al. (1986), a
estrutura da comunidade fitoplanctônica do atual Lago Dom Helvécio mostra que as
diatomáceas, representadas, ainda hoje, apenas pelo gênero Aulacoseira, apresentam um papel
secundário, sendo, em termos de abundância, subordinadas as cianofíceas e clorofíceas. O
registro sedimentar das diatomáceas Aulacoseira no atual Lago Dom Helvécio mostra que sua
maior abundância está. Efetivamente, em profundidades inferiores a cerca de 17 metros, cuja
a distribuição confirma, então, a suposição de que em profundidades inferiores a cerca de 1520 metros, existe uma menor estabilidade térmica, sendo, consequentemente, a circulação da
coluna d’água alcançada com maior frequência.
Entretanto, observou-se, embora em pequena abundância, a ocorrência destas
diatomáceas a profundidade de 25 metros. Esta baixa abundância observada permite
considerar que a ocorrência de Aulacoseira em tal profundidade represente a atual população
e, talvez, pelo menos de forma parcial, pode dever-se também, ao escorregamento do material
depositado, em função da grande declividade batimétrica apresentada no lago.
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Com relação à aplicação de outras ferramentas físicas, químicas e mineralógicas para
confirmar as mudanças nos padrões de estratificação estabelecidos através da utilização dos
bioindicadores, as características litológicas, químicas, em relação a condutividade iônica, e
orgânicas dos sedimentos dos testemunhos LDH94-7, 8 e 4, que representam a evolução do
ambiente lacustre, mostraram estar em concordância com as mudanças descritas.
Neste sentido, o comportamento da condutividade iônica sedimentar (Figura 45),
principalmente, do testemunho LDH94-4, mostrou valores, relativamente, mais baixos de
condutividade sedimentar da base até cerca de 310 cm, o que coincide com o final da fase III
da reconstituição do nível do lago (tópico anterior). Esta fase III, em torno de 5.000 anos AP,
representa uma situação de profundidade máxima do lago em torno de 16,5 metros, e que,
provavelmente marca, pelo menor para a condutividade sedimentar, o limite entre os padrões
frequentes e infrequentes de estratificação. Desta forma, os baixos valores de condutividade
relacionaram-se ao menor acúmulo de íons nos sedimentos, provocados pela maior
disponibilidade dos nutrientes na coluna d’água. A partir de 310 cm até o topo, os valores de
circulação da coluna d’água, que, em última análise, provocou o acúmulo de íons nos
sedimentos, graças a indisponibilidade destes nutrientes para fixação biológica.

Figura 45: Flutuação temporal da condutividade sedimentar OS/cm nos testemunhos LDH94-7 (15,5
metros), 8 (22,75 metros) e 4 (30 metros) indicando os limites dos fácies identificados e das fases de
variação do nível do lago (segundo a reconstituição feita no tópico III.1).
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Em relação as características litológicas dos testemunhos, observou-se a ocorrência de
bioturbação na porção basal (277-399 cm) da unidade lito-estratigráfica III do testemunho
LDH94-7, isto é, entre cerca de 7.400 e 5.150 anos AP. Durante este intervalo o Lago Dom
Helvécio teria uma profundidade máxima entre 10 e 17 metros, enquanto que o ponto 7
estaria a cerca de 3 a 5 metros de profundidade, apresentando, assim, boas condições de
oxigenação que permitiram a colonização por metazoários. De 5.150 anos AP até hoje, os
sedimentos do perfil 7 são caracterizados pelas intensas intercalações arenosas, que enfatizam
sua relativa proximidade das margens do lago e/ou sua localização em frente à uma vertente
de drenagem da bacia lacustre, posicionando-o, assim, como um excelente receptor do
ambiente externo. Conforme ressaltado anteriormente, a deposição destas camadas arenosas
parecem ser resultantes do adentramento de correntes de leques aluviais no lago. Estes leques,
possivelmente, teriam força suficiente para promover a circulação da coluna d’água neste
ponto, proporcionando uma homogeneidade térmica, química e biológica. Então, esta
homogeneidade poderia favorecer os processos degradativos da matéria orgânica durante a
deposição, contribuindo, assim, para a ocorrência de fluxos de COT e NT relativamente
menores nesta unidade, do que aqueles observados nas unidades lacustres dos perfis 8 e 4, que
se encontram em locais mais profundos (Figura 46).
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Figura 46: Fluxo de carbono orgânico total (COT) e nitrogênio total (NT), expressos em mg cm-2 ano1, para os sedimentos dos testemuunhos LDH94-7 (15,5 metros), 8 (22,75 metros) e 4 (30 metros), em
relação as idades interpoladas.

Na unidade lito-estratigráfica II do LDH94-8 e em todo perfil 4, não foram observadas
nenhuma característica litológica ou em termos do fluxo de matéria orgânica, que indiquem
mudanças no padrão de estratificação térmica do lago. Exceção a este fato está na ocorrência
de sinais de formação de gases nos dois metros superficiais do perfil 8. Estes gases, em geral,
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metano, resultantes da fermentação anaeróbica nos sedimentos, indicam que nos últimos
3.600 anos AO, as condições redutoras dos sedimentos no ponto 8 foram preservadas pela
estratificação térmica. Assim, uma exploração da profundidade neste ponto a cerca de 3600
anos atrás é de cerca de 12 metros, corroborando os valores de profundidade potencialmente
mínima para o estabelecimento de um padrão estável de estratificação térmica.
Com relação ao fluxo de matéria orgânica, a não diferença significativa entre os
pacotes sedimentares depositados em situação de isotermia frequente e infrequente, pode ser
explicada devido a uma, provável, maior produtividade primária durante a fase de circulação
frequente (discutido a seguir), que, no entanto, submetia a maiores taxas degradativas durante
a deposição. Em contraposição com isto, as menores taxas de produtividade primária na fase
de circulação infrequente, podem ter sido compensadas por menores perdas degradativas no
caminho deposicional. Entretanto, foi possível notar que o topo dos perfis 7 e 8 apresentam
uma significativa diminuição do fluxo orgânico. Assim, uma vez que a mudança entre os
padrões de circulação frequente e infrequente deve ter sido gradual, acompanhando,
possivelmente, a variação do nível do lago, parece que a infrequência alcançada hoje, ou seja,
uma única circulação anual, em geral, durante o mês de julho, foi alcançada, apenas, em cerca
de 1.800 anos AP para o ponto 8 e cerca de 1.500 anos AP para o ponto 7. Estas idades são
bastante próximas àquelas registradas para chegada do lago em seu nível atual.
A utilização de um marcador mineral para a confirmação das mudanças no padrão de
estratificação do Lago Dom Helvécio pode ser resumida pela análise do fluxo de siderita para
os sedimentos estudados (Figura 47).
Uma vez que a siderita é um mineral autigênico, ou seja, sua formação ocorre nos
sedimentos do lago condicionada a ocorrência de determinadas condições físico-químicas
como, por exemplo: um ambiente redutor, com altas pressões parciais de CO2, baixo
conteúdo de sulfato, moderara razão Ca:Fe e pH maior do que 5 (Baird et. al. 1986; Soubies
et. al., 1991), inicialmente pode-se imaginar que sua ocorrência esteja diretamente ao padrão
infrequente de isotermia. No entanto, estes fluxos mostraram-se indiferentes ao padrão de
estratificação térmica do lago, ocorrendo tanto nos ambientes marginais (base do 7 e 8),
quanto na porção lacustre, dita frequentemente circulante (base do 4).
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Figura 47: Fluxo de siderita expresso em mg cm-2 para os sedimentos dos testemunhos LDH94-7
(15,5 m), LDH94-8 (22,75 m) e LDH94-4 (30 m), em função das idades interpoladas.

Este fato, apesar de colocar em dúvida as mudanças nos padrões de estratificação
reconstituídos para o lago até aqui, pode estar, na verdade, revelando que: a) mesmo na fase
de isotermia frequente, devido as baixas velocidades do ventos na bacia do Lago Dom
Helvécio, circulação produzida mantinha uma pequena camada de água hipolimnética intacta,
preservando, assim, as condições físico-químicas necessárias à formação da siderita, e/ou (b)
a formação da siderita se dava não na camada mais superficial dos sedimentos, a chamada
camada nefelóide, mas alguns centímetros abaixo desta camada, onde o potencial redox e a
pressão parcial de CO2 poderiam alcançar os níveis necessários à formação de siderita,
mesmo se a circulação da coluna d’água fosse total. Entretanto, a não ocorrência de siderita
no pacote sedimentar depositado em ambiente estratificado (acima de 238 e 258 cm, nos
perfis 8 e 4, respectivamente), o qual asseguraria condições redutores e altas pressões parciais
de CO2, demonstram que a disponibilidade de ferro, ou, mesmo, a ocorrência de pHs ácidos
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estão condicionando, a impossibilidade de formação da siderita, ou ainda, sua dissolução. Este
fato demonstra, então, que a abundância de siderita nos sedimentos não se constitui em um
bom traçador para a reconstituição dos padrões de estratificação térmica do Lago Dom
Helvécio.

4.3.3 Variações no Estado Trófico

A utilização de parâmetros limnológicos que permitem o agrupamento de diferentes
corpos d’água em função de características química, físicas e biológicas, sempre foi um dos
objetivos da limnologia. Seguindo este objetivo, Einer Naumann, os teores de nutrientes como
o fosfato e o nitrogênio e a riqueza de matéria orgânica nos sedimentos para classificar os
lagos (Esteves, 1988), no qual foi chamado de seu nível ou estado trófico.
O estado trófico de um ecossistema lacustre pode, então, ser definido como uma
avaliação da taxa de suprimento de matéria orgânica por unidade de tempo, levando-se em
consideração, a origem desta matéria orgânica (Wetzel, 1983). Assim, os lagos que
apresentam baixos valores de autotrofia, ou seja, baixo aporte de uma matéria orgânica de
origem autóctone, resultante da produtividade primária lacustre, são classificados como
oligotróficos, enquanto que o seu oposto, são classificados como eutróficos. Ao lado desta
classificação dicotômica encontram-se os lagos que são classificados como distróficos, e neste
caso sua principal característica é a relativamente alta contribuição alóctone em relação à
autóctone.
Assim, com a intenção de caracterizar o estado ou nível trófico dos ambientes
lacustres, diversos autores têm apresentado propostas de ferramentas de avaliação, como, por
exemplo: o déficit de oxigênio hipolimnético (Hutchinson, 183), o balanço de oxigênio
(Hooper, 1969), a estrutura da comunidade zooplanctônica (Matsumura_Tundisi, 1997), etc.
Nesta contexto, a aplicação destas várias ferramentas para a avaliação do estado trófico do
lago Dom Helvécio, mostrou que atualmente o lago pode ser classificado como oligotrófico
(Pontes, 1980; Tundisi e Matsumura, 1981, Tundisi et. al., 1997b, Matsumura-Tundisi, 1997,
etc.)
É importante lembrar, no entanto, que a avaliação das mudanças no estado trófico de
um ecossistema lacustre com base em seus registros sedimentares, há que se levar em conta o
balanço entre a produção e a degradação na própria coluna d’água, e nas camadas superficiais
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dos sedimentos (como já foi discutido na introdução da parte II desta discussão). A análise
deste balanço através do registro sedimentar é ainda mais complicada, uma vez que os
sedimentos são compartimentos integradores no tempo, produzindo um retrato médio deste
balanço em um determinado intervalo de tempo. Neste contexto, um lago com boa circulação
de sua coluna d’água e, consequentemente, bem oxigenado, a (possível) alta produtividade
primária poderá ser compensada por altas taxas de degradação que limitam a sedimentação de
compostos orgânicos. Neste caso, somente o excesso de produção, o qual é controlado pelo
aporte externo de nutrientes (N e/ou P) atinge os sedimentos. Já, num lago estratificado, a
falta de circulação indisponibiliza, total ou parcialmente, a aquisição de nutrientes produzidos
pela remineralização no lago, aliada a má oxigenação hipolimnética promove, apesar de uma
(possível) baixa produtividade, um aumento relativo (quando comparado a situação anterior)
na sedimentação de compostos orgânicos. No entanto, também neste caso, a perda de matéria
para os sedimentos é, em última análise, controlado pelo aporte externo de N e P. Assim, é
possível insinuar que os aumentos nos fluxos de COT e NT para os sedimentos sejam, além
de indicadores no aumento da relação produção/degradação, um importante indicados do
aumento no aporte externo de nutrientes.

4.3.3.1 Mudanças na produtividade primária durante o Holoceno

A análise das mudanças no estado trófico de um lago, especificamente relacionada as
mudanças na produtividade do sistema lacustre, pode ser baseada tanto nos aspectos qualiquantitavos da ocorrência dos fragmentos algais nos sedimentos do lago, quanto nos fluxos de
matéria orgânica para estes sedimentos.
De acordo com Tundisi et. al. (1997b), o atual Lago Dom Helvécio apresenta um
perfil de produtividade primária típico de um lago oligotrófico, sendo a maior parte da
fotossíntese realizada a cerca de 2 metros de profundidade pelo nanoplâncton (<10 µm). Os
estudos de Tundisi et. al. (1997b) e Henry et. al. (1997 a e b) mostraram, também, através de
experimentos de enriquecimento de nutrientes nos lagos do vale do Rio Doce, inclusive no
Lago Dom Helvécio, que a introdução artificial de nutrientes nas camadas epilimnéticas,
principalmente de amônia e fosfatos combinados, produzia uma rápida resposta, em termos do
aumento na assimilação fotossintética pela comunidade fitoplanctônica. Concluindo assim,
que pelo menos para o Lago Dom Helvécio, a baixa disponibilidade de nutrientes é o
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principal fator limitante da produtividade primária, e que esta baixa disponibilidade é
condicionado, em última análise, pelo forte e estável padrão de estratificação térmica do lago.
Partindo, então, dos aspectos relacionados às mudanças na estrutura da comunidade
fitoplanctônica, a grande abundância de diatomáceas Aulacoseira registrada desde o início do
desenvolvimento lacustre até cerca de 4.200 anos AP, sugere que durante esta fase a
comunidade fitoplanctônica tinha as diatomáceas como um dos principais componentes, além
de apresentar um padrão frequente de circulação da coluna d’água, como reconstituído
anteriormente. Segundo Kilham et. al. (1996), o gênero Aulacoseira necessita de um ambiente
com baixa intensidade luminosa e altas concentrações de sílica, fósforo e nitrogênio que só
poderiam existir no Lago Dom Helvécio graças a circulação da coluna d’água. Confirmando
isto, as espécies identificadas nos sedimentos, ou seja, A distans e A ambígua, constituem-se
de diatomáceas pequenas e bastante pesadas, devido sua estrutura filamentosa silificada, têm
sua ocorrência mais frequente em ambientes considerados eutróficos, isto é, com as altas
concentrações de nutrientes (Richardson, 1968; Holland, 1968; Bradbury, 1973; Battarbee,
1984; Willén, 1991; Kilham et. al., 1996). Além disto, estas diatomáceas apresentam
restrições ecológicas contra altos teores de salinidade (Van Landingham, 1970; Gasse, 1970)
e, também, a valores extremos de pH, ou seja, muito acima ou muito abaixo de 7 (Gasse,
1987; Metcalfe et. al. 1991; Hakansson, 1993).
Assim, a partir das mudanças no padrão de isotermia reconstituído através da
utilização de diatomáceas como bioindicadores (tópico anterior), além da observação das
exigências ecológicas, em termos de altos conteúdos e de nutrientes, destas diatomáceas foi
possível estabelecer que até cerca de 4200 anos AP, quando o lago apresentava uma
profundidade máxima de cerca de 12 metros, o que possibilitava a ocorrência de uma
circulação frequente, talvez polimixia, a disponibilidade de nutrientes era maior em toda
coluna d’água, favorecendo, então, a assimilação do carbono pela comunidade
fitoplanctônica. Estes dados corroboram as observações feitas por Dumont & Tundisi (1997)
para os aspectos de Paleolimnologia do Lago Dom Helvécio.
De 4200 anos AP até hoje, o padrão de circulação parece ter se tornado cada vez mais
infrequente, tornando a disponibilização de nutrientes (via remineralização interna) nas
porções superiores da coluna d’água cada vez menor. A infrequência máxima da circulação da
coluna d’água, provavelmente, foi atingida em torno de 1400 anos AP, quando o lago atingiu
sua profundidade atual, caracterizando, assim, seu máximo grau de olitrofia.
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Como ressaltado anteriormente, o comportamento da condutividade iônica sedimentar
do perfil 4 (figura 45) corrobora, plenamente, as afirmativas do paragrafo anterior, registrando
o aumento na disponibilidade dos ions, através de seu acumulo nos sedimentos, a partir do
aumento na infrequência na circulação da coluna d’água.
No entanto, a observação dos fluxos orgânicos (Figura 46) nos testemunhos LDH94-8
e 4, não mostram nenhuma diferença significativa no aporte de matéria orgânica entre as fases
de circulação frequente, ou seja, até cerca de 4.200 anos AP, e sua infrequência. Este fato
pode ser explicado pelas perdas de matéria orgânica ocasionadas pela degradação oxidativa na
coluna d’água durante a deposição. Assim, apesar da produtividade primária ter sido,
provavelmente mais alta durante esta fase, o aumento esperado no aporte de COT para os
sedimentos foi anulado pelo favorecimento aos processos degradativos proporcionado pela
circulação na coluna d’água. Em concordância com que foi afirmado anteriormente, a
diminuição no aporte orgânico observado no primeiro metro do testemunho 8 e no topo do
perfil 4, pode ser, então, o reflexo do início do padrão atual de circulação, que atinge o
máximo de sua infrequência, causando, também o máximo da limitação a produção primária
e, consequentemente, de sua oligotrofia.

4.3.3.2 Crises Distróficas

A classificação entre os estados eutróficos e oligotróficos dos lagos, em muito se
baseia nos aspectos relacionados a composição das comunidades e nas taxas de produtividade
primária e decomposição dos sistemas lacustres, isto é, em seus aspectos estruturais e
funcionais. No entanto, como afirmado anteriormente, o nível ou estado trófico de um
ambiente lacustre, é, originalmente função da taxa de suprimento de matéria orgânica para os
sedimentos por unidade de tempo (Wetzel, 1983), devendo-se, inclusive, levar em
consideração a origem desta matéria orgânica. Neste sentido, Wetzel (1983) mostra em seu
livro um esquema de classificação trófica, o qual leva em conta em origem da matéria
orgânica deposicional (Figura 48). Assim, levando em consideração as idéias postuladas por
Wetzel, este estudo utilizou as mudanças na proporcionalidade entre os aportes de origem
autóctone e alóctone para reconhecer as chamadas crises distróficas.
Neste sistema de classificação, proposto por Wetzel, a inter-relação entre o lago e sua
bacia é muito importante, pois, interfere diretamente no aporte do material alóctone para o
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lago. As atuais características morfométricas do Lago Dom Helvécio, com relação a grande
declividade das vertentes e seu índice de desenvolvimento marginal, aliados a uma extensa
cobertura vegetal que ocupa a bacia, confere ao lago um grande favorecimento a entrada de
material alóctone. No entanto, em resposta as mudanças no nível do lago, as características
morfo-batimétricos já se alteraram bastante ao longo do tempo, podendo ter se refletido no
favorecimento do aporte externo para o lago, e consequentemente, em sua classificação
trófica.

Figura 48: Caracterização dos estados tróficos dos sistemas lacustres baseado na taxa de suprimento de
matéria orgânica de origem autóctone e alóctone para os sedimentos (Modificado de Rodhe, 1969
apud Wetzel, 1983).

A identificação das fontes da matéria orgânica deposicional ao longo do últimos
10.000 anos no Lago Dom Helvécio já foi abordado na Parte II desta discussão. No entanto,
aqui, pretende-se relacionar o aporte terrestre com as variações no nível do lago, através da
utilização do balanço entre as partículas microscópicas com características autóctones, ou
seja, os fragmentos algais (diatomáceas + Botryococcus), e as partículas microscópicas de
origem alóctone, ou sejam, os micro-carvões e fragmentos ligno-celulósicos (Figura 49),
identificando, assim, as mudanças no nível trófico, em função dos critérios estabelecidos na
Figura 48.
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Figura 49: Balanço entre os aportes de micro-fragmentos de origem autóctone e alóctone nos
testemunhos LDH94-7, coletado a 15,5 metros de profundidade; LDH94-8, coletado a 22,75 metros de
profundidade; e LDH 94-4, coletado a 30 metros de profundidade no Lago Dom Helvécio, em função
das idades interpoladas.

Apesar da quantificação dos fragmentos algais considerados, ou seja, diatomáceas e
Botryococcus, ter sido feita em lâminas diferentes, ou seja, as primeiras foram contadas em
lâminas confeccionadas com sedimento bruto sem nenhum pré-tratamento básico, enquanto
que os Botryococcus foram quantificados em lâminas com sedimentos pré-tratados para
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kerogênio, foi necessário assumir, aqui, que a quantificação normalizada por número de
fragmentos por grama de COT é equivalente para as duas contagens. Assumindo isto, foi
possível observar que o balanço autóctone/alóctone corrobora as reconstituições das variações
do nível do lago feitas anteriormente, da seguinte maneira.
Antes de cerca de 8.500 anos AP, quando o lago estava se formando, observou-se um
grande acúmulo de material alóctone, principalmente de fragmentos ligno-celulócisos
translúcidos (Figura 45) no ponto 8, que, na época, localizava-se as margens do lago;
A partir de 8.200 anos AP, quando inicia-se o registro lacustre do perfil 4, observou-se
uma grande abundância de matéria orgânica autóctone, presente na base do LDH94-4,
de 300-375 cm do LDH94-8 e 300-450 cm do LDH94-7, provavelmente resultante da
grande produtividade primária promovida pela frequente circulação na coluna d’água
(como discutido anteriormente). Esta fase, tipicamente, eutrófica marcou o Lago Dom
Helvécio até cerca de 4.200 anos AP;
De 4.200 anos até hoje, nesta última etapada observou-se uma abrupta mudança na
qualidade da matéria orgânica deposicional, principalmente no testemunho LDH94-4,
onde a proporcionalidade entre autóctones e alóctones foi bastante alterada, com uma
maior contribuição percentual do material alóctone. Esta fase evidencia uma
diminuição na produtividade primária do sistema, possivelmente, devida a
infrequência da circulação na coluna d’água, que traz consigo a indisponibilidade dos
nutrientes para os produtores.

No contexto das alterações nas proporcionalidade entre autóctones e alóctones, como
aplicado acima, foi possível identificar na sequencia sedimentar lacustre, pelo menos,
duas crises distróficas, quando a contribuição alóctone aumentou consideravelmente, sem,
no entanto, necessariamente superar o aporte autóctone, são elas:
entre cerca de 6.700 e 6.300 anos AP (~350 cm no LDH94-7, ~350 cm no
LDH94-8 e ~420cm no LDH94-4);
entre cerca de 3.400 e 3.200 anos AP (~115 cm no LDH94-7, ~200-230 cm no
LDH94-8 e ~225 cm no LDH94-4).
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A observação das características geoquímicas, quanto à razão C:N e a composição
isotópica de carbono, da matéria orgânica deposicional no ambiente lacustre (Figuras 32, 33 e
34) não permitiram distinguir entre as fases eutrófica e oligotrófica do Lago Dom Helvécio,
tão pouco a identificação das crises distróficas. No entanto, observa-se com clareza, no fácies
lacustre dos testemunhos LDH94-7, 8 e 4, uma tendência gradual, da base para o topo, de
valores cada vez mais leves de δ13C. Como enfatizado anteriormente, é praticamente
impossível fazer uma diferenciação isotópica entre o carbono assimilado pela produção
fitoplanctônica e aquele assimilado por uma floresta dominada por plantas C 3. Assim, de
acordo com os dados de palinologia produzidos por Yber et. al. (1997), a vegetação que cobre
a bacia de drenagem do lago tem sido uma floresta semi-decícula, composta,
predominantemente, por plantas C3 (66 a87%) desde cerca de 8.200 anos AP. Foi possível
postular, então, que as mudanças graduais na composição isotópica do carbono da matéria
orgânica sedimentar ao longo dos últimos 8.200 anos AP, devem-se a mudanças na fonte de
carbono inorgânico fixado.
A composição isotópica do carbono da matéria orgânica é dependente da composição
isotópica da fonte de carbono inorgânico que está sendo assimilado pelos autótrofos
(Galimov, 1985). No caso dos vegetais aquáticos (fitoplâncton e macrófitas aquáticas), o
carbono inorgânico assimilado pode estar na forma de CO2 livre ou bicarbonato, dependendo
das condições de equilíbrio no ambiente aquático. A composição isotópica do CO2
atmosférico é de -7 ‰ tendo o CO2 dissolvido em condições de equilíbrio a mesma
composição isotópica, enquanto que o bicarbonato apresenta-se mais pesado, com uma
composição isotópica em torno de 0 ‰ (Galimov, 1985). No Lago Dom Helvécio, o
bicarbonato é a principal fonte de carbono inorgânico dissolvido CID) no epilímnio, enquanto
que o CO2 livre, produzido pela decomposição, predomina nas camadas hipolimnéticas
(Matsumura-Tundisi et. al., 1997b) Segundo Wada et. al. (1997), a composição isotópica do
CID do Lago Dom Helvécio é bastante leve, entre -14,2 e -10,2 ‰ denotando a importância
dos processos de decomposição da matéria orgânica que tendem a empobrecer em
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residual. Aplicando o padrão de estratificação térmica reconstituído até então, foi possível
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supor que a tendência ao empobrecimento observado, da base ao topo do fácies lacustres,
pode ser devida a mudança na característica isotópica da fonte de CID, que foi se tornando
cada vez mais leve ao longo da evolução lacustre. Esta tendência ao empobrecimento do CID
pode ser explicada através dos padrões de circulação da coluna d’água. Assim, enquanto o
lago apresentava uma profundidade suficientemente baixa (menor do que 15-20 metros) para
manutenção do padrão frequente de circulação (talvez polimixia), a troca isotópica com o CO2
atmosférico, mantinha o CID com valores de δ13C próximos ao equilíbrio (-7‰). No entanto,
com a subida do nível do lago e a influência cada vez maior da circulação da coluna d’água,
houve a redução das reações de trocas isotópicas entre o CID e a atmosfera. Esta redução
produziu um CID cada vez mais leve, graças as perdas seletivas de

13

C decorrentes da

decomposição hipolimnética. Desta forma, em condições de água estagnadas, como ocorre
atualmente no Lago Dom Helvécio, apenas uma pequena camada superficial do epilimnio
atinge o equilíbrio com CO2 atmosférico, sendo a maior parte do CID disponível para fixação
biológica isotopicamente empobrecido pela ação degradativa, produzindo, assim, uma matéria
orgânica com δ13C de cerca de -32 ‰.
A partir, então, do balanço entre o aporte de fragmentos microscópicos orgânicos, foi
possível identificar duas fases de comportamento trófico para o Lago Dom Helvécio, são elas:
uma fase inicial eutrófica com altas taxas de produtividade primária, mandtidas as
custas de grande frequência na circulação da coluna d’água que colocava em
disponibilidade os nutrientes presentes no lago. Esta fase pode ser evidenciada pela
grande contribuição dos fragmentos autóctones nos sedimentos, principalmente, pela
abundância de diatomáceas, e durou do início da formação do lago até cerca de 4.200
anos AP;
a segunda fase, oligotrófica, que teve início a partir de 4.200 anos AP, e se
caracterizou pela tendência a oligotrofia crescente, ocasionada pela indisponibilidade
dos nutrientes e pela frequência gradual da circulação da coluna d’água, que limitou a
produção primária. A oligotrofia do Lago Dom Helvécio atingiu seu máximo em torno
de 2000 anos AP, próximo de quando atingiu seu nível atual.
Apesar de ter sido considerado como um receptador de matéria orgânica de origem
terrestre por Tundisi et. al. (1985), o Lago Dom Helvécio, segundo as ferramentas utilizadas,
apresentou ao longo do Holoceno apenas duas crises distróficas bem marcadas, caracterizadas
pelo aumento percentual na contribuição dos fragmentos alóctones para os sedimentos. Essas
crises ocorreram na sequência sedimentar nos intervalos 6.700-6.300 e 3.400-3.200 anos AP,
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e devem estar, provavelmente, relacionadas a mudanças climáticas de curta duração (discutida
na parte 4 da discussão) que alteraram o escoamento superficial e por consequência o aporte
externo. Assim, como poderia ser esperado, observou-se, apesar de sutis, uma resposta, com
um certo atraso, a entrada do aporte externo, em termos do aumento na concentração de COT
e NT (Figuras 32, 33 e 34).

4.3.3.3 Aspectos relacionados à disponibilidade do nitrogênio

A bio-disponibilidade do nitrogênio nos ecossistemas aquáticos é um importante fator
controlador do metabolismo lacustre, uma vez que este é um elementos essencial na formação
das proteínas e da biomassa em geral (Esteves, 1988). O ciclo biogeoquímica do nitrogênio
nos ambientes aquáticos é complexo, compreendendo muitos etpagios de oxi-redução (-3 a +
5), que regulam a concentração das várias formas do nitrogênio inorgânico dissolvido (NID)
dependendo das condições físico-quimicas do lago. Neste sentido, a aplicação da composição
isotópica do nitrogênio tem se mostrado bastante útil, uma vez que o δ15N da matéria orgânica
é dependente do δ15N da fonte de nitrogênio assimilado (Mariotti et. al., 1984; Cifuentes et.
al., 1988).
O di-nitrogênio atmosférico é o padrão internacionalmente adotado para análises
isotópicas do nitrogênio. É sabido que no processo de assimilação do nitrogênio atmosférico
para a matéria orgânica, via fixação biológica, não ocorre discriminação isotópica (coeficiente
de fracionamento isotópico = 1,000), produzindo, assim, um δ15N desta matéria orgânica
próximo a 0 ‰ (Hoering e Ford, 1960; Delwiche e Stein, 1970, Macko et. al., 1987; Handley
e Raven, 1992; Yoneyama et. al., 1993; Meyers, 1994). As demais formas de nitrogênio são,
geralmente, positivas em relação ao padrão, e cada etapa da ciclagem, na qual ocorre a
transformação de um composto nitrogenado em outro, produz um fracionamento que altera a
composição isotópica final destes compostos.
No caso dos sistemas aquáticos, o ciclo do nitrogênio produz um “loop” de longa
duração com formas independentes do fracionamento do nitrogênio, o qual inclui tanto o
enriquecimento, quanto o empobrecimento isotópico. Isto cria uma complicação para a
interpretação dos valores de δ15N nos sistemas naturais. Assim, os valores de δ15N da matéria
orgânica total de um determinado ecossistema dependerá da disponibilidade das diversas
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formas de nitrogênio inorgânico e do grau de retrabalhamento que o elemento sofreu até
chegar ao composto assimilado.
No atual Lago Dom Helvécio, os compostos nitrogenados disponíveis para a bioassimilação foram estudados por Mitamura e Hino (1997), que mostraram que a amônia,
produzida pela catabolismo em ambiente anaeróbio, é a principal fonte de NID, seguido pelo
nitrato e nitrito que se concentram logo abaixo da termoclina e parecem ser produzidos pela
nitrificação da amônia. Ainda segundo estes autores, esta distribuição das formas nitrogenadas
sugere que a mineralização microbiana do nitrogênio e/ou a taxa de excreção zooplanctônica
são maiores do que a taxa de nitrificação, exceto nesta fina camada onde se concentram as
formas oxidadas (nitrato e nitrito). Seguindo este padrão, Mitamura et. al. (1997 a e b)
mostraram que a amônia responde por 64 a 97% do NID assimilado pelo fitoplâncton no lago.
Embora nenhum destes trabalhos tenham mensurado, ou mesmo citado a importância dos
processos de desnitrificação para o Lago Dom Helvécio, é possível supor, partindo das
características físico-químicas de seu hipolímio, que este processo microbiano ocorra nos
sedimentos.
A amonificação, isto é, a produção de amônia como resultado da decomposição da
matéria orgânica em condições redutoras, é um processo que apresenta um baixo grau de
discriminação isotópica (α = 1,001), segundo Hoering & Ford (1970), podendo muitas vezes
ser até negligenciado (Peters et.al., 1978). A produção de nitrato e nitrito, via nitrificação da
amônia, produz um fracionamento isotópico relativamente alto (α = 1,02), de acordo com
Delwiche & Stein (1970) e Miyake & Wada (1971) e semelhante àquele produzido pela
desnitrificação (Macko et.al., 1987). Neste caso, seria produzido um nitrato/ nitrito e/ou N2
eempobrecido em 15N e uma amônia residual enriquecida neste isótopo, em relação à amônia
formada pela amonificação da matéria orgânica.
Assim, uma vez que a maior parte da produção primária lacustre no Lago Dom
Helvécio, está baseada na assimilação da amônia e que esta reação produz um fracionamento
assimilatório relativamente alto (α = 1,013) (Macko et.al., 1987), foi possível cogitar que o δ
15

N do fitoplancton seja empobrecido em
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N, quando comparado com a matéria orgânica

deposicional.
As analises da composição isotópica do nitrogênio em vários compartimentos do Lago
Dom Helvécio mostraram que o nitrogênio alóctone, ou seja, oriundo da serapilheira da
floresta que cobre a bacia lacustre apresentou um o δ 15N médio de 3,19‰ ± 1,25 (n=10), dos
solos foi de 3,45‰ ± 0,83 (n=8), a matéria orgânica particulada em suspensão variou de 150

1,5 a 3,5‰ (Wada et.al., 1997), enquanto que o o δ

15

N dos sedimentos depositados

atualmente (Figura 50), mostram um valor médio em torno de 3‰ semelhante ao que foi
encontrado por Wada et.al. (1997) nos sedimentos superficiais do mesmo lago.
Já para os testemunhos longos (Figura 51), observou-se, apesar de pequena, alguma
variação nos resultados obtidos. Nos sedimentos Holocênicos, foi possível observar que a
matéria orgânica eminentemente alóctone que compõe o aluvião do paleo-Rio Doce, isto é, no
testemunho LDH94-5 e 6, apresentou um o δ 15N mais pesado do que aquele registrado para o
fácies lacustre. A assinatura isotópica desta matéria orgânica pode, também, ser observada nos
fácies marginais do lago, ou seja, nas bases do testemunho LDH94-7 e 8. Comparando os
valores de o δ
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N entre a matéria orgânica alóctone do Lago Dom Helvécio, pode-se supor

que tratam-se de tipos de vegetações diferentes. Este fato será corroborado adiante, com a
apresentação dos dados de palinologia obtidos por Ybert et.al. (1997), que mostraram que a
vegetação da bacia regional à cerca de 9000 anos AP era um cerrado, enquanto que os
sedimentos lacustres, que caracterizam a bacia local, demonstram a ocorrência de uma
floresta semi-descídua, a partir de cerca de 8200 anos AP. Neste contexto, observou-se então
que o cerrado apresentou uma composição isotópica do nitrogênio mais pesada do que aquela
formada pela mistura entre a contribuição autóctone e a floresta semi-decídua. Este fato pode
ser explicado pela possível contribuição de nitrogênio biologicamente fixado no ambiente
lacustre, que leva o δ 15N a apresentar valores relativamente mais baixos.
Nas porções superficiais dos perfis 8 e 4 (fácies lacustres) foi possível observar no
entanto, apesar de bastante sutil, uma tendência gradual de empobrecimento da base para o
topo. Assim, tomando como exemplo o perfil 4, o δ
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N da base até cerca de 350cm,

apresentou uma média de 5,8‰ (n=5), e o restante do perfil girou em torno de 4,5‰. Esta
alteração isotópica pode ser explicada pelas mudanças na disponibilidade do nitrogênio no
ambiente aquático. Segundo Collister & Hayes (1973), valores altos de nitrogênio indicam um
alto grau de retrabalhamento e, é um sinal consistente com a abundancia do elemento. Assim,
de cerca de 8200 até cerca de 5600 anos AP (≈ 350cm), a frequência do padrão de circulação
da coluna d’água, provavelmente proporcionava maiores concentrações de nitrogênio,
possibilitando um maior retrabalhamento isotópico, enquanto que a partir daí a mudança
gradual para um padrão cada vez mais infrequente de circulação foi indisponibilizando o
nitrogênio à assimilação biológica, ao ponto de ser atualmente considerado até como fator
limitante da produtividade (Tundisi et.al., 1997b)
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A porção lacustre do testemunho 7 no entanto, mostra valores de δ

15

N mais altos do

que aquelas registradas nos perfis 8 e 4. Aplicando a estratificação térmica para explicar este
fato, foi possível sugerir que, estando este ponto em uma profundidade que mesmo atualmente
não sofre com o padrão muito estável, ou seja, apresenta uma maior frequência de circulação
que os pontos 8 e 4, há maior possibilidade de redistribuição do nitrogênio na coluna d’água,
que favoreceria o retrabalhamento isotópico. Além disto, a localização da coleta do perfil 7,
em frente a um anfiteatro de erosão, condiciona que receba um intenso aporte terrestre, o qual
favorece o aumento nos valores de δ 15N.

Figura 50: Composição isotópica do nitrogênio (δ 15N) da matéria orgânica depositada nos
testemunhos curtos amostrados ao longo de um gradiente batimétrico no Lago Dom Helvécio.
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Figura 51: Variação da composição isotópica do nitrogênio (δ 15N) da matéria orgânica depositada ao
longo dos testemunhos longos no Lago Dom Helvécio, sendo que para os perfis LDH94-5 e 6 (7,75 e
10,75 metros), os resultados são apresentados em função da profundidade e para os LDH94-7, 8 e 4
(15,5; 22,75 e 30 metros) os resultados são apresentados em função das idades interpoladas.

Apesar das conjecturas acima referentes às mudanças na abundância do nitrogênio
para bioassimilação, bem como das fontes de nitrogênio inorgânico utilizadas pelos
autótrofos, as intepretações dos resultados das variações do δ

15

N em ambientes

naturais, devem ser vistas com certo cuidado. Como mencionado por Handley &
Scrimgeour (1997), a multiplicidade de processos os quais levam a valores e padrões
de δ 15N similares, a sua correta interpretação não pode ser alcançada sem a necessária
experimentação manipulativa e teste de hipóteses. No entanto, os autores consideram
que a utilização do δ

15

N é uma poderosa ferramenta na obtenção de “insights” a

respeito dos padrões que interferem tanto na ciclagem quanto na assimilação do
nitrogênio.

4.3.4 Diagnóstico Final Sobre a Paleontologia do Lago Dom Helvécio
A evolução limnológica do Lago Dom Helvécio pode ser resumida nas seguintes
fases:
- Primeira Fase:
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A formação do Lago Dom Helvécio teve início, segundo a literatura, durante a última fase de
clima seco do final do Pleistoceno, provavelmente entre 14000 e 9000 anos AP (De Meis,
1977,1978) a partir do barramento de dois tributários do paleo-Rio Doce. O registro
sedimentar deste período foi obtido nos perfis 5 e 6, que datam, inteiramente, de cerca de
9000 anos AP.

-Segunda Fase:
Apesar da origem do lago ter sido, possivelmente, anterior a 8500 anos AP, não foi possível
estabelecer qualquer parâmetro ecológico para o lago em data anterior a esta. Assim, de cerca
de 8500 até cerca de 4200 anos AP, apesar de se ter observado um aumento no nível lacustre
de 2 a cerca de 12 metros, as condições morfométricas, provavelmente, permitiram que
houvesse a circulação da coluna d’água frequentemente, talvez num padrão polimítico. A
grande frequência da isotermia deve ter favorecido a distribuição dos nutrientes em toda
coluna d’água, aumentando assim, a produtividade interna do sistema. Este aumento na
produtividade pode ser visualizado pela enorme abundancia de diatomáceas nesta camada,
mas no entanto, não produziu um acúmulo de matéria orgânica nos sedimentos, uma vez que
as condições degradativas da coluna d’água também tinham sido favorecidas, produzindo
desta maneira, um balanço estável. Ainda antes do final desta fase limnológica, entre 6700 –
6300 anos AP, observou-se um abrupto aumento no aporte externo de matéria orgânica para o
lago, caracterizando uma crise distrófica. Este aumento foi possivelmente ocasionado por
mudanças climáticas de curta duração, que afetaram as características do escoamento
superficial na bacia. Esta fase limnológica pode ser classificada como homotérmica e
eutrófica.

-Terceira Fase:
A partir de 4200 anos AP até hoje, o aumento (gradual ou não) do nível lacustre, condicionou
que a circulação da coluna d’água se tornasse cada vez mais infrequente, vindo a atingir o
nível máximo de estratificação à cerca de 2000 anos AP, próximo a idade na qual o lago
atingiu seu nível atual (≈ 1400 anos AP). a infrequência progressiva da circulação d’água foi
indisponibilizando o acesso aos nutrientes pela comunidade autótrofa, passando assim a
adquirir características oligotróficas. Como na fase anterior, esta também apresentou uma
crise distrófica, que ocorreu entre cerca de 3400 e 3200 anos AP. Desta forma, esta fase
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limnológica, que caracterizava a atual condição do Lago Dom Helvécio pode ser classificada
como estratificada e oligotrófica.

4.4 INTERPRETAÇÕES PALEOCLIMÁTICAS

4.4.1 Revisão sobre as mudanças climáticas no Brasil com ênfase no
Holoceno

Como ressaltado na introdução, os estudos paleoecológicos do Quaternário incluindose ai, a paleoclimatologia, têm recebido uma grande importância nas últimas décadas, como
uma tentativa de aplicar seus resultados na validação de modelos de previsão climáticas em
escalas globais e regionais. Neste sentido, o estudo do Holoceno, o qual engloba a última fase
interglacial, que teve início em torno de 10.000 anos atrás, e do seu limite com o Pleistoceno,
tem sido frequentemente levado em consideração. O interessante do estudo desta fase se dá
uma vez que as evidências, biológicas e/ou geológicas, apresentam-se mais bem preservadas,
além de esclarecer aspectos interessantes a respeito das respostas dos diferentes ecossistemas
frente as mudanças entre as fases glacial e interglacial e possibilitar o entendimento do grau
de impacto humano sobre o ambiente natural.
No Brasil, os estudos paleoclimáticos tiveram início na década de 60 com trabalhos de
J,J, Bigarella, D. Andrade-Lima, A Ab’Saber, dentre outros (Ab’Saber, 1957; 1969, 1982;
Bigarella e Salamuni, 1961; Bigarella, 1964; Bigarella e Ab’Saber, 1961; 1964; etc.) que
utilizam os aspectos geomorfológicos como evidências de mudanças climáticas Quaternárias.
As evidências levantadas por estes autores, pretendiam contra-argumentar a teoria da estasia
tropical, proposta por Fischer (1960) e corroborada por diversos botânicos da época (Federov,
1966; Ashton, 1969, Richards, 1969 apud Prance, 1982), para explicar a grande diversidade
observada nas baixa latitudes, como por exemplo na Amazônia. Assim, esta teoria dizia que a
tamanha diversidade tropical, dentre elas a da floresta pluvial amaz`~oniza, seria o reflexo de
condições ambientais estáveis por longos períodos de tempo (Fischer, 1960; Prance, 1982).
Inspirado nas observações feitas pelos geomorfológicos citados acima, Haffer (1969)
estudando a distribuição biogeográfica da avifauna amazônica postulou a teoria dos refúgios,
reconhecendo cerca de nova localidades onde a floresta teria se preservado durante as fases de
clima mais secos do Quaternário. Logo após, Vanzzolini (1970;1973) e Prance (1973)
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corroboraram as ideias de Haffer, com seus estudos sobre a distribuição de lagartos e de
borboletas na Amazônia. A partir, então, das preposições de Haffer, Vanzzolini e Prance, a
ideia de estasia amazônica foi abandonada, sendo substituída pela Teoria dos Refúgios, o qual
propões intensas modificações na cobertura begetal, caracterizadas pelas sucessivas
contrações e retrações florestais, em resposta a mudanças climáticas Quaternárias.
A teoria dos refúgios postula que durante as glaciações Quaternárias, cujo o último
máximo glaciaç (Würm-Winscosin do hemisfério norte) se deu em torno de 18.000 anos AP,
as terras baixas amazônicas tinham suas paisagens dominadas por savanas, e que grande parte
do Brasil era coberto por cerrados e caatingas. Mas, no entanto, algumas áreas destas regiões
apresentavam condições geomorfológicas , edáficas e micro-climáticas, que suportariam a
manutenção das florestas originais, criando, assim, um refúgio. O “aprisionamento” de
diferentes populações nestas refúgios propiciaria o isolamento geográfico durante as fases de
contração florestal, promovendo a especiação alopátrica, e, por consequência, o aumento da
diversidade nestes locais (Prance, 1982; Ab’Saber, 1982).
No entanto, Colinvaux e seus colaboradores (Colinvaux, 1979; Colinvaux et. al., 1996;
Bush e Colinvaux, 1990; Bush et. al. 1990; 1992; De oliveira, 1996), têm mostrado em
estudos baseados, principalmente, em perfis de pólen, a ocorrência de elementos de flora
montana, como por exemplo Podocarpus em vários pontos da Amazônia, indicando, então,
que ocorreram consideráveis diminuições de temperatura que vieram por provocar a
substituição das espécies da floresta pluvial original, por outras adaptadas a climas mais frios.
Deste ponto de vista, então, estes autores têm contestado a teoria dos refúgios, embora muita
controvérsia ainda exista sobre este assunto.
Apesar das ideias de Colinvaux e seus colaboradores, existe um consenso de que as
fases glaciais Quaternárias do hemisfério norte, provocaram mudança climáticas nas regiões
tropicais da América do Sul, que podem ser evidenciadas através de aspectos
geomorfológicos (Ab’Saber, 1977; Servant et. al., 1981; 1989) e biogeográficas (van der
Hammen, 1974; 1991; Absy e van der Hammen, 1976m Absym 1979; Markgraf, 1989). Além
disto, vários estudos paleoecológicos realizados na América do Sul têm mostrado que mesmo
durante o último interglacial, ou seja, o Holoceno ocorreram ciclos climáticos que
provocaram alternâncias entre fases mais secas e úmidas que o atual (Bradbury et. al. 1981;
Lewis e Webezahn, 1981; Absy, 1979; 1984; Leyden, 1984; Liu e Colinvaux, 1988; Bush e
Colinvaux, 1988; Servanta et. al., 1981;1989;1993; Sifeddine, 1991; Soubiés et. al. 1991,
Ledru, 1992; Ledru et. al., 1996; Martin et. al., 1992; 1993; 1997; Suguio et. al., 1993;
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Desjardins et. al., 1996; Turcq et. al., 1997; Gouveia et. al., no prelo; Pessenda et. al., 1997 a e
b; no prelo, dentre outros), o qual promoveram respostas paleoambientais biológicas,
químicas e geoquímicas.
Entretanto, a despeito destes estudos, ainda hoje pouco se sabe sobre as mudanças
climáticas Holocênicas sul-americanas, sendo os dados, em grande parte, caracterizados por
desincronias entre diferentes partes da América do Sul, ou mesmo, no Brasil, indicando,
assim, que o componente regional exerce forte influência sobre a dinâmica climática. O pouco
conhecimento sobre as questões relacionadas as mudanças climáticas no Brasil, é ainda mais
agravado se consideramos que a maior parte dos trabalhos realizados se concentra na região
amazônica, e que, apenas, a maior parte dos trabalhos realizados se concentra na região
amazônica, e que, apenas a partir de 1988, iniciou-se os estudos paleoambientais nas regiões
sul-sudeste brasileiras (Ledru et. al., 1998)
O conhecimento, até agora acumulado, sobre as mudanças paleoclimáticas do período
que cobre do final do Pleistoceno até o recente na América do Sul, permite a identificação de
alguns padrões de mudanças climáticas interessantes, que foram, aqui, agrupados e resumidos
em quatro fases climáticas distintas que afetaram o Brasil, a saber:
Final do Pleistoceno (~25.000-10.000 anos AP): o final do Pleistoceno influenciado
pelo último máximo glacial, foi representado inicialmente por uma fase climática árida
que parece ter atingido tanto o Brasil central, quando a Amazônia. Neste sentido,
Ledru (1991) e Sifeddine et. al. (1994), em seus estudos em Salitre (Minas Gerais) e
na Serra Sul de Carajás, encontraram um hiato de sedimentação que cobriu
respectivamente os períodos entre 28.000-17.000 e 22.000-13.000 anos AP, sendo
interpretado por eles, como níveis lacustres extremamente baixos, condicionados por
um clima seco. Estes dados concordam com o estabelecimento, através de modelos
climáticos, da fase árida intertropical, como evidenciada na África, e pelos baixos
níveis lacustres registrados em alguns lagos na América do Sul, como por exemplo no
altiplano boliviano (Servant, 1968; Petit-Marie et. al. 1991 apud Servant et. al., 1993;
Ybert, 1992).
Ainda nesta fase, a partir de 13.000 anos AP, observa-se o desenvolvimento da
floresta em Carajás (Absy et. al., 1991), bem como em outras partes da Amazônia (van
der Hammen, 1991). Esta tendência úmida foi confirmada pelo registro de Servant e
Fontes (1978 apud Servant et. al., 1993) para a subida do Lago Titicaca. No Brasil
central (Salitre), no entanto, a fase seca que provocou a regressão florestal persistiu
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ainda até o final do Pleistoceno, pontuada por duas fases secas, 14-13.000 e em torno
de 10.500 anos AP, alternadas por uma fase úmida que teve início em torno de 12.000
anos AP, quando observou-se o desenvolvimento de uma floresta de Araucaria,
indicando que, além de úmido, o clima era também frio. O máximo desenvolvimento
desta floresta de Auracaria se deu entre 10.000 – 8.000 anos AP. Em concordância
com os dados do Brasil central, Bartlet e Barghoorn (1973) demonstraram a ocorrência
de uma mistura de floresta pluvial e floresta montana na porção norte da faixa tropicial
(Panamá) durante o Holoceno inferior.
Holoceno inferior / médio (10.000 – 4.000 anos AP): o início do Holoceno foi
marcado pelo pleno desenvolvimento florestal, nas baixas latitudes da faixa tropical,
como em vários pontos da Amazônia (Absy et. al., 1991; van der Hammen, 1991;
Servant et. al., 1993; Sifeddine et. al., 1994; Pessenda et. al., 1997ª; no prelo; Gouveia
et. al., no prelo), interpretado como resultado de um clima bastante úmido. Esta fase
climática úmida é corroborada pelos altos níveis lacustres observados na zona trópicocentral, como por exemplo no Lago Valencia, na Venezuela (Salgado-Laboriau, 1980;
Bradbury et. al., 1981). Em torno de 8.000 anos AP o clima tornou-se mais seco em
várias áreas da Amazônia e chegou ao máximo em 5.000 anos AP, em Carajás (Absy
et. al., 1991). Esta tendência à condições climáticas mais secas no Holoceno médio
(~7.400 anos AP) foi também observada entre 7.000-3.000 anos AP na Amazônia
central, por Pessenda et. al. (1997b), entre 6.000-5.000 anos AP em Rondônia
(Gomes, 1995; Pessenda et. al., no prelo), 6.000 anos AP no sul da Amazônia (Servant
et. al. 1989; Turcq et. al., 1993; Desajrdins et. al. 1996), bem como, da América do
Sul (Bradbury et. al. 1981, Leyden, 1984).
No Brasil central, o Holoceno que começou frio e úmido em Salitre, no entanto,
foi seco na maior parte das outras localidade no centro-sul brasileiro até cerca de
7.000-6.000 anos AP. Estas evidências são mostradas tanto na região centro-oeste
brasileira, como por exemplo, nos estudos de Barbieri (1994) e Barbieri et. al. (1995)
e Salgado-Laboriau et. al. (1997) em Cromínia, Goiás, quando na região sul e sudeste
(Behling, 1995 a e b; Cordeiro e Lorscheitter, 1994, Lorscheitter e Mattozo, 1995,
Neves e Lorscheitter, 1995 apud Ledru et. al., 1998; De Oliveira, 1992). O fato de
Salitre apresentar um clima úmido discordante com o resto do Brasil sul-central devese, segundo Ledru et. al. (1998) ao fato de Salitre estar na trajetória das frentes-frias
158

polares, o que ocasionou uma maior frequência de entradas destas massas de ar polares
naquela região, mantendo, assim, as condições climáticas frias e úmidas.
De uma forma geral, ao final desta fase climática seca que caracterizou o Holoceno
inferior no centro-sul do Brasil, observou-se o desenvolvimento de uma floresta
decídua na maior parte dos estudos citador anteriormente, indicando uma sazonalidade
entre estações secas e úmidas ao longo do ciclo anual. Behling (1995 a), em seu estudo
no Lago do Pires (MG), mostrou que o período compreendido entre 7.500-5.500 anos
AP representou uma fase seca que provocou a abertura florestal e incêndios naquela
região. Já em Salitre, esta fase seca foi registrada entre 5.500-4.500 anos AP (Ledru,
1993) e em Piracicaba (SP) em torno de 6.000 anos AP (Pessenda et. al. 1996 a).
Holoceno médio-recente (4.000 anos AP – hoje): A partir do Holoceno médio,
observou-se o retorno as condições úmidas na Amazônia, propiciando o retorno da
floresta em Carajás (Absy et. al., 1991; Sifeddine et. al., 1994). Este retorno de um
clima mais úmido foi registrado através da composição isotópica do carbono da
matéria orgânica do solo, em várias outras partes da Amazônia (Gomes, 1995;
Desjardins et. al., 1996; Pessenda et. al., 1997 a e b; Gouveia, no prelo), e também
pelo aumento do nível lacustre do Lago Titicaca (Mourguiart, 1992 apud Servant et.
al., 1993). No entanto, segundo estes mesmo autores, o período que cobre o Holoceno
médio até o recente na Amazônia é marcado por várias flutuações climáticas de curtaduração que promovem modificações pontuais, difíceis de serem correlacionadas entre
diferentes locais.
Já no Brasil central, observou-se o retorno das condições úmidas a partir de cerca de
4.000 anos AP, sendo, no entanto, pontuada por períodos secos de curta-duração e
difícil correlação espacial, como observado para a Amazônia.
Os mecanismos que provocam as mudanças climáticas na superfície da Terra são
ainda pouco conhecidos. No entanto, sabe-se da grande importância dos aspectos
astronômicos, dentre eles as variações orbitais (Berger e Loutre, 1991), que
influenciam na distribuição latitudinal e sazonal da radiação solar na Terra. Segundo
Berger (1992 apud Martin et. al., 1997), atualmente, a órbita terrestre faz com que a
Terra esteja mais próxima do sol durante o verão austral (dezembro) e mais longe
durante o verão boreal (junho). Como consequência disto, no hemisfério sul ocorrem
grandes mudanças sazonais, com verões bastante quenter, invernos frios, e marcadas
mudanças nas zona de convergência intertropical (ZCIT) (Figura 2). No entanto, em
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torno de 11.000 anos AP (idade calibrada), o inverso acontecia, ou seja, a Terra estava
mais próxima do sol no inverno austral (junho) e mais distante em dezembro (verão
austral). Isto, então, reduzia a sazonalidade do hemisfério sul, fazendo com que a
ZCIT ocupasse uma posição semelhante aquela que ocupa hoje no final da primavera
austral. O resultado disto, é que a situação de 11.000 AP, propiciou a chegada de
frentes-frias polares mais adiante ao norte, durante a primavera, outono e até, mesmo,
no verão, suportando, então, a ocorrência de florestas de Araucaria na região de Salitre
durante este período (Servan et. al., 1993; Martin et. al. 1997).
Entretanto, os aspectos relacionados as mudanças astronômicos apresentam um
ciclicidade bastante longa, não sendo, desta forma condizentes com as alterações
climática bruscas observadas durante o Holoceno. Desta maneira, na tentativa de
explicar os mecanismos controladores destas alternâncias entre climas mais secos e
mais úmidos durante o Holoceno, Martin et. al. (1993) lançaram a hipótese da
ocorrência de fenômenos climáticos semelhantes ao atual El-Niño, só que de duração
entre 50-200 anos, chamados por isso, de condições tipo EL-Niño. A hipótese de
Martin e seus colaboradores foi baseada na observação da geometria típica dos
depósitos de areia na costa brasileira (Figura 52). Visto que, em condições normais, ou
seja, sem influência do El Niño, o transporte preferencial das areias na costa brasileira
se da de sul para norte, seguindo a direção imposta pela entrada das frentes frias
polares, e que conforme observado por Farias et al (1985 apud Martin et. al., 1993) nas
praias de Salvadore (BA), durante o evento El-Ninode 1982-83, o sentido do
transporte durante estes eventos foi invertida, i.é., de norte para sul. Esta reversão é
explicada pelo bloqueio de frentes-frias na porção sul-sudeste brasileiro, promovendo
uma intensa precipitação nestas regiões e, períodos extremamente secos acima da zona
de bloqueio, principalmente no nordeste.
Este bloquei de frentes-frias modificando a direção dos ventos na costa brasileira e,
consequentemente, do sentido preferencial dos depósitos costeiros. Martin et. al. (op.
cit.) aplicaram as observações acima para explicar a ocorrência de sete eventos de
reversões ocorridos entre 5.100 e 3.900 anos AP, na planície costeira do Rio Doce
(ES). Confrontando as idéias levantadas pelo modelo proposto com a influência do
nível do Lago Titicaca, com os perfis polínicos da Serra de carajás e com as variações
na descarga durante os últimos 7.000 anos na América do Sul, tendo sido muito
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recorrentes até cerca de 3.900-3-600 anos AP, como registrado na planície do Rio
Doce, e raros após 2.800 anos AP.
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4.4.2 Mudanças paleoclimáticas na região do Vale do Médio Rio Doce

Este estudo utilizou informações palinológicas do Lago Dom Helvécio obtidas por
Ybert et. al. (1997, no prelo), bem como nos resultados referentes a petrografia da matéria
orgânica refratária, incluindo-se ai, contagem de micro-carvões e de fragmentos lignocelulósicos, além de dados geoquímicos (anteriormente apresentados), para a avaliação das
mudanças climáticas Holocênicas na região do vale do médio Rio Doce.
Os dados palinológicos foram obtidos em dois testemunhos: (1) LDH94-4. Coletado a
30 metros de profundidade no Lago Dom Helvécio e que representa o fácies lacustre; e (2)
LDH2, coletado a 1 metro de profundidade, no mesmo lago, pelo grupo de pesquisadores
franco-brasileiros do convênio ORSTOM/CNPq, representando o fácies do aluvião do peloRio Doce. As técnicas de preparação e contagens dos pólens estão descritas em Ybert et. al.
(1992) e os resultados mostrados na Figura 53.
Segundo Ybert et. al. (1997, no prelo), as análises palinológicas dos sedimentos
aluviais (LDH2) evidenciaram uma vegetação de cerrado, dominada por gramíneas. Nestes
sedimentos, os pólens arbóreos representaram de 9 a 30% da população, e são caracterizados
por elementos das famílias Moraceae, Anacardiaceae, Myrtaceae, Palmae, Apocynaceae e
Euphorbiaceae (Alchornea). Esta fisionomia vegetal é corroborada pelos valores de
composição isotópica do carbono da maéria orgânica deposicional nos testemunhos que
representam o aluvião do paleo-Rio Doce, que apresentaram um valor típico de -20‰ (figuras
30 e 31), caracterizando uma forte contribuiçãi de plantas C4.
Estes dados em conjunto confirmam, então, em termos de condições climáticas, as
várias observações geomorfológicas feitas anteriormente na região (De Meis e Monteiro,
1979; De Meis e Moura, 1984, etc.)e caracterizam a ocorrência de uma fase de clima seco que
abrangeu o final do Pleistoceno e o Holoceno inicial na região. Tais condições climáticas
áridas, como ressaltado anteriormente, foram comuns nas regiões centro-sul do Brasil
(Barbieri, 1994; Barbieri et. al., 1995; Vincentini, 1993; Salgado-Laboriau et. al., 1997;
Behling, 1995 a e b; Ledru et. al., 1998) até cerca de 7.000-6.000 anos AP.
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Figura 53: Diagrama palinológico sintético do LDH94-4, retirado de Ybert et. al. (1997). Notar que o
autor utilizou idade calibradas na referência cronológica desta figura. Ap = pólens arbóreos; Gr =
gramíneas; Cp = Compositae; He = pólens de herbaceas; Aq = polens de plantas aquáticas; Pt =
esporos de pteridófitas.

O registro palinológico do LDH94-4 (Figura 53) demonstra, desde sua base, ou seja, a
partir de 8.200 anos AP, a ocorrência de uma floresta semi-decídua com elementos de mata
ciliar. Neste caso, os pólens arbóreos foram dominantes e representaram de 66 a 87% do
espectro polínico, enquanto que as gramíneas representaram de 6 a 25%. A ocorrência de
algas foi registrada em todo perfil, indicando que, nesta época a margem do lago estava
próxima. De fato, a abundância de pteridófitas na base do perfil corrobora com a
reconstituição do nível lacustre desta época, como pode ser visto na Figura 39, bem como a
caracterização fisionômica da vegetação confirmada pelos valores de δ13C da matéria
orgânica deposicional neste perfil que se apresentaram em torno de -30 ‰ (Figura 34).
Assim, a luz dos resultados descritos no parágrafo anterior seria possível supor que a
fase de clima seco que caracterizou o final do Pleistoceno no centro-sul brasileiro teve fim em
torno de 8.000 anos AP na região do valo do médio Rio Doce. Esta sugestão estaria
concordante com as observações feitas por Behling (1995a) que descreveram a expansão das
florestas de galeria a partir de 8.000 anos AP no Lago do Pires (ver localização dos sítios
estudados na Figura 52).
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No entanto, uma observação mais cuidados destes resultados possibilitaria a inclusão
de uma segunda hipótese para explicar, pelo menos, os dados relativos ao Lago Dom
Helvécio. Neste sentido, partindo de uma caracterização dos sedimentos dos alúvios (LDH2)
como de uma origem regional, enquanto que os sedimentos lacustres LDH94-4 teriam uma
origem exclusivamente da bacia lacustre local, é possível imaginar que a ocorrência de um
clima mais seco, o qual condicionava a ocupação de cerrados, pode ter se prolongado mais do
que até cerca de 8.000 anos AP. Neste caso, o registro de uma floresta semi-decídua com
fortes elementos de floresta de galeria observado no perfil polínico LDH94-4, poderia ser o
resultado de uma situação micro-climática, o qual uma maior umidade foi favorecida pelo
entulhamento dos vales dos antigos tributários, que por fim formaram o Lago Dom Helvécio.
Esta ideia poderia ser reforçada ser reforçada com a observação da morfometria da bacia do
Lago Dom Helvécio, que se caracteriza por uma bacia fechada formada por vales encaixados.
Assim, estes argumentos lançam a hipótese de que a fase de clima seco do final do
Pleistoceno durou mais do que até 8.000 anos AP, e, assim, por trás de uma paisagem úmida
(florestada) de uma bacia local, regionalmente haveria condições mais secas caracterizadas
pela ocupação de cerrados. Apesar desta hipótese, é importante voltar a ressaltar, que um
padrão de desenvolvimento florestal de mata ciliar teve início em localidades próximas ao
Lago Dom Helvécio (Lago do Pires, Behling, 1995 a; e Salitre, Ledru, 1993), em idades
condizentes aos cerca de 8.000 anos AP, aqui registrados.
Seguindo com a ideia de um forte registro micro-climático, embora o registro polínico
tenha demonstrado uma ocorrência contínua de uma floresta semi-decidua, durante os últimos
8.200 anos, o que nos permitiria, numa primeira avaliação, supor uma permanência das
condições úmidas durante todo este período, a observação da variação dos fluxos de
fragmentos microscópicos para os sedimentos do lago (Figuras 54 a 58) permitiu a
identificação de variações climáticas neste período.
Foi possível observar que o fluxo de fragmentos ligno-celulósicos (FLC) para os perfis
5 e 6 foi cerca de uma ordem de magnitude maior do que para os sedimentos lacustres dos
perfis 7, 8 e 4, confirmando a origem aluvial que integrou as contribuições regionais. O
mesmo padrão pode ser observado para o aporte de micro-carvões, com um fluxo destas
partículas muito maior nos alúvios do que nos sedimentos lacustres, comprovando a
ocorrência de um clima seco que, provavelmente, provoca queimadas sazonais na vegetação
de cerrado. Já, dentre os testemunhos lacustres (LDH94-7, 8 e 4), o perfil 7 demonstra um

165

maior aporte de FLC e micro-carvões caracterizando o aumento na contribuição alóctone
neste perfil em relação aos demais, como já comentado nas parte I e III deste capítulo.

Figura 524: Fluxo (nº de fragmentos cm-2 ano-1) de FLC opacos e translúcidos e de micro-carvões
das classes de tamanho 1 (<4,5 µm); 2 (4,5 – 10 µm) e 3 (>10 µm) para o testemunho LDH94-5,
coletado a 7,75 metros de profundidade no Lago Dom Helvécio.
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Figura 55: Fluxo (nº de fragmentos cm-2 ano-1) de FLC opacos e translúcidos e de micro-carvões das
classes de tamanho 1 (<4,5 µm); 2 (4,5 – 10 µm) e 3 (>10 µm) para o testemunho LDH94-6, coletado
a 10,75 metros de profundidade no Lago Dom Helvécio.
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Figura 56: Fluxo (nº de fragmentos cm-2 ano-1) de FLC opacos e translúcidos e de micro-carvões das
classes de tamanho 1 (<4,5 µm); 2 (4,5 – 10 µm) e 3 (>10 µm) para o testemunho LDH94-7, coletado
a 15,75 metros de profundidade no Lago Dom Helvécio.
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Figura 57: Fluxo (nº de fragmentos cm-2 ano-1) de FLC opacos e translúcidos e de micro-carvões das
classes de tamanho 1 (<4,5 µm); 2 (4,5 – 10 µm) e 3 (>10 µm) para o testemunho LDH94-8, coletado
a 22,75 metros de profundidade no Lago Dom Helvécio.
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Figura 53: Fluxo (nº de fragmentos cm-2 ano-1) de FLC opacos e translúcidos e de micro-carvões das
classes de tamanho 1 (<4,5 µm); 2 (4,5 – 10 µm) e 3 (>10 µm) para o testemunho LDH94-4, coletado
a 30 metros de profundidade no Lago Dom Helvécio.

A parte das observações descritas acima, foi possível notar, principalmente, nos
LDH94-8 e 4, os quais não apresentam grande interferência externa, como observado no perfil
7, a ocorrência de 3 fases que corresponderam ao aumento no aporte de FLC opacos e microcarvões, e que devem estar relacionadas ao aumento da erosão das vertentes e dos incêndios
florestais, e, por isso, podem ser interpretadas como indicativos de fases climáticas mais
secas. Neste contexto, Behling (1995a), comenta que no sudeste brasileiro, as mudanças
climáticas parecem estar bem relacionadas a frequência de incêndios. Assim, de acordo com a
importância quantitativa do aporte de FLC e micro-carvões ao longo de todos os perfis, foi
possível sugerir que a região do Lago Dom Helvécio foi submetida a quatro fases climáticas
secas, decrescentes em termos de magnitude, são elas: ~8.500 anos AP, 7.000-5.500 anos AP,
4.000-3.000 anos AP e 2.000-1.500 anos AP.
É importante ressaltar que as crises distróficas identificadas na discussão
paleolimnológica, as quais corresponderam as fases caracterizadas pelo aumento do aporte
externo, e que foram datadas entre 6.700-6.300 e 3.400-3.200 anos AP, encaixam-se
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perfeitamente nos períodos de maior ocorrência de carvões, os quais sugerem uma fase
climática seca. Além disto, Dumont e Tundisi (1997) em seus dados preliminares sobre a
Paleolimnologia de três lagos do vale do médio Rio Doce observaram a ocorrência de
diatomáceas halófitas em três camadas dos perfis estudados, as quais interpretaram como
crises salinas decorrentes de, prováveis, fases climáticas secas. Apesar de não haver referência
geocronológica para os dados destes autores, uma estimativa grosseira em termos de
correlações estratigráficas, apontam para similaridades temporais entre estes dados nas fases
secas a partir de 7.000 anos AP, descritas acima.
Entretanto, uma análise mais aprofundada do padrão climático a ser estabelecido leva
em conta, não os aspectos quantitativos dos aporte, mas também os aspectos qualitativos,
como por exemplo aquele relacionado a distribuição de tamanho dos carvões depositados nos
sedimentos (Figura 59). Esta abordagem permite estimativas relativas a abrangência espacial
dos paleo-incêndios. Neste contexto, é possível observar que os sedimentos aluviais
depositados pelo paleo-Rio Doce até cerca de 8.500 anos (LDH94-5 e 6) apresentam,
relativamente aos demais testemunhos, uma alta contribuição de carvões grandes, ou seja,
aqueles que compõem as classes 2 e 3 (> 4,5 µm). Em contraposição a isto, os sedimentos
lacustres (LDH94-7, 8 e 4) apresentam uma dominância na ocorrência de carvões pequenos
(classe 1, < 4,5 µm) de praticamente 90 %. Estas diferenças apontam para tipos de transporte
diferentes. Assim, observando o diminuto tamanho da grande maioria dos micro-carvões
presentes nos perfis 7, 8 e 4, foi possível sugerir que estes tenham sido transportados como
aerossóis, caracterizando uma origem regional para estes incêndios. Este tipo de transporte foi
sugerido por Cordeiro (1995) para explicar a deposição de micro-carvões em Carajás, sendo
que lá o tamanho médio destas partículas atingiu 15,5 µm. No entanto, a confirmação desta
origem regional pode ser feita através da observação de nenhuma correlação significativa
entre o aporte erosivo, o qual formou as intercalações arenosas, no LDH94-7, e o aporte de
micro-carvões. Este raciocínio se baseia no fato de que se os carvões presentes nos perfis 7, 8
e 4 fossem devido a lavagem da bacia, isto se reflete numa boa correlação positiva entre as
intercalações arenosas, que em última análise representam lavagem da bacia, e o aporte de
carvões. Além disto, é possível verificar que nenhum dos três períodos de aumento de FLC e
micro-carvões provocou significativas modificações nos marcadores de qualidade da matéria
orgânica total depositada, como no C:N ou no δ13C, com exceção da fase climática seca entre
7.000-5.500 anos AP, conforme discutido a seguir (Figuras 32, 33 e 34). Isto ocorre,
provavelmente, porque o aporte de matéria orgânica para o lago é oriundo da bacia local, e,
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possivelmente, devido as características micro-climáticas, a ação do clima regional sobre a
comunidade local foi mais amena. Esta amenidade, em termos das resposta da comunidade
biológica as mudanças climáticas, ou seja, a continuidade do registro polínico característico
de floresta semi-decídua desde 8.200 anos AP, conjugado ao não registro de drásticas
mudanças limnológicas que caracterizam alterações no nível do lago em resposta as fases
climáticas secas, pode indicar que a contribuição de água subterrânea regional seja importante
para o Lago Dom Helvécio. Isto poderia manter uma estabilidade micro-climática, como
ressaltado tantas vezes anteriormente. Este efeito “tampão” produzido pelo Lago Dom
Helvécio foi mencionado por Dumont e Tundisi (1997) em seu estudo preliminar sobre a
Paleolimnologia de quatro lagos do vale do médio Rio Doce, no qual o Lago Dom Helvécio,
apesar de apresentar um importante registro contínuo que testemunha vários aspectos
relacionados a sua própria gênese, entre outras coisas, mostrou-se pouco sensível as mudanças
ambientais de escala locais/regionais.
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de participação de micro-carvões das classes de tamanho 1 (<4,5 µm); 2 (4,5 –
10 µm) e 3 (>10 µm) para os testemunhos LDH94-5 (7,75 m), 6 (10,75 m), 7 (15,5 m), 8 (22,75m) e 4
(30 m), em função da profundidade do perfil.
Figura 54: Porcentagem

Em conjunto, tudo isto corrobora o fato de que as indicações de fases climáticas secas
obtidas pelo aumento no aporte de FLC e carvões representam uma condição muito mais
regional do que local. Outro fato que deve ser considerado é a representatividade em termos
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de massa, que estes elementos microscópicos apresentam frente a matéria orgânica total que é
sedimentada. Uma estimativa grosseira possibilita uma ideia destas dimensões. Assumindo
que o tamanho médio dos elementos figurados, no caso, microcarvões e FLC, seja 15 µm, e
que estes fragmentos possuam uma forma cúbica, considerando-se a densidade da matéria
orgânica em torno de 0,45 g/cm³ (Cordeiro, 1995), foi possível estimar que estes elementos
figurados representariam algo em torno de 0,75% da matéria orgânica total depositada.
No caso da distribuição de tamanho dos carvões observados nos sedimentos do alúvio
(LDH94-5 e 6), observou-se que cerca de 60% dos carvões pertencem a classe 1, ou seja, são
menores do que 4,5 µm, e os demais representam as classes 2 e 3 (> 4,5 µm). Comparando
estes resultados com aqueles obtidos para os perfis 7, 8 e 4 (comentados anteriormente) é
possível sugerir que além da deposição aérea, os carvões depositados no aluvião do paleo-Rio
Doce sofreram um transporte aquoso regional.
Assim, com base na distribuição das classes de tamanho de micro-carvoões
depositados foi possível estabelecer que as variações climáticas registradas nos sedimentos do
Lago Dom Helvécio representam o padrão regional. Desta maneira, a comparação do padrão
climático registrado no Lago Dom Helvécio com outras localidades do Brasil (Figura 60)
mostrou que o limite Pleistoceno-Holoceno foi marcado pela ocorrência de uma fase
climpatica seca, que durou na região do vale médio Rio Doce até cerca de 8.500 anos AP.
Esta idade é coincidente com o registro de cerrado, o qual caracterizou esta fase climática, no
Lago do Pires (Behling, 1995 a), parcialmente coincidente com Cromínia, Goiás (Vicentini,
1993) e com término de um hiato de sedimentação na Lagoa dos Olhos (De Oliveira, 1992).
No entanto, esta fase seca não foi registrada nem na Amazôniam quando se dá o pleno
desenvolvimento florestal, tão pouco em Salitre (Ledru, 1993) onde o desenvolvimento de
uma floresta de Araucaria, aponta para um clima úmido e frio.
Desta forma, a fase climática úmida do início do Holoceno só teve início por volta de
8.500 anos no vale do médio Rio Doce, quase se desenvolveu a floresta semi-decídua, e foi
pontuada por três períodos mais secos. O primeiro deles, que parece ter sido o mais intenso,
abrangeu o período entre 7.000 e 5.500 anos AP. Apesar do poder de tamponamento oferecido
pelo lago, foi possível observar que a composição isotópica do carbono da matéria orgânica
depositada neste período é de cerca de -25 ‰ nos perfis 4 e 8 (Figuras 33 e 34), indicando que
floresta apresentava uma certa contribuição de plantas C4 ou, ainda, que os incêndio em
cerrados, os quais apresentam um forte componente C4, formou carvões com este sinal
isotópico que, por fim, influenciaram o δ13C final da matéria orgânica deposicional. Esta fase
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seca foi coincidente com a abertura da floresta registrada por Behling (1995 a) no Lago Pires
que abrangeu o período de 7.500 a 5.300 anos AP, e ambas são concordantes com o baixo
nível do Lago Titicaca, o qual foi relacionado por Martin et. al. (1993) a possíveis
recorrências dos fenômenos do tipo El-Niño. Neste caso, estando o Estado de Minas Gerais,
geralmente ao norte da zona de bloqueio de frentes-frias, o efeito climático produzido pelo
fenômeno seria sentido através de um clima mais seco. Neste contexto, a maior parte dos
sítios amazônicos, também, registrou este período seco, em idades semelhantes aquelas
observadas no Rio Doce e no Lago Pires. Entretanto, nem Salitre nem a Lagoa dos Olhos,
ambas, também, em Minas Gerais, apresentaram sincronia neste evento. No caso da Lagoa
dos Olhos e de Salitre, a maior latitude destes sítios em relação a Lago do Pires e do Lago
Dom Helvécio, parecem ter sido preponderantes, o que pode ser verificado pelo registro de
um clima frio no primeiro sítio.
A segunda fase seca, mais fraca que a anterior, e que caracterizou o Holoceno médio
no valo do médio Rio Doce, ocorreu entre 4.000 e 3.000 anos AP. Nesta fase, apesar de
Behling (1995 a) registrar a ocorrência de incêndios e de cerrados nos locais mais altos da
paisagem, em resposta a um clima que, segundo este autor, apresentava cerca de 5 meses de
estação seca, a fase climática seca não foi caracterizada no Lago Pires. No entanto, este clima
seco, do meio do Holoceno, no vale do Rio Doce apresentou correspondência com o final da
fase seca registrada em Salitre e no início dela na Lagoa dos Olhos. Em relação aos sítios
amazônicos, os limites desta segunda fase seca Holocênica no Rio Doce, por vezes coincide
com longos registros contínuos de seca na Amazônia, ou seja, o final da fase seca que
começou em cerca de 7.500 anos AP, principalmente na Amazônia central.
O último período seco, o qual foi o mais curto e fraco de todos no vale do Rio Doce,
foi registrado nos sedimentos do Lago Dom Helvécio entre 2.000 e 1.500 anos AP. Nesta
fase, registrou-se o pleno desenvolvimento da floresta no Lago Pires e em Salitre. Entretanto,
coincide com o final da branda fase seca registrada na Lagoa dos Olhos por De Oliveira
(1992).
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Figura 55: Comparação entre as condições climáticas em Carajás - Serra Sul (Sifeddine et. al., 1994) e Serra Norte (Cordeiro, 1995), Amazônia Central
(Pessenda et. al., 1997a), Rondônia (Gouveia et. al., no prelo), Salitre (Ledru, 1993), Lagoa dos Olhos (De Oliveira, 1992), Lagoa do Pires (Behling, 1995 a) e
dos eventos do tipo El-Niño na planície costeira do Rio Doce e no Lago Titicaca (Martin et. al., 1993), e os resultados obtidos por este estudo para o Lago
Dom Helvécio.
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5. CONCLUSÕES
A utilização de traçadores ambientais múltiplos aliada a uma abordagem espaçotemporal, isto é, aplicada em vários testemunhos especialmente distribuídos ao longo de um
transecto batimétrico do Lago Dom Helvécio, foi essencial e fundamental para o
entendimento de diversos aspectos ligados a dinâmica espaço-temporal deste sistema, o qual
com certeza não poderiam ser elucidados com uma amostragem pontual. Assim, os dados
obtidos por este estudo, e que se encontram sintetizados no quadro 2, permitiram chegar as
seguintes conclusões a respeito da evolução paleoambiental da região do vale médio do Rio
Doce e, especificamente, do Lago Dom Helvécio:
A aplicação de traçadores múltiplos na caracterização dos sedimentos estudados
permitiu a identificação de três fáceis sedimentares, a saber: (1) o fáceis do aluvião
pelo Rio Doce; (2) o fáceis marginal-lacustre; e (3) o fáceis lacustre.
Confirmando diversos estudos geomorfológicos anteriores, o Lago Dom Helvecio foi
formado pelo barramento dos tributários do paleo-Rio Doce durante a última fase de
clima seco do final do Pleistoceno. Esta fase climática seca foi registrada nos
sedimentos fácies aluvial pela composição isotópica relativamente pesada (-19‰),
pela característica ligno-húmica da matéria orgânica refratária, o qual apresentou uma
grande proporção de fragmentos ligno-celulósicos opacos, além da caracterização
palinológica que detectou a ocorrência de um cerrado na região.
Apesar do registro mais antigo do lago ser datado de cerca de 8500 anos AP, é
provável que o Lago Dom Helvécio tenha se originado algumas centenas de anos
antes, uma vez que nesta idade o lago já apresentava uma lamina d’água de cerca de 2
metros.
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Até cerca de 8200 anos AP, a neotectônica influenciou fortemente o Lago Dom
Helvécio, provocando na sua parte mais profunda uma subida de 5 metros (125% de
aumento) em apenas 300 anos, isto é, de 8500 a 8200 anos AP. Após este período, é
provável que o controle do nível lacustre tenha sido ponderantemente climático.
De 8200 anos AP até o atual, os registros da variação espaço-temporal dos fácies
marginal demonstram uma progressiva subida do nível do lago, em taxas inferiores
aquelas observadas para o período tectonicamente controlado. No entanto, não há
nenhum argumento que sustente a progressiva continuidade desta subida. Neste
mesmo sentido, a variação temporal dos parâmetros morfométricos do Lago Dom
Helvécio também demonstra um progressivo aumento do índice de desenvolvimento
marginal durante este período, indicando um continuo favorecimento à colonização
por organismos litorais. Esta observação foi corroborada pelos dados remanescentes
animais levantados por Andrade (1994), que mostrou um aumento de abundância de
organismos litorais de cerca de 8200 anos AP até hoje.
O registro sedimentar da margem do lago, a qual recebia contribuição do paleo-rio até
7400 AP, demonstra através da assinatura isotópica da matéria orgânica sedimentar,
que esta margem foi colonizada, provavelmente por macrófitas do tipo-C4
(gramíneas). A acumulação destas macrófitas pode ter promovido o estabelecimento
de um gradiente de oxia nos sedimentos destas regiões, propício à neoformação de
siderita.
Até cerca de 4200 anos AP, o Lago Dom Helvécio apresentava uma profundidade
máxima (12-18 metros) que propiciava a circulação frequente de sua coluna d’água,
num padrão quiçá polimítico. Este padrão de isotermia favorecia e disponibilizava os
nutrientes em toda coluna d’água também favorecia os processos degradativos prédeposicionais. Esta fase homotérmica e eutrófica teve as diatomáceas centradas do
gênero Aulacosteira como um dos principais representantes da comunidade
fitoplanctônica.
A partir de cerca de 4.200 anos AP, a profundidade máxima do lago foi maior do que
aquela suportada para a ocorrência na circulação frequente da coluna d’água, tornando
a isotermia cada vez mais infrequente. A infrequência da circulação da coluna d’água
foi ocasionando gradualmente a indisponibilização dos nutrientes remineralizados no
lago para os produtores, provocando, assim, uma diminuição gradual na produtividade
do lago, até que em cerca de 2.000 anos AP, o padrão de estratificação monomítico e o
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estado oligotrófico atual foram alcançados. As diatomáceas altamente abundantes na
fase anterior foram substituídas por uma comunidade fitoplanctônica, provavelmente
dominada por cianobactérias (como ocorre hoje) e mais rica em Botryococcus. Esta
fase, foi então, caracterizada como estratificada e oligotrófica.
A reconstituição dos padrões de circulação da coluna d’água no Lago Dom Helvécio
foram corroboradas, além dos indicadores biológicos, pela composição isotópica do
carbono e do nitrogênio e pela condutividade iônica sedimentar.
Baseado nas reconstituições das profundidade máximas do lago no limite entre os
padões de circulação frequente e infrequente, bem como nos padrões atuais de
distribuição de diatomáceas Aulacoseira no lago e no padrão de circulação dos demias
lagos do complexo lacustre do médio Rio Doce, foi possível estabelecer que a
profundidade limite para a ocorrência de um padrão isotérmico frequente no Lago
Dom Helvécio é de cerca de 12 metros.
A comparação entre os aportes de fragmentos microscópicos com origem autóctones
(remanescentes algais) e alóctones (fragmentos ligno-celulósicos opacos e microcarvões) mostrou que a parte da caracterização entre os estágios eutrófico e
oligotrófico (descritos acima), ocorreram duas crises distróficas, definidas com base
em um aumento proporcional na contribuição dos fragmentos alóctones em relação
aos autóctones. Estas chamadas crises distróficas ocorreram entre 6.700 e 6.300 anos
AP e 3.400 e 3.200 anos AP. O aumento do aporte alóctone, registrado poe estes
fragmentos, provocou, um sutil e posterior, aumento na produção dos elementos
autóctones.
A contagem de micro-carvões em lâminas de kerogênio dos sedimentos estudados
mostrou a ocorrência de quatro fases de aumento na abundância destes elementos, que
foram relacionadas ao aumento na frequência de paleo-incêncidios, ou seja, de fases
climáticas secas. Estas fases foram datadas em: anterior a 8.500 anos AP, 7.000-5.500
anos AP, 4.000-3.000 anos AP e 2.000-1.500 anos AP.
O aumento observado na contribuição de carvões, ou de outros elementos figurados do
kerogênio analisado, não mostrou nenhuma correspondência no registro quantitativo
ou qualitativo da matéria orgânica no Lago Dom Helvécio. Este fato parece se
relacionar a pequena representatividade, em termos de massa, destes fragmentos frente
a matéria orgânica total.
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A primeira fase seca, a qual é também registrada em vários outros sítios estudados no
centro sul brasileiro, corresponde a fase de clima seco que caracterizou o final do
Pleistoceno nesta região e que provocou a agradação da bacia do paleo-Rio Doce e,
consequente, entulhamento de seus tributários (como comentado no tópico 1 das
conclusões).
O confronto entre os dados palinológicos, que mostraram registro de florestas semidescíduas desde 8.200 anos AP e a distribuição de tamanho entre os micro-carvões
contados, cuja análise mostrou que cerca de 90% dos carvões nos depósitos lacustres
(posteriores a 8.200 anos AP) foram menores do que 4,5 µm, sugere que o transporte
destes carvões foi, principalmente, aéreo, caracterizando fases climáticas regionais.
A segunda fase seca (7.000-5.500 anos AP), foi a mais intensa de todas as outras que
tiveram seu início no Holoceno e apresentou coincidência com a abertura da floresta
na Lagoa do Pires (MG) e em vários sítios na Amazônia, além do rebaixamento do
Lago Titicaca, que por sua vez foi explicados através da recorrência de situações do
tipo El-Niño.
É provável que dentro das fases climáticas secas de 7.000-5.500 anos AP e 4.0003.000 anos AP, os períodos entre 6.700 e 6.300 anos AP e 3.400-3.200 anos AP, os
quais correspondem a crises distróficas, tenham sido mais intensos, provocando fortes
tempestades que lavaram a bacia de drenagem local.
As demais fases secas (menos intensas que a anterior) tiveram ocorrência parcial com
Salitre e a Lagoa dos Olhos.
As características morfométricas da bacia do Lago Dom Helvécio, o qual se
caracteriza por vales encaixados, e a pouca sensibilidade frente as mudanças
climáticas do Holoceno, evidenciada em termos da variação dos parâmetros
limnológicos e da manutenção da floresta semi-descícua do entorno durante os últimos
8.200 anos AP, permitem caracterizar o forte poder de tamponamento do Lago Dom
Helvécio frente a estas mudanças, condicionado, possivelmente, por um importante
aporte subterrâneo regional.
A avaliação da importância relativa dos traçadores paleoambientais utilizados por este
estudo na elucidação dos processos propostos na introdução (Tabela 1) está mostrada
na Tabela 14. Cabe aqui ressaltar que a petrografia da matéria orgânica deposicional
foi, assaz, importante na obtenção de muitas das conclusões descritas acima. Esta
importância advém, principalmente, da resposta rápida e direta destes marcadores
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frentes as mudanças ambientais, permitindo, no caso do Lago Dom Helvécio, além de
uma caracterização local, o estabelecimento de padrões regionais.
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Tabela 14: Relação entre os traçadores paleoambientais utilizados e o grau de esclarecimento obtido na elucidação dos processos propostos.

Paleolimnologia

Paleoclima

Traçadores

Identificação dos

Origem da

Variação do Nível

Padrões de

Mudanças no

Mudanças

Paleoambientais

Fácies Sedimentares

Matéria Orgânica

Lacustre

Estratificação

Estado Trófico

climáticas

Litologia

XXX

X

XXX

X

XX

XX

Carbono Orgânico

XX

XX

XX

XX

XX

X

N.U.

X

N.U.

X

X

N.U.

C:N

N.U.

XX

N.U.

X

X

N.U.

δ13C

XX

XXX

X

X

XX

XXX

δ15N

N.U.

X

N.U.

X

X

N.U.

Condutividade

X

N.U.

XX

XX

N.U.

N.U.

Granulometria

XX

XX

XX

X

N.U.

XX

Mineralogia

X

X

X

X

X

X

Petrografia da

XX

XXX

X

XXX

XXX

XXX

Total (COT)
Nitrogênio Total
(NT)

Iônica Sedimentar

Matéria Orgânica
N.U.

=

traçador

não

utilizado

para

este

fim,

X=pobre,

XX=razoável

e

XXX=muito

bom.
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7. ANEXO

7.1: Descrição detalhada da vegetação do Parque Florestal do Rio Doce

Segundo o relatótio da CETEC (1981), considerando-se a fisionomia, estrutura e formas-devida, a vegetação do Parque Florestal do Rio Doce foi subdividida em 10 tipologias básicas, a
saber:
Mata alta primária com epífitas: mata primária bem desenvolvida, estratificada com
grande número de árvores de grande porte (maiores que 30 metros) e uma grande
variedade de espécies. Entre as espécies presentes na canópia encontram-se Luehea
grandiflora, Cariniana estrellensis, Lecythis pisonis, Platymenia fotiolosa, Joannesia
princeps, Virola gradneri e Dalbergia nigra.
Em todos os estratos encontram-se muitas epífitas vasculares. Este tipo de vegetação
se encontra caracteristicamente em terrações e nos antigos canais de drenagem, de
relevo plano e solos moderadamente bem drenados cobrindo uma área total de
aproximadamente 3.023,7 há, ou 8,5% da área do parque.
Mata alta: mata bastante desenvolvida e estratificada com árvores de grande porte.
Difere-se da vegetação anterior pela ausência de um número significativo de epífitas,
pelo menor número de árvores de grande porte, pela altura média menor e no aspecto
primário. As espécies mais frequentes neste tipo são Nectandra reticulata, Joanesia
princeps, cariniana estrellensis, Tapirira guianensis e Cecropia sp.
Neste tipo de vegetação as epífitas são raras ou ausentes, e bambuzóides podem
ocorrer. Cipós e lianas ocorrem com frequência em todos os estratos cobrindo sempre
menos do que 5%. Esta fisionomia ocorre em áreas alteradas por fogo de 30 anos atrás
e se concentra nas bacias côncavas das montanhas e morros, em terraços planos nos
antigos canais de drenagem e em leitos maiores dos ribeirões cobrindo,
aproximadamente, 29,98% (10.850,9 há) da área do parque, principalmente do seu
lado oeste.
Malta média à alta com bambuzóides e graminóides: Este tipo apresenta a fisionomia
intermediária entre a mata média secundária com bambuzóides e graminóides e a
fisionomia descrita anteriormente. Apresenta altura varável, mas sempre acima de 12
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metros. O estrado herbáceo é caracterizado pela presença de gramíneas e ciperáceas.
Existem evidências de antigos incêndios, indicando a possibilidade deste tipo de
vegetação representar um estágio avançado de recolonização após as mudanças
produzidas pelo fogo. No entanto, esta fisionomia também pode ser considerada como
um sub-clímax natural resultante de um ambiente com limitação de água e solos
inférteis, como encontrada em locais elevados. É o tipo fisionômicos mais abundante
no parque, cobrindo 30,56% ou 11.057,5 há.
Mata média secundária com bambuzóides e graminóides: É uma mata tipicamente
secundária, apresentando-se com regeneração das antigas matas devastadas por
incêndios recentes, principalmente nos anos de 1964 e 1967. O sub-bosque é fechado,
com presença abundande de bambuzóides, graminóides e cipós. A estratificação é
pouco definida, onde um estrato emergente pode ocorrer de indivíduos altos e de
copas largas, representado os remanescentes das matas devastadas pelo fogo. As
espécies mais representativas deste estrato emergente são Anadenanthera colubrina e
Eschweilera sp., enquanto que o estrato herbáceo pode ser caracterizado pela presença
de Imperata brasiliensis e Carex sp. Esta fisionomia é encontrada nas encostas
convexas dos morros nas encostas convexas dos morros e montanhas, cobrindo uma
área de 6.237 há, o que equivale a 2,7% da área do parque.
Mata baixa com solo exposto: Esta fisionomia configura uma mata de regeneração de
altura inferior a 8 metros, com baixa variedade de espécies, alta frequência de
bambuzóides e clareiras com solo exposto. Algumas espécies presentes são Ocotea
pretiosa, Xylopia aromática e Pouteria sp.
A ocorrência desta fisionomia se dá somente nas regiões atingidas pelo incêndio de
1967, as margens imediatas das lagoas. Encontra-se nas encostas convexas dos morros
em solos pobres do tipo podzólicos e/ou latossolos vermelho-amarelo, em locais bem
drenados. Observa-se uma grande incidência desta mata ao redor do Lago Dom
Helvécio. Foram mapeados 34,8 há ou 0,1% da área do parque com esta cobertura
vegetal.
Arvoredo baixo: Vegetação de altura baixa, irregular, com o estrato arbóreo aberto e
um estrato arbustivo fechado ou aberto.
Esta vegetação ocorre, em geral, no gradiente de terrenos alagados (brejos) para os
terrenos secos nas encostas, representando um gradiente entre áreas com abundancia
de Typha sp. e floresta. Cobre 396,6 ha equivalentes a 1,1% da área total do parque.
208

Campo sujo (savana altigraminosa sazonaria com arbustos e árvores baixas): O
campo sujo ou savana altigraminosa sazonaria com arbustos e árvores baixas pode ser
caracterizado por um estrato herbáceo graminoso fechado e um estrato arbustivo
esparso de árvores baixas e arbustos. Neste estrato ocorrem ervas latifoliadas e
bambuzóides em baixa cobertura. O campo sujo ocorre em relevo plano ou pouco
inclinado, principalmente nos antigos canais de drenagem, sobre solos moderadamente
drenados, com ocorrência de água em períodos de muita chuva. Como unidade típica
cobre 966 ha, equivalentes a 2,7% da área.
Samambaial (campo de fetos altos): esta fisionomia constitui um tipo de vegetação
puramente herbácea dominado por uma ptefidófita cosmopolita invasora (Pteridium
sp.), que se reproduz por rizomas e que pode atingir 2 metros de altura. O samambaial
sae encontra especialmente nos antigos canais de drenagem, de relevo plano, e solos
moderadamente bem drenados. Cobre mais ou menos 37 ha, equivalente a 0,1% da
área do parque. Pode ser encontrada na porção sul do parque, a leste do Lago Dom
Helvécio.
Taboal (campo altigraminoso sempre verde com Typha sp): Caracteriza-se por um
estrato herbáceo composto por graminóides com tifáceas, ciperáceas e gramíneas, e
pela ausência quase completa de estratos superiores arbóreos e arbustivos.
Característica é a presença abundante da taboa (Typha dominguensis). O taboal se
encontra em terrenos alagados, com água a superfície, fator determinante para o
ecossistema, conhecido como brejo. Cobre aproximadamente 3% do parque (1.084 há)
distribuídos pelas laterais dos antigos canais de drenagem.
Campo curti-ervoso parcialmente submerso (Vegetação aquática): Consiste
essencialmente de indivíduos estruturalmente suportados pela água, enraizados ou
flutuantes, as margens dos lagos, i.e., herbáceas aquáticas em formas diversas.
Algumas espécies frequente são Eleocharis sp. Nymphea spp. Salvinia spp., Eichornia
crassipes, Eichornia azurea, Cambomba piauhensis e Najas conferta. Este tipo
vegetacional encontra-se nas margens dos lagos distribuídos por todo parque, e
cobrem aproximadamente 6% (2,65 a 3 há) da área do parque, principalmente na parte
sul.
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7.2 Descrição detalhada da litologia dos testemunhos longos estudados.

- TESTEMUNHO LDH94-5
Unidade litoestratigráfica I:
0 – 4 cm – silte micáceo cinza-amarronzado com praias esverdeadas.
4 cm – contato transicional.
4 – 101 cm – silte micáceo cinza-amarronzado com laminações mais micáceas de 54 a
58 cm; 66 a 70 cm; 77,5 a 84,5 cm (sucessão de laminações centimétricas); e de 92 a
93 cm.
101 cm – contato nítido
101 – 175 – argila cinza amarelada com laminações siltosas (de coloração mais
escura) em 114 a 115 cm, 117 a 118 cm, 120 a 121 cm, 123 a 124 cm, 129 a 130 cm,
131,5 a 134,4 cm, 136 a 137 cm, 154 a 156 cm, 161 a 162 cm, 164 a 169,5 cm.
175 cm – contato nítido.
175 – 177 cm – silte micáceo cinza-oliva (“olive-grey”).
177 cm – contato erosivo.
177-200 cm – argila marrom-avermelhada com laminações siltosas de coloração mais
escura de 182 a 184 cm, 189 a 194 cm e 198 a 200 cm.

- TESTEMUNHO LDH94-6
Unidade litoestratigráfica III:
0 a 0,5 cm – camada de areia argilosa de 150 µm;
0,5 cm – contato nítido.
0,5 a 31 cm- silte micáceo com areia fina de 100 µm, onde de 22 a 32 cm ocorrem
laminações oblíquas com base erosiva com inclinação paralela as laminações e
côncava.
32 cm – contato erosivo
32 a 46 cm – argila com laminações sub-horizontais (mais escuras) milimétricas
46 cm – contato transicional
46 a 109 cm – contato erosivo
109 cm – contato erosivo
210

109 a 159 cm argila siltosa com laminações sub-horizontais mais claras
159 cm – contao nítido
159 a 170 – argila cinza amarelada (mais clara que as anteriores) com laminações subhorizontais
170 cm – contato nítido

Unidade lito-estratigráfica II:
De 170 a 177 cm – argila cinza oliva (“olive-grey”) sem laminações
177 cm – contato nítido
177 a 648 cm – argila marrom-avermelhada com:
- laminações horizontais siltosas milimétricas em 201 cm, 227 cm, de 236 a 290 cm,
de 308 a 335 cm, 353 cm, 361 cm, 362 cm, e de 386 a 387 cm;
- intercalações arenosas micáceas de 150-200 µm entre 343 e 349 (base erosiva), 360 e
361 cm, 376 e 381 cm (base erosiva), 425 e 426 cm, 444 e 447 cm (base erosiva), 456
e 458 cm (base erosiva), 491 e 492 cm (nível erosivo), 499 e 504 cm (base erosiva),
523 e 525 cm (base erosiva);
- laminações siltosas micáceas oblíquas milimétricas a centimétricas em 414 a 412 cm,
427 a 442 cm, 447 a 451 cm, 459 a 460 cm, 467 cm, 471 cm, 474 a 475 cm, 508 a 510
cm, 515 a 521 cm, 532 a 533 cm, 537 a 539 cm, 545 a 552 cm, 562 a 596 cm, 600 a
619 cm, e de 628 a 640 cm.
648 cm – contato nítido

Unidade lito-estratigráfica I:
648 a 650 cm – argila cinza oliva (“olive-grey”) com areia fina (100 µm) de grãos de
quartzo e grãos escuros bastante arredondados
650 cm – contato erosivo
De 650 a 672 cm – argila cinza oliva amarelada (“yellowish olive-grey”) com
laminações horizontais milimétricas de cores variadas (do marrom claro ao cinza
esverdeado). Ocorrem laminações de areia fina (100 µm) em torno de 663 cm.
672 cm – contato nítido
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De 672 a 674 cm – argila cinza oliva (“olive-grey”) com areia de 200 µm com
presença de quartzo de grãos escuros arredondados. Presença de restos vegetais
milimétricos
674 cm – contato nítido
De 674 a 681 cm – areia argilosa de grãos de quartzo de 300 µm e bastante
arredondados, além da presença de grãos negros.

- TESTEMUNHO LDH94-7
Unidade lito-estratigráfica III:
De 0 a 99 cm – argila cinza oliva (”olive-grey”) com intercalações arenosas (pouco
mais amareladas) em: 5 a 6 cm (areia de 200 µm), 26,5 a 28 cm (areia de 400 µm), 35
a 38 cm (areia de 200 µm no topo e 600 µm na base), 66 a 70 cm (areia de 400 µm no
topo e 600 µm na base), 90 a 93,5 (areia de 200 µm no topo e 400 µm na base).
99 cm – contato transicional
De 99 a 277 cm – argila arenosa cinza oliva (“olive-grey”) com intercalações arenosas
em: 114 a 122 cm (areia de 500 µm com pequenos seixos de até 3 mm e laminações
incipientes), 125 a 127 cm (lente arenosa de granulometria de aproximadamente 300
µm), 184 a 189 cm (areia de µm com laminações incipientes e contato erosivo na
base), 225 e 231 cm (areia de 500 µm com aspecto bioturbado), 234 a 235 (lente
arenosa de granulometria de 300 µm), 247 a 248 cm (lente arenosa arredondada de
granulometria de 400 µm), 263 a 267 cm (intercalação arenosa de 300 µm e aspecto
bioturbado)
277 cm – contato nítido
277 a 399 cm – silte micáceo oliva (“olive-grey”) apresentando de 277, 5 a 278 cm
uma lente arenosa arredondada de granulometria de 300 µm; e de 375 a 390 cm
intercalação arenosa de 300 µm e aspecto bioturbado
399 cm – contato nítido

Unidade lito-estratigráfica II:
De 399 a 503 cm – argila siltosa marrom, apresentando entre 409 e 449 cm laminações
argilosas côncavas de 3 a 5 mm (de tonalidade mais clara) e espaçamento de 2 a 3 cm,
e de 477 a 503 cm outras laminações argilosas côncavas de 3 mm a 1 cm e
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espaçamento de 1,5 a 2 cm. Estas laminações côncavas podem ter sito originadas por
perturbação do coletor utilizado.
503 cm – contato nítido

Unidade lito-estratigráfica I:
De 503 a 517 cm – argila marrom oliva (“olive-brown”) de tonalidade mais escura
entre 503 e 504,5 cm.

- TESTEMUNHO LDH94-8
Unidade lito-estratigráfica II:
De 0 a 308 cm – argila orgânica cinza oliva (“olive-grey”) com muitos sinais de gases
nos 2 primeiros metros
308 cm – contato pouco nítido
De 308 a 462 – argila orgânica cinza oliva escuro (“ dark olive-grey”) com menor teor
de água que o anterior. A partir de 434 cm a coloração torna-se amarelada
461 cm – contato nítido

Unidade lito-estratigráfica I:
De 462 a 566 cm – argila cinza oliva claro amarelada (“light yellowish olive-grey)
muitíssimo rica em água

- TESTEMUNHO LDH94-4
Unidade lito-estratigráfica I:
De 0 a 43 cm – argila orgânica cinza oliva escuro (“dark olive-grey”) visualmente rica
em água
43 cm – contato transicional
De 43 a 110 cm – argila orgânica pouco mais clara e pouco mais compactada em
direção a base
110 cm – contato transicional
De 110 a 119 cm – argila orgânica mais clara e amarelada que a anterior
119 cm – contato nítido
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De 119 a 320 cm – argila orgânica de coloração uniforme e semelhante a argila do
intervalo 43 a 110 cm. Ocorrem níveis mais escuros em 293 cm.
320 cm – contato transicional
De 320 a 508 cm – argila orgânica mais clara que a anterior, porém acizentada.
Apresentou laminações mal definidas (incipientes) de 320 a 477 cm.
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