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Resumo 

A ciclagem de matéria orgânica (MO) no ambiente marinho é um processo-chave para o ciclo 

global de carbono. Os sedimentos costeiros são de suma importância para a ciclagem de 

carbono pois atuam como receptores de grandes quantidades de MO alóctone (i.e. terrestre) e 

autóctone (i.e. marinho). A miríade dos componentes orgânicos e suas diferentes 

características dificultam o entendimento das fontes de MO em ambientes costeiros. Este 

trabalho visou entender a origem e a composição da MO (através de biomarcadores lipídicos) 

e a dinâmica da comunidade microbiana (método ATP) em sedimentos superficiais de 

diferentes ecossistemas marinhos da costa sudeste do Brasil: (i) margem continental de Cabo 

Frio; (ii) sistema lagunar de Saquarema; (iii) áreas costeiras e a plataforma continental de 

Ubatuba; (iv) e a plataforma adjacente ao estuário de Santos. Os resultados apontaram uma 

origem predominantemente autóctone para a MO nestes sistemas, com contribuição terrestre 

reduzida e limitada à áreas próximas à costa. Processos oceanográficos e forçantes ambientais 

são cruciais para a composição da MO sedimentar e são discutidas para cada um dos 

ecossistemas estudados. 
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ORIGIN AND COMPOSITION OF THE ORGANIC MATTER AND THE MICROBIAL DYNAMICS IN 

SURFACE SEDIMENTS OF MARINE ECOSYSTEMS FROM THE SE BRAZILIAN COAST 

 

Abstract 

The cycling of the organic matter (OM) in the marine environment is a key process in the 

global carbon cycle. Coastal sediments are important to the global carbon cycle, since they 

receive large inputs from both marine and terrestrial OM. The myriad of organic compounds 

and their spectrum of reactivity complicate the understanding of OM sources in coastal 

environments. In this work, we aimed to access the origin and composition of the OM 

(through lipid biomarkers) and the microbial dynamics (ATP method) in surface sediments of 

diverse marine ecosystems from the SE Brazilian coast: (i) the continental margin off Cabo 

Frio; (ii) the lagoonal system of Saquarema; (iii) coastal and shelf areas from Ubatuba; and 

(iv) the continental shelf adjacent to Santos estuary. The results showed a dominance of 

autochthonous OM, with a minor fraction of the OM derived from terrestrial sources and 

restricted to areas close to the coast. Oceanographic processes and environmental forces are 

crucial to the composition of sedimentary OM and are discussed for each of those ecosystems. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Key-words: Carbon cycling in marine environments; sources of sedimentary organic matter; 

lipid biomarkers; benthic microbial community; SE Brazilian coast. 
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CAPÍTULO 1 

 

Introdução 
  

O ciclo de carbono é um processo-chave para o planeta (Figura 1.1). É importante 

ressaltar que a grande maioria do carbono orgânico encontra-se preservada em rochas 

sedimentares e não participa ativamente do ciclo global (Berner, 1982; Hedges & Keil, 1995). 

O oceano tem papel vital para os processos de ciclagem da fração ativa, a qual representa 

0.1% da reserva global de carbono orgânico (Harvey, 2006).  

Os sistemas oceânicos são praticamente equivalentes aos sistemas terrestres em relação à 

magnitude da produção de carbono orgânico novo (i.e. produção autotrófica) para a biosfera, 

contribuindo com 44-50 Pg/ano (Behrenfeld & Falkowski, 1997). As fontes de matéria 

orgânica nos oceanos são diversas e dependentes da intensidade da produção autóctone (i.e. 

fitoplâncton) e da proximidade e magnitude dos aportes alóctones derivados de rios, erosão 

costeira e deposição atmosférica (Hedges, 1992; Hedges & Keil, 1995). Apesar do carbono 

orgânico representar um produto da síntese biológica (i.e. microalgas e plantas superiores), 

suas fontes são geralmente analisadas sob a dicotomia: terrestre e marinha. Embora a 

produção autotrófica marinha seja a mais importante fonte de matéria orgânica nos oceanos, o 

material terrestre carreado pelos rios em direção ao ambiente marinho é significativo (0.4 

Pg/ano, Hedges et al., 1997) e tem recebido grande interesse frente as modificações dos 

sistemas costeiros pelo homem e o aumento do nível do mar (Harvey, 2006).  

O aporte das fontes autóctones e alóctones de carbono orgânico é altamente variável nas 

diferentes províncias oceânicas, variando de sistemas que recebem uma grande influência de 

material continental via descarga de rios e processos de erosão, como o Ártico (e.g. Belicka et 

al., 2004), a sistemas onde predomina o material derivado da produção marinha, como nas 

áreas de ressurgência da costa peruana (e.g. Volkman et al., 1987).  

A maior parte da matéria orgânica produzida na zona eufótica pelo fitoplâncton não atinge 

os sedimentos superficiais, pois é reciclada na coluna de água. Uma parcela significativa do 

carbono fixado em águas superficiais (10-50%) é consumida pelo bacterioplâncton e 

remineralizada através da alça microbiana (Azam et al., 1983). Uma vez depositada nos 

sedimentos superficiais, a grande maioria da matéria orgânica é degradada por 

microorganismos na interface sedimento-água, durante o processo conhecido por diagênese 

recente (Henrichs, 1992). Esta interface é uma zona extremamente dinâmica, onde processos 
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mediados principalmente por bactérias oxidam a matéria orgânica de volta a CO2, nutrientes 

(e.g. amônia) e água. Além disso, organismos bênticos metazoários (e.g. macrofauna) 

consomem a matéria orgânica e influenciam, através da bioturbação, nos processos de  troca 

entre as frações orgânica e inorgânica nos sedimentos (Aller & Aller, 1998). Portanto, os 

sedimentos aquáticos funcionam como um reator ativo da matéria orgânica que é produzida e 

transportada da coluna de água em direção ao assoalho oceânico (Engel & Macko, 1993). 

Os sedimentos costeiros são importantes globalmente, pois atuam como receptores de 

grandes quantidades de material orgânico alóctone e autóctone, sendo responsáveis por cerca 

de 90% do enterramento de carbono no oceano global (Berner, 1982; Hedges & Keil, 1995). 

O balanço entre processos de remineralização, preservação e intemperismo de rochas 

sedimentares envolvem e conectam, invariavelmente, os ciclos globais de carbono, oxigênio e 

enxofre (Hedges & Keil, 1995; Figura 1.1).  

Estas implicações globais conduzem à necessidade de compreensão dos processos 

biogeoquímicos que determinam a quantidade e as características da matéria orgânica que é 

produzida, depositada, degradada e/ou preservada nos sedimentos costeiros marinhos.  

 

 
Figura 1.1. Representação esquemática do ciclo global de carbono (modificada de Hedges, 
1992). COD = Carbono Orgânico Dissolvido.  

 

Embora os mecanismos de degradação e preservação do material orgânico de origem 

terrestre e marinha não estejam completamente compreendidos, vários fatores têm sido 

propostos, dos quais destacam-se a produtividade primária, taxas de sedimentação, fontes de 

matéria orgânica, características  moleculares e preservação seletiva de moléculas refratárias, 
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adsorção de material orgânico em matrizes minerais, efeitos de bioturbação, oscilação da 

camada redox, dinâmica da comunidade microbiana (Henrichs, 1992; Hedges & Keil, 1995; 

Wakeham & Canuel, 2006) e tempo de exposição ao oxigênio (Hartnett et al., 1998). O 

presente estudo focou na determinação da miríade de componentes orgânicos presentes nos 

sedimentos marinhos e dos diferentes potenciais de preservação (i.e. diferentes fontes e níveis 

de reatividade) que dificultam o entendimento da origem da matéria orgânica em ambientes 

costeiros (Cowie & Hedges, 1994).  

De modo geral, compostos orgânicos solúveis em água (i.e. fração altamente lábil, como 

DNA, açúcares e aminoácidos) possuem um baixo potencial de preservação, pois disparam as 

primeiras reações dos processos de diagênese recente, sendo rapidamente degradados 

(Wakeham et al., 1997a). Em contraste, compostos resistentes à hidrólise (e.g. 

hidrocarbonetos de cadeias longas de carbono, esteróis, alquenonas e lignina) são 

seletivamente preservados nos registros sedimentares (Henrichs, 1992; Rullkötter, 2000). 

Alquenonas, por exemplo, particularmente derivadas de cocolitoforídeos, são frequentemente 

utilizadas em reconstruções paleo-oceanográficas (Meyers, 1997). Portanto, a caracterização e 

a compreensão dos processos envolvidos no aporte da matéria orgânica nos sedimentos 

superficiais podem revelar os mecanismos fundamentais que controlam a remineralização e a 

preservação da matéria orgânica nos depósitos sedimentares oceânicos.  

O presente trabalho visou entender as variações espaciais e temporais no aporte de matéria 

orgânica e a utilização desta por microorganismos bênticos nos sedimentos superficiais de 

diferentes ecossistemas marinhos da costa sudeste do Brasil (Tabela 1.1). O objetivo final 

proposto é poder inferir sobre processos oceanográficos que atuam em diversos ambientes 

marinhos e suas implicações sobre a origem e composição da matéria orgânica sedimentar na 

região sudeste brasileira, desenvolvendo assim uma gama de dados-base para pesquisas 

futuras. 

Este documento contém os trabalhos iniciais do mestrado que combinaram a análise da 

biomassa microbiana e a variação no aporte de material orgânico lábil na plataforma 

continental SE brasileira com a biomassa fitoplanctônica em águas superficiais estimadas 

através de imagens da cor do oceano (Capítulo 2, Tabela 1.1). As respostas dos 

microorganismos bênticos foram avaliadas pelo método do ATP e a qualidade e quantidade 

da matéria orgânica lábil foi examinada através da quantificação da clorofila-a. 

Entretanto, apesar da clorofila-a ser um indicador confiável do aporte de material fresco 

proveniente de organismos fotossintetizantes, este composto não propicia informações 

precisas sobre a origem da matéria orgânica sedimentar. Para solucionar este entrave, análises 
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de biomarcadores lipídicos foram empregadas com o objetivo de caracterizar a composição da 

matéria orgânica sedimentar. A vantagem de se trabalhar com lipídios é sua relativa 

estabilidade nos ambientes aquáticos se comparados aos outros componentes da matéria 

orgânica (e.g. Wakeham et al. 1997a). Outro fator fundamental é a diversidade estrutural dos 

lipídios que permite atribuir moléculas específicas a fontes específicas da matéria orgânica 

(e.g. fitoplâncton, zooplâncton e plantas vasculares) (Parrish et al., 2000; Volkman, 2006). É 

importante ressaltar que o entendimento da origem da matéria orgânica é relevante não 

somente sob o ponto de vista geoquímico (e.g. ciclagem do carbono orgânico), como também 

sob o ponto de vista biológico (i.e. qualidade do material orgânico disponível às comunidades 

bênticas).  

Trabalhos que visaram estabelecer as fontes de matéria orgânica através da análise de 

lipídios são escassos em sedimentos marinhos brasileiros. Mater et al. (2004), Carreira et al. 

(2002) e Zink et al. (2004) realizaram estudos em sistemas costeiros da costa brasileira, 

respectivamente em manguezais da Ilha de Santa Catarina, na Baía de Guanabara e em um 

conjunto de lagunas na região de Macaé (RJ). Fernandes et al. (1999) descreveram as fontes 

da matéria orgânica sedimentar da plataforma continental adjacente à foz do Rio Amazonas 

utilizando álcoois e esteróis, além de estudos similares que foram desenvolvidos na mesma 

região durante a década de 90 pelo Projeto Ocean Drilling (e.g. Hinrichs & Rullkötter, 1997). 

Exceto tais trabalhos, nenhuma contribuição científica significativa foi realizada em 

ambientes marinhos do país a respeito da origem da matéria orgânica sedimentar através de 

técnicas moleculares, especialmente na costa SE do Brasil.  

A margem continental ao largo de Cabo Frio, áreas costeiras e de plataforma continental 

ao largo de Ubatuba, sistema lagunar de Saquarema e a plataforma continental adjacente ao 

estuário de Santos representam sistemas diferenciados da costa SE brasileira (Tabela 1.1). As 

características e a composição da matéria orgânica nos sedimentos superficiais destes locais 

foram estudadas (Capítulos 3, 4, 5 e 6).  

O ecossistema de Cabo Frio representa a principal área de ressurgência do país, onde a 

alta produtividade planctônica faz com que o potencial pesqueiro da região seja maior do que 

em outras áreas da costa brasileira (Matsuura, 1986; Valentin, 1994). As bordas leste dos 

oceanos tropicais apresentam as maiores zonas de ressurgência costeira do planeta e este tipo 

de evento é incomum nas bordas oeste dos oceanos (Barber & Smith, 1981). Contudo, a 

região de Cabo Frio (RJ) apresenta uma ressurgência efêmera e marcadamente sazonal regida 

pelo padrão de ventos da região (Miranda, 1982; Valentin et al., 1987; Valentin, 1994). Em 

outros locais da plataforma continental sudeste brasileira, como em Ubatuba e Santos, a 
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advecção de águas profundas na zona eufótica, quando ocorre, é apenas subsuperficial e a 

inferioridade acentuada da biomassa fitoplanctônica nestes locais em relação à Cabo Frio é 

notável (Gonzalez-Rodriguez et al., 1992; Aidar et al., 1993). Os estudos da presente tese que 

visaram comparar o aporte de matéria orgânica em sedimentos da região de Cabo Frio com as 

demais porções da plataforma continental SE do Brasil encontram-se nos Capítulos 3 e 4. 

Além disso, pretendeu-se descrever e comparar os processos de deposição e as fontes de 

matéria orgânica em regiões próximas à costa com aqueles ocorrendo na plataforma 

continental adjacente. A região costeira de Ubatuba foi investigada (Capítulo 5) porque é um 

local relativamente bem estudado no aspecto biológico (e.g. Pires-Vanin & Matsuura, 1993; 

Aidar et al., 1993; Gaeta et al., 1995) e constitui um importante e interessante local de 

deposição de material orgânico devido à proximidade da Mata Atlântica, crescente exploração 

imobiliária local (i.e. esgotos) e o forte regime de chuvas. O sistema lagunar de Saquarema 

faz parte de um conjunto de lagunas costeiras presentes na região norte do Estado do Rio de 

Janeiro (Wasserman, 2000) e comparado com os outros sistemas estudados apresenta 

características singulares quanto a origem da matéria orgânica sedimentar (Capítulo 6). Este 

local possui um aporte elevado de nutrientes (natural e antropogênico, como, por exemplo, a 

descarga fluvial, despejo de esgoto e a troca de água realizada nas enchentes e vazantes das 

marés) que é refletido na alta produção biológica do sistema (Knoppers et al., 1991; 

Carmouze et al., 1991).  

 
Tabela 1.1. Localização e profundidade dos ecossistemas marinhos amostrados e os Capítulos que 
estudaram dados de ATP e biomarcadores lipídicos. 
 Áreas de plataforma  Áreas costeiras 

 Cabo Frio Ubatuba Santos 
Litoral raso de 

Ubatuba 
Sistema Lagunar 

de Saquarema 
Latitude/Longitude 23°S-42°W 23°S-45°W 24°S-46°W 23°S-45°W 23˚S-42,5˚W 
Profundidade (m) 40-500 40&100 20-100 5-18 1,5 
ATP Capítulo 2 Capítulo 2 n.d. Capítulo 7* Capítulo 7** 
Biomarcadores Capítulos 3 e 4 Capítulo 3 Capítulo 4 Capítulo 5 Capítulo 6 
*dados do projeto Indicadores moleculares da qualidade da matéria orgânica em sedimentos costeiros: diagênese recente e influência 
no sistema bêntico; **dados retirados de Paixão (2005). n.d.= não há dados. 

 

Ao final deste documento (Capítulo 7), espera-se responder as seguintes hipóteses de 

trabalho: 

1. Há uma relação direta entre a qualidade do material sedimentar e o incremento em 

biomassa de microorganismos bênticos; 

2. A produtividade primária pelagial é o principal fator de controle sobre o aporte de 

MO nos sedimentos superficiais; 
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3. A proximidade da costa é determinante no aporte de material de origem terrestre. 

Adicionalmente pretendeu-se comparar os resultados obtidos com trabalhos pretéritos que 

utilizaram técnicas elementares, isotópicas e moleculares para determinação das fontes da 

matéria orgânica sedimentar em ambientes marinhos do Brasil (Matsuura & Wada, 1994; 

Mahiques, 1995; Fernandes et al.,1999; Carreira et al., 2002; Burone et al., 2003; Mahiques et 

al., 2004; Mater et al. 2004; Zink et al., 2004; Corbisier et al., 2006; Muniz et al., 2006), com 

o intuito de fortalecer o entendimento sobre a origem e composição da matéria orgânica em 

sedimentos superficiais da costa SE do país. 
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CAPÍTULO 2 
 

 
Respostas bênticas a eventos de ressurgência da costa SE do Brasil 

 
 

Este trabalho foi publicado no Jornal Marine Ecology Progress Series vol. 291: 35-42, 2005. 

 

Abstract  

The main aim of the present study was to evaluate and compare temporal responses of the 

benthos in two continental shelf areas (Cabo Frio and Ubatuba) off the SE Brazilian coast. In 

Cabo Frio (23°S-42°W), the western boundary coastal upwelling of the South Atlantic Central 

Water (SACW) enhances primary productivity potentially increasing food supply to the 

benthic communities via sinking of particulate organic carbon (POC). In contrast, POC fluxes 

in Ubatuba (23°S-45°W) are expected to be comparatively lower because SACW remains in 

subsurface. We analyzed the temporal and spatial input of phytodetritus (concentration of 

chlorophyll-a in sediments) and the benthic microbial biomass (estimated by ATP-based 

carbon content in sediments). Median surface chlorophyll concentration was computed for all 

daily available SeaWiFS images (from 2001 and 2002) to follow chlorophyll-a inputs. All 

parameters used to investigate benthic responses in the study areas showed consistently higher 

values in Cabo Frio than Ubatuba. The results showed that benthic response to upwelling may 

last months fueling the microbial communities in the Cabo Frio region.   

 

Resumo  

O objetivo deste trabalho foi avaliar e comparar as respostas temporais do bentos em duas 

áreas de plataforma continental (Cabo Frio e Ubatuba) da costa sudeste do Brasil. Em Cabo 

Frio (23°S-42°W), a ressurgência costeira de borda oeste da Água Central do Atlântico Sul  

(ACAS) aumenta a produtividade primária, elevando assim o suprimento alimentar das 

comunidades bênticas via sedimentação de material orgânico particulado (MOP). Em 

contraste, podem ser esperados fluxos de MOP inferiores em Ubatuba (23°S-45°W), pois a 

ACAS não aflora em superfície. Foram realizadas análises temporais do aporte de fitodetritos 

(concentração de clorofila-a sedimentar) e da biomassa microbiana bêntica (estimada através 

do método ATP-carbono). Médias anuais da concentração de clorofila em águas superficiais 

foram registradas diariamente por imagens do satélite SeaWiFS (de 2001 a 2002) para 

acompanhar-se o aporte de matéria orgânica nos sedimentos. Todos os parâmetros para 
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investigação das respostas bênticas utilizados neste estudo mostraram consistentemente 

valores mais elevados em Cabo Frio do que em Ubatuba. Os resultados demonstraram que o 

aporte de fitodetritos na região de Cabo Frio pode sustentar as comunidades microbianas por 

meses nos sedimentos.   

 

2.1. INTRODUÇÃO 

O aporte de material orgânico no assoalho marinho depende grandemente da produção 

biológica na zona eufótica e da intensidade com a qual agregados de células fitoplancctônicas 

e pelotas fecais atingem com sucesso o fundo. Em média, 25-50% da produtividade primária 

atinge os sedimentos em áreas costeiras, enquanto apenas 1% no mar profundo (Suess, 1980). 

O afundamento de carbono orgânico particulado (COP) está sujeito a variações sazonais 

devido ao ciclo anual de produtividade do fitoplâncton (Pfannkuche et al. 2000). Como 

conseqüência disto, a exportação de aporte de COP pode ser episódico no sistema bêntico. 

Estes pulsos de material orgânica chegando nos sedimentos possuem papel fundamental para 

a atividade e estrutura das comunidades bênticas influenciando na abundância (ver Gooday & 

Turley, 1990), biomassa (Duineveld et al., 2000; Brown et al., 2001) e ciclos sazonais de 

reprodução, crescimento e recrutamento de invertebrados (Tyler, 1988; Sumida et al., 2000). 

Os processos biogeoquímicos dos sedimentos transformam o material depositado e reciclam 

parte destes, tornando-os disponíveis na coluna de água (e.g. nutrientes), e como 

conseqüência, um acoplamento bento-pelágico é caracterizado (Graf, 1992; Soetaert et al., 

2000).  

Nas últimas duas décadas, os estudos têm focado na variabilidade temporal do 

acoplamento entre os processos bênticos e de coluna de água. Estes trabalhos reportam a 

rápida reação da comunidade microbiana bêntica em resposta à entrada de carbono orgânico 

no sistema (Soltwedel, 1997). As respostas de organismos unicelulares tendem a refletir as 

condições prevalentes (i.e. estado atual da matéria orgânica) do que a disponibilidade de 

alimento a longo prazo (Lavaleye et al. 2002). Entretanto, esta tendência não parece ser 

verdadeira para os organismos metazoários (e.g. Gooday & Turley, 1990; Graf, 1992). A 

investigação dos processos de acoplamento bento-pelágico através de uma perspectiva bêntica 

representa uma das ferramentas para o entendimento do fluxo de carbono e ciclos 

biogeoquímicos nos oceanos. 

Este estudo faz parte do projeto Dinâmica do Ecossistema de Plataforma da Região Oeste 

do Atlântico Sul (DEPROAS), o qual visou investigar a influência da Água Central do 

Atlântico Sul, fria e rica em nutrientes, no ecossistema marinho. O presente estudo comparou 
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as respostas bênticas em Cabo Frio, onde, sazonalmente, eventos de ressurgência costeira da 

ACAS são observados durante os meses de verão (Miranda 1982, Matsuura 1986), com 

Ubatuba, onde a ACAS é encontrada em sub-superfície (~10 m) durante o verão  (Castro-

Filho et al. 1987). O padrão de circulação de massas de água na costa SE brasileira parece 

governar a peculiar produtividade biológica dessa região.  

Em Cabo Frio, a biomassa fitoplanctônica varia entre 5,0-12,0 mg clorofila-a m-3 durante 

os meses de verão (Gonzalez-Rodriguez, 1991), com estimativas extremas atingindo 25,5 mg 

clorofila-a m-3 (Moser & Gianesella-Galvão, 1997). Estas últimas comparáveis com valores 

encontrados na Antártica (25,0-35,0 mg clorofila-a m-3), onde a produtividade primária é 

concentrada em apenas um período do ano (Karl et al., 1996). Em Ubatuba, em contraste, a 

média da biomassa fitoplanctônica é inferior (0,67-2,77 mg clorofila-a m-3), mesmo com o 

aumento da produtividade do fitoplâncton no verão (Aidar et al. 1993).  

O aumento da produção primária parece influenciar padrões no ciclo de vida dos 

organismos bênticos. Ventura et al. (1997) reportaram fortes correlações entre o ciclo 

gametogênico da estrela-do-mar Astropecten brasiliensis e a intrusão da ACAS em Cabo Frio. 

Estes resultados refletem a influência da ACAS promovendo o aumento da produção 

biológica no sistema pelágico (Valentin et al., 1987; Silveira et al. 2000), e a subseqüente 

transferência do material às comunidade bênticas.  

O objetivo do estudo apresentado neste Capítulo foi acessar a resposta dos 

microorganismos bênticos (estimada através da quantificação do ATP sedimentar) às 

variações espaço-temporal da deposição de fitodetritos (concentração de clorofila-a nos 

sedimentos) como marcador da matéria orgânica lábil (Graf, 1989; Sun et al., 1991; Boon & 

Duineveld, 1998; Danovaro et al., 1999; Pfannkuche et al., 2000) em áreas de produtividade 

primária contrastantes.  

 

2.2. ÁREA DE ESTUDO: A PLATAFORMA CONTINENTAL SE DO BRASIL 

A Costa SE do Brasil (CSEB, 23°S a 28°S) é influenciada por três massas de água 

principais: A Água Tropical (AT, T>20° e S>36,40), a ACAS (T<20°C e S<36,40) e a Água 

Costeira (AC, água de baixa salinidade resultante da diluição de águas oceânica por descarga 

fluvial de rios de pequeno e médio porte ao longo da CSEB) (Campos et al., 1996; Campos et 

al., 2000; Silveira et al., 2000). De acordo com Castro & Miranda (1998) a intrusão da ACAS 

na CSEB é relacionada com meandros e vórtices da Corrente do Brasil (CB, composta pela 

interação entre AT e ACAS). Ao largo de Cabo Frio (23°S-42°W), Estado do Rio de Janeiro, 

a CSEB é caracterizada pela relativamente estreita plataforma (~50 km) com uma abrupta 



                                  Capítulo 2: Respostas bênticas no sistema de ressurgência de Cabo Frio 

 10 

mudança na direção da linha de costa (de NE-SW na porção Norte para E-W ao sul). Sob 

influência de ventos N-NE, as águas superficiais movem-se ao largo (via transporte de 

Ekman) resultando na ressurgência da ACAS, evento mais freqüente durante o verão (Silveira 

et al., 2000). A ressurgência costeira é inibida quando frentes frias vindas do Sul (ventos do 

quadrante S-SW) atingem a área (Valentin et al., 1987). Apesar da natureza sazonal, os 

eventos de ressurgência costeira não são restritos aos meses de verão (Matsuura, 1986), 

podendo ser ativados quando condições de ventos favoráveis se instalam na região.   

Ao largo de Ubatuba (24°S-45°W), Estado de São Paulo, a extensão da plataforma é muito 

maior atingindo aproximadamente 120 km. Uma forte termoclina de verão (20 a 50 m de 

profundidade) é formada pela intrusão da ACAS abaixo da AC. Durante o inverno, a ACAS 

retorna a profundidades de quebra de plataforma e talude (Castro-Filho et al., 1987).  

 

2.3. MATERIAL E MÉTODOS 

2.3.1. Amostragem e metodologia para estimativas de clorofila-a e biomassa microbiana 

As amostragens foram conduzidas durante a etapa Bentos do projeto DEPROAS em julho 

de 2001, fevereiro de 2002 e setembro de 2002 a bordo do N/Oc. Prof. W. Besnard (Instituto 

Oceanográfico da Universidade de São Paulo) (Tabela 2.1). As amostragens foram realizadas 

utilizando-se um “box-corer” (0,09 m2 de área, 45 L volume total) em profundidades de 40 e 

100 m na plataforma ao largo de Ubatuba (estações UB40 e UB100, respectivamente) e a 40, 

100, 250 e 500 m em Cabo Frio (estações CF40, CF100, CF250 e CF500, respectivamente) 

(Figura 2.1). As amostragem em estações profundas (>250 m) não foram realizadas no verão 

de 2002 devido à problemas técnicos. Após a coleta de sedimentos cada “box-corer” foi sub-

amostrado com um tubo de acrílico de 10 cm de diâmetro. Os tubos foram em seguida 

fatiados em intervalos verticais (0-1, 1-2, 2-3, 3-4, 4-6, 6-8 e 8-10 cm) para análises de 

clorofila-a (chl-a), ATP e granulometria.  

Amostras para chl-a sedimentar foram congeladas a bordo em –20oC e as concentrações 

estimadas em laboratório usando um espectrofotômetro (absorbâncias medidas em 430 e 665 

nm) (Plante-Cuny, 1978), após extração com acetona 100%. Seis réplicas de amostras para 

cada horizonte sedimentar foram submetidas a extração de ATP a bordo usando H3PO4 e 

imediatamente congeladas em –20oC para análises subseqüentes. A biomassa microbiana foi 

estimada pela quantificação da Adenosina 5’ Trifosfato (ATP) como descrito em Karl (1993) 

(ver também Karl & Dobbs, 1998) e convertidas a biomassa de carbono usando a razão 

constante de Carbono:ATP/250:1 (Karl, 1980). A granulometria foi analisada utilizando-se o 
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aparelho Malvern Laser Diffraction Analyzer. Análises estatísticas foram testadas pelo 

método não paramétrico de Kruskall-Wallis. 

 

 
Figura 2.1. Mapa mostrando as estações amostradas na costa sudeste brasileira. Os 
quadrados pontilhados representam áreas onde a média dos valores de clorofila foram 
obtidas através dos dados do satélite SeaWiFS. UB40 e UB100 = estações ao largo de 
Ubatuba a 40 e 100 m de profundidade, respectivamente; CF40, CF100, CF250 e CF500 = 
estações ao largo de Cabo Frio a 40, 100, 250 e 500 m de profundidade, respectivamente. 

 

2.3.2. Imagens da superfície do oceano do satélite SeaWiFS e anomalias da clorofila 

Foram utilizados dois anos de imagens diárias do satélite SeaWiFS que estimam a 

concentração de chl-a em águas superficiais. Duas áreas foram escolhidas na região estudada 

(Figura 2.1), em Ubatuba (Latitudes entre 23˚30' e 24˚30' S e Longitudes entre 44˚12' e 45˚12' 

W) e Cabo Frio (Latitudes entre 23˚00' e 24˚00' S e Longitudes entre 41˚30' e 44˚00' W). A 

idéia para estimar-se um valor médio de concentração de chl-a dentro do período de dois anos 

em cada uma das duas áreas escolhidas foi obter uma série temporal de “anomalias”. Este 

procedimento foi realizado com o intuito de verificar a variabilidade dos aportes de chl-a ao 

invés de estimar valores absolutos, de modo que as distintas peculiaridades das regiões, que 

incluem as diferentes profundidades, processos oceanográficos e valores “background” de 
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concentrações de clorofila. É importante ressaltar que usando a presente aproximação este 

estudo assume que a variabilidade nas concentrações de clorofila em águas superficiais co-

varia com os valores integrados de clorofila na coluna de água. 

Tabela 2.1. Estações amostradas durante o Projeto DEPROAS em Cabo Frio e Ubatuba 
(inverno/2001, verão/2002 e primavera/2002). 

Cruzeiro Estação Número de 
“Box-Corers” 

Profundidade 
(m) Latitude (S), Longitude (W) 

CF 40 1 37 22° 58,43', 42° 03,34' 

CF 40 1 37 22° 58,43', 42° 03,34' 

CF 100 1 102 23º 04,50´, 42º 00,90´ 

CF 100 2 103 23° 00,50', 42° 00,90' 

CF 250 2 247 23° 46,10', 41° 42,70' 

Cabo Frio – 
inverno/2001 

CF 500 1 470 23° 48,80', 41° 41,30' 

UB 100 2 110 24° 20,00', 44° 51,60' Ubatuba – 
inverno/2001 UB 40 2 37 23° 42,30', 45° 01,60' 

UB 40 2 37 23° 42,30', 45° 01,60' Ubatuba – 
verão/2002 UB 100 2 103 24° 20,00', 44° 51,60' 

CF 40 2 35 22° 58,56', 42° 03,19' 

CF 100 2 103 23° 04,05', 42° 00,90' 
Cabo Frio – 
verão/2002 

CF 250 0 235 Perda do “box-corer” 

UB 40 2 36 23° 42,30', 45° 01,60' Ubatuba – 
primavera/2002 UB 100 2 100 24° 20,00', 44° 51,60' 

CF 40 2 40 22°58,50’, 42°03,20’ 

CF 100 2 100 23º 04,50´, 42º 00,90´ 

CF 250 3 235 23° 46,10', 41° 42,70' 
Cabo Frio – 
primavera/2002 

CF 500 2 500 23° 48,80', 41° 41,30' 
 

Os mapas de concentração de chl-a em águas superficiais foram estimados seguindo os 

procedimentos: imagens diárias HRPT SeaWiFS (1 km de resolução em nadir) foram obtidos 

da NASA no Nível 1A da DAAC (Distributed Active Archive Center); informações 

meteorológicas diárias obtidas na DAAC foram usadas para transformar dados de imagens no 

Nível 1A para o Nível 2, quando a concentração de chl-a superficial foi estimada usando o 

algoritmo global oc2 algoritmo versão 4. Valores estimados usando este algoritmo 

correlacionam-se bem com os dados obtidos in situ (Ciotti et al., dados não publicados). 

Concentrações de chl-a menores que 0,01 ou maiores que 32,0 mg m-3 foram excluídas 
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porque o limite superior do algoritmo oc2 de 64,0 mg m-3 não reflete as condições 

encontradas na área de estudo (Gonzalez-Rodriguez, 1991; Moser & Gianesella-Galvão, 

1997). Os produtos dessa estimativa foram mapeados em uma projeção cilíndrica e os valores 

para as duas áreas (Cabo Frio e Ubatuba) isolados. Dentro de cada área, sub-regiões foram 

separadamente analisadas, dependendo da profundidade local (de 5 a 200 m). A média de 

concentração de chl-a em superfície foi computada para todas as imagens diárias disponíveis 

onde a área de cobertura fora maior que 50%. Um valor médio “global” para cada sub-área foi 

produzido com dados de 2001 e 2002 e foi usado para estimar a série temporal das 

“anomalias” (valores acima ou abaixo da média anual) de chl-a na superfície do oceano. 

 

2.4. RESULTADOS 

2.4.1. Variação temporal dos inventários de clorofila-a 

Os inventários de chl-a para os primeiros 10 cm da coluna sedimentar variaram entre 0,8 a 

10,2 mg g-1. De modo geral, os valores em Cabo Frio foram maiores do que os encontrados 

em Ubatuba (Figuras 2.2 e 2.3). Valores na estação a 100 m de profundidade em Cabo Frio 

(CF100) foram os mais altos encontrados em todos os períodos investigados (Figura 2.2), 

variando de 3,4 (primavera de 2002) a 10,2 mg g-1 (inverno de 2001). Em contraste, as 

estações profundas CF250 e CF500, amostradas no inverno de 2001 e primavera de 2002, 

mostraram as mais baixas concentrações de chl-a (0,8 a 1,3 mg g-1) (Figuras 2.2 e 2.3). Na 

estação CF250, quase nenhuma diferença foi notada entre inverno e primavera, mas na CF500 

os valores na primavera de 2002 foram 1,6 vezes mais altos do que no Inverno de 2001. 

Surpreendentemente, os sedimentos de Cabo Frio apresentaram os mais altos valores de chl-a 

no inverno de 2001, quando os valores de chl-a atingiram um pico nas estações CF40 e 

CF100 (Figura 2.2). Valores do inverno de 2001 em CF40 e CF100 foram 1,7 vezes maiores 

que os encontrados no verão de 2002 e mais de 2,6 vezes (média para as duas estações) mais 

altos do que na primavera de 2002. 

Nenhuma variação temporal no conteúdo de inventários de chl-a foi observado em 

Ubatuba. Valores variando entre 0,9 a 2,8 mg g-1, com um ligeiro aumento no verão de 2002 

nas estações UB40 e, particularmente, em UB100 (média dos valores de 1,4 e 1,7 vezes 

maiores que o inverno e primavera, respectivamente) (Figura 2.3). A estação UB40 mostrou 

as mais altas concentrações do local em todos os períodos estudados, variando de 2,4 mg g-1 

no inverno a 2,8 mg g-1 no verão. Os mais baixos valores foram encontrados em UB100 na 

primavera de 2002 (0,9 mg g-1). Durante o verão e primavera de 2002, a estação UB40 
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apresentou valores comparáveis aos encontrados em CF40 nos mesmos períodos (Figuras 2.2 

e 2.3).   

 
Figura 2.2. Inventários de clorofila-a (barras) e anomalia da clorofila-a em superfície 
(linhas) de Cabo Frio durante 2001 e 2002. Dias julianos foram somados para os dois anos. 

 

As concentrações de chl-a nos sedimentos das duas áreas parecem refletir as anomalias de 

chl-a monitoradas pelos dados do satélite SeaWiFS (Figuras 2.2 e 2.3). As mais elevadas 

anomalias ocorreram em Cabo Frio com picos na primavera de 2001 e verão de 2002, 

justamente quando eventos de ressurgência são mais comuns. Em Ubatuba, a intensidade das 

anomalias foram muito menores (Figura 2.3).  

 

2.4.2. Dinâmica da biomassa microbiana sedimentar em resposta aos regimes de 

aporte de matéria orgânica 

Os inventários de biomassa microbiana nos sedimentos variaram entre 283,4 a 5171,7 µgC 

g-1. Cabo Frio apresentou os maiores valores, particularmente no verão de 2002, quando um 

pico diferencial foi detectado nas estações CF40 e CF100 (Figura 2.4). Foram observados 

valores 4 vezes maiores em biomassa do inverno para o verão nestas estações (Figura 2.4). Os 

inventários na primavera de 2002 em CF100 foram quase duas vezes maiores que no inverno 

de 2001. Somado a isso, valores da primavera foram ainda menores aos observados durante o 
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verão (Figura 2.4). As estações CF250 e CF500 não mostraram diferenças temporais 

pronunciadas, porém representaram as estações de menor conteúdo de biomassa microbiana 

neste estudo, com exceção do inverno para a estação CF250 (Figura 2.4). A estação CF100 foi 

a mais influenciada pela ressurgência costeira de Cabo Frio mostrando os mais altos valores 

no verão de 2002 (5171,7 µgC g-1), e uma progressiva redução dos valores na primavera de 

2002 (2277,9 µgC g-1) e inverno de 2001 (1330,9 µgC g-1).  

 

 
Figura 2.3. Inventários de clorofila-a (barras) e anomalia da clorofila-a em superfície 
(linhas) de Ubatuba durante 2001 e 2002. Dias julianos foram somados para os dois anos. 
 

 
Em Ubatuba, onde nenhuma diferença sazonal clara foi observada (Figura 2.5), sendo que 

os valores observados foram baixos durante todas as amostragens. Entretanto, em geral, os 

maiores valores de chl-a sedimentar corresponderam aos mais altos valores em biomassa 

microbiana (Figuras 2.2, 2.3, 2.4 e 2.5). Os mais altos valores foram observados na primavera 

de 2002 na estação UB40 (973,6 µgC g-1) e os mais baixos na UB100 no inverno de 2001 

(283,4 µgC g-1) (Figura 2.5). UB100 apresentou valores 2 vezes maiores no verão de 2002 do 

que no inverno de 2001 (Figura 2.5).  

As anomalias de chl-a mostraram diferenças claras entre as áreas estudadas, com as 

maiores anomalias em Cabo Frio, com exceção da primavera de 2002, quando valores em 
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Ubatuba foram superiores (Figuras 2.2 e 2.3). Durante este período, a biomassa microbiana 

foi 2,6 vezes maior que nos demais períodos analisados (UB40, Figura 2.5).  

 
Figura 2.4. Inventários de biomassa microbiana (barras) e as anomalias da clorofila-a em 
superfície (linhas) de Cabo Frio durante 2001 e 2002 Dias julianos foram somados para os 
dois anos. 
   

2.5. DISCUSSÃO 

 Nossos resultados sugerem que o aumento na produtividade primária no sistema de 

ressurgência costeira de Cabo Frio é refletido nos sedimentos por altas concentrações de 

biomassa microbiana e MO lábil (i.e. chl-a sedimentar), quando estes são comparados a 

Ubatuba (Figuras 2.2 e 2.5). A produção planctônica na zona eufótica de Cabo Frio é 5 vezes 

mais intensa que em Ubatuba (Aidar et al., 1993; Gonzalez-Rodriguez, 1991). Parte da MO 

produzida em águas superficiais de Cabo Frio é transferida ao sistema bêntico, estabelecendo-

se assim nessa região um intenso acoplamento bento-pelágico. Mahiques et al. (2002) apontou 

que a deposição de MO proveniente do sistema pelágico é mais notável em Cabo Frio do que 

em qualquer outra área de plataforma continental na CSEB. Adicionalmente, nossos dados 

sugerem que os eventos de ressurgência em Cabo Frio possuem um impacto maior em áreas 

de 100 m de profundidade. Apesar da natureza sazonal da ressurgência costeira de Cabo Frio, 

eventos “fora” de época podem ativar os mecanismos de ressurgência, disparando uma série 
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de reações ecológicas no sistema bêntico, particularmente, nas comunidades microbianas do 

sedimento. 

 
Figura 2.5. Inventários de biomassa microbiana (barras) e as anomalias da clorofila em 
superfície (linhas) de Ubatuba durante 2001 e 2002 Dias julianos foram somados para os 
dois anos. 

 

2.5.1. Variações temporais e espaciais da biomassa microbiana e clorofila-a sedimentar em  

Ubatuba 

Variações temporais e espaciais não foram observadas em Ubatuba para nenhum dos 

parâmetros utilizados. Entretanto, diferenças discretas provavelmente indicam que a 

circulação de massas de água na plataforma continental podem ter papel importante para a 

dinâmica da população bêntica. Altos valores foram encontrados em UB40, a qual pode ser 

influenciada por MO terrestre. Furtado & Mahiques (1990) descreveram a importância da 

estação chuvosa (verão) no transporte de sedimentos e MO na plataforma interna pela AC 

(~50 m de profundidade). Nestas profundidades, a advecção da ACAS cria condições 

relativamente propícias para a alta produtividade primária observada principalmente no verão 

(Aidar et al., 1993). Este fato pode ser observado na Figura 2.3, onde um pico de biomassa 

microbiana e chl-a sedimentar foi observado na estação UB100 (verão de 2002) relacionado 
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com a maior produtividade da coluna de água, a qual não foi refletida nos dados de anomalia 

de chl-a devido, provavelmente, à sua natureza subsuperficial. 

As anomalias de chl-a na superfície do oceano foram menos acentuadas em Ubatuba em 

relação à Cabo Frio, apesar da observação de eventos de pulsos, particularmente na Primavera 

de 2002 (Figuras 2.3 e 2.5). Os parâmetros usados para estimar o estado trófico da 

comunidade bêntica não responderam temporalmente e podem possuir importância reduzida 

para a estrutura da fauna bêntica em Ubatuba. 

 

2.5.2. Respostas bênticas a eventos de ressurgência em Cabo Frio 

De acordo com Suess (1980), o acoplamento bento-pelágico é dependente da profundidade 

da coluna de água, portanto, poderíamos esperar mais altas deposições e concentrações de 

fitodetritos em estações mais rasas. Esta tendência foi observada em Ubatuba, porém em Cabo 

Frio os menores valores de chl-a sedimentar e biomassa microbiana bêntica foram observados 

em CF40. Este fato poderia ser explicado pelo tamanho dos grãos, já que sedimentos arenosos 

tendem a impedir a retenção da MO (Köster & Meyer-Reil, 2001). Nos sedimentos de Cabo 

Frio, nenhuma diferença significativa na biomassa microbiana e chl-a foram observadas entre 

as estações CF40, CF250 e CF500 (p > 0,05). Somente CF100 mostrou níveis elevados desses 

parâmetros (p < 0,01) dentro e entre diferentes períodos (Figuras 2.2 e 2.4).  

Esta tendência pode estar relacionada com as trajetórias de afundamento do COP e 

processos hidrodinâmicos, como encontrado por Deuser (1986) e Siegel & Deuser (1997) para 

regiões de mar profundo. Esta é uma questão fundamental em Cabo Frio, onde plumas de 

águas da ressurgência são comumente encontradas avançando ao largo devido ao transporte 

de Ekman. Portanto, elevadas taxas de sedimentação poderiam ser esperadas para CF100, o 

que explicaria a alta biomassa da microfauna bêntica nesta profundidade, além das elevadas 

concentrações de chl-a e do predomínio de sedimentos lamosos. 

Dados de abundância de nematódeos corroboram os resultados em Cabo Frio, mostrando 

diferenças significativas entre CF40 e CF100 (T. N. Corbisier, comunicação pessoal). Além 

disso, a megafauna bêntica coletada concomitantemente durante os períodos amostrados 

mostrou distribuição similar, com a maior biomassa desenvolvendo-se na isóbata de 100 m 

(De Léo, 2003). Portanto, há um forte indício de um enriquecimento orgânico nos sedimentos 

de CF100, os quais são significativamente diferentes das demais estações durante todos os 

períodos amostrados e este fato parece estar relacionado com o regime de ressurgência 

costeira local.  
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Figura 2.6. Modelo hipotético da deposição de fitodetritos derivados do sistema pelágico 
acoplada à resposta das comunidades microbianas bênticas nos sedimentos de Cabo Frio. 
Note que uma elevada biomassa microbiana pode ser pode ser sustentada por períodos de até 
4 meses, mesmo que nenhum evento significativo de ressurgência ocorra. 
 

Surpreendentemente, os inventários de chl-a em Cabo Frio foram superiores no inverno de  

2001 em relação aos períodos de verão e primavera de 2002. Este desacoplamento pode ser 

interpretado como conseqüência da elevada produtividade na zona eufótica. Especula-se que 

essa tendência ocorreu como resultado das anomalias na superfície do oceano observadas no 

inverno de 2001 (Figuras 2.2 e 2.4). Este fato também confirma a natureza episódica da 

ressurgência costeira de Cabo Frio, a qual pode ser ativada quando ventos favoráveis atingem 

o local, independentemente da época do ano (Miranda, 1982; Matsuura, 1986; Campos et al., 

2000; Silveira et al., 2000). Entretanto, os resultados não corroboram os inventários de 

biomassa microbiana para o mesmo período (Figuras 2.2. e 2.4). As anomalias positivas de 

chl-a na superfície do oceano também ocorreram no verão e primavera de 2002 e com maior 

intensidade. Porém, um intervalo de tempo entre o aporte de MO e a resposta da comunidade 

bêntica tem que ser levado em consideração (Graf, 1989; Rudnick, 1989).  

Altas taxas de herbivoria apresentadas pelo zooplâncton em respostas ao florescimento do 

fitoplâncton são observadas na área (Valentin & Moreira, 1978; Kiørboe, 2003). Neste 

cenário, a consistente cadeia trófica é responsável por uma elevada deposição de pelotas 

fecais, ao invés do afundamento de células fitoplanctônicas (Lopes et al. 1999, Valentin & 
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Monteiro-Ribas 1993). De fato, as observações realizadas com uma câmera subaquática 

durante o verão não mostram a presença de agregados de células do fitoplâncton (i.e. neve 

marinha), sugerindo que a alça microbiana na coluna de água de Cabo Frio pode ser 

importante, diminuindo a deposição de fitodetritos para o sistema bêntico (Kiørboe, 2003).  

Alternativamente, quando os fitodetritos atingem o fundo, a competição de 

microorganismos bênticos com a mega- e macrofauna pode favorecer os organismos de maior 

porte, os quais podem responder mais rapidamente com o consumo do material e certamente 

influenciar o enterramento inicial do COP nos depósitos sedimentares (Webb & Montagna, 

1993; Josefson et al., 2002). Um atraso entre os eventos de deposição de fitodetritos e a 

resposta da comunidade microbiana parece ocorrer nos sedimentos (Graf, 1989; Pfannkuche, 

1993; Soltwedel, 1997; Raghukumar et al., 2001; Fontanier et al., 2003). Considerando as 

maiores anomalias de chl-a superficial no verão de 2002, um intervalo de tempo entre o 

florescimento do fitoplâncton, fluxo de COT e a resposta da comunidade pode ser esperado 

(Figura 2.6). Os nossos resultados sugerem que os fitodetritos podem durar meses nos 

sedimentos de Cabo Frio, provavelmente sustentando as comunidades macrobênticas (Boon et 

al., 1998). Provavelmente, a macrofauna depende do aporte de material algal fresco para seu 

crescimento e reprodução (Christensen & Kanneworff, 1985). Entretanto, outros taxa podem 

aproveitar o material remanescente, como pelotas fecais de bentos e MO em vários estágios 

de degradação (Fontanier et al. 2003). Picos de biomassa microbiana foram observados 4 

meses após um conspícuo evento de ressurgência em Cabo Frio (Figura 2.4). As comunidades 

microbianas podem enriquecer a qualidade da MO sedimentar (Danovaro et al., 1993) e servir 

como fonte alimentar para a fauna metazoária bêntica em períodos entre eventos de 

ressurgência (Figura 2.6).  
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CAPÍTULO 3 

 

Biomarcadores lipídicos em sedimentos superficiais do ecossitema de 
ressurgência costeira da costa SE do Brasil 

 

Abstract 

The coastal upwelling of Cabo Frio (SE Brazilian coast, SEBC) represents an exception to 

the world’s ocean since the majority of the upwelling areas are located in eastern boundary 

current systems. Although primary productivity in surface waters of the continental shelf off 

Cabo Frio are higher than other areas in the SEBC, the amount of nitrate, phytoplankton 

biomass and production, as well as sedimentary organic carbon are much lower than areas 

such as the Peruvian or SW African coastal regimes. However, Cabo Frio represents an 

interesting area to investigate due to its tight physical-biological interaction and the 

importance of the region as a major fishery area in the SEBC. In this chapter we aimed to 

apportion the main sources of organic matter in surface sediments of the continental shelf off 

Cabo Frio. Major lipid classes (fatty acids, alcohols, sterols) were used as a tool to identify 

the processes involved on the production, transportation and alterations of the sedimentary 

organic matter during three contrasting periods: Winter (less upwelling events); Summer (the 

upwelling season); and Spring (the very beginning of the upwelling season). We also sampled 

other areas of the SEBC to compare the composition of lipid biomarkers in Cabo Frio and 

non-upwelling regions (shelf-break off Cabo Frio and the continental shelf off Ubatuba). The 

results evidenced that the majority of the organic matter in the SEBC is autochthonous, with 

minor and negligible terrestrial component. Cabo Frio surface sediments are fueled with fresh 

and labile organic carbon derived mainly from diatom production, and zooplankton fecal 

pellets. A more reliable diatom marker for the SEBC is the sterol 24-methylcholesta-5,24(28)-

dien-3β-ol. Ocean physics controlling on the biological production in the investigated area 

and the consequences to the composition of sedimentary organic matter are discussed. 

 

Resumo 

A ressurgência costeira de Cabo Frio (costa sudeste do Brasil, CSEB) representa uma 

exceção no oceano global já que a maioria das zonas de ressurgência localizam-se em 

sistemas de corrente de borda Leste. Apesar da produtividade primária em águas de 

plataforma continental de Cabo Frio ser superior às demais áreas na CSEB, a quantidade de 

nitrato, a biomassa e a produção fitoplanctônica, bem como as concentrações de carbono 
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orgânico sedimentar são muito inferiores às observadas nos sistemas de ressurgência da costa 

oeste africana ou da costa peruana. Entretanto, Cabo Frio é uma área interessante a ser 

investigada devido ao intenso acoplamento físico-biológico de suas águas e a importância na 

produtividade pesqueira da CSEB. Neste Capítulo visou-se descrever as fontes de matéria 

orgânica em sedimentos superficiais da plataforma continental de Cabo Frio. As principais 

classes lipídicas (ácidos graxos, álcoois e esteróis) foram utilizadas como ferramentas para a 

identificação dos principais processos envolvidos na produção, transporte e alterações da 

matéria orgânica sedimentar durante três períodos do ano contrastantes: inverno (menor 

influência de eventos de ressurgência); verão (a estação das ressurgências); e primavera (o 

início da estação das ressurgências). Outras áreas da CSEB foram também amostradas para 

comparação dos biomarcadores lipídicos de Cabo Frio com áreas em que a ressurgência não 

ocorre (quebra de plataforma ao largo de Cabo Frio e a plataforma continental de Ubatuba). 

Os resultados evidenciaram que a maior parte da matéria orgânica da CSEB é autóctone, com 

influência negligenciável do componente terrestre. Os sedimentos de Cabo Frio são 

enriquecidos pelo carbono orgânico fresco e lábil derivado principalmente de diatomáceas e 

do rápido consumo do zooplâncton, durante períodos de ressurgência. O marcador do aporte 

de diatomáceas mais confiável da CSEB é o esterol 24-methylcholesta-5,24(28)-dien-3β-ol. O 

controle das forçantes físicas sobre a produção biológica foi investigado na área de estudo e 

as conseqüências deste para a composição da matéria orgânica sedimentar são discutidas ao 

longo deste Capítulo. 

 

3.1. INTRODUÇÃO 

Biomarcadores lipídicos podem fornecer informações importantes a respeito da origem, 

mecanismos de transporte e alterações da material orgânica (MO) devido ao alto potencial de 

preservação destas moléculas nos ambientes aquáticos em relação às outras classes 

biogeoquímicas (e.g. DNA, carboidratos e proteínas, ver Wakeham et al. 1997a). 

Adicionalmente, a diversidade estrutural das moléculas lipídicas permite atribuir marcadores 

específicos a organismos específicos (Volkman, 1986). O entendimento da distribuição dos 

compostos lipídicos e a identificação dos biomarcadores em sedimentos atuais é crucial para 

estudos paleoceanográficos, bem como em investigações paleoclimatológicas (Dahl et al., 

2004; Pancost & Boot, 2004). Os biomarcadores lipídicos são amplamente aplicados na 

avaliação de processos biogeoquímicos e diagenéticos nos sedimentos marinhos pois 

representam uma classe de carbono orgânico essencial em organismos fitoplanctônicos 

(Volkman et al., 1987, Volkman et al., 1998). Portanto, sistemas de ressurgência costeira 
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representam ambientes propícios para a análise de biomarcadores devido à alta produção 

primária acoplada com elevadas taxas de sedimentação de material orgânico fresco (Marlow 

et al., 2001). Lipídios alóctones (e.g. epicutículas de plantas vasculares), em contrapartida, 

podem ser transportados para o sistema oceânico através de diversos mecanismos, incluindo a 

descarga via rios, erosão costeira ou aporte atmosférico (Hedges et al., 1997), embora em 

áreas de alta produtividade estes marcadores representam apenas uma minoria se comparados 

aos biomarcadores marinhos (Smith et al., 1983).  

Na costa tropical do Atlântico Sudoeste, a advecção da Água Central do Atlântico Sul 

(ACAS), fria e rica em nutrientes, nas águas superficiais caracterizam o sistema de 

ressurgência efêmero e incomum de Cabo Frio (Mascarenhas et al., 1971). Sob ventos 

prevalecentes de NE, a ressurgência da ACAS causa um aumento nas concentrações de nitrato 

(de 0,4 a 10,0 µM) da zona eufótica, e, conseqüentemente, florescimentos do fitoplâncton são 

comumente observados na plataforma interna (Valentin, 1984; Valentin et al., 1985). Na 

região de Cabo Frio a biomassa fitoplanctônica varia entre 5,0-25,5 mg clorofila-a m-3 durante 

o verão (Gonzalez-Rodriguez, 1991; Moser & Gianesella-Galvão, 1997). Com exceção de 

Cabo Frio, a produtividade primária em águas de plataforma e oceano aberto da costa 

brasileira podem ser consideradas oligotróficas, com uma elevada depleção de nutrientes 

associada à Água Tropical (AT) em superfície (Metzler et al., 1997; Gaeta et al., 1999a).  

A maioria das zonas de ressurgência mundiais estão localizadas nas bordas leste dos 

oceanos Atlântico (Benguela) e Pacífico (Peru e Califórnia). Nestes locais as altas 

concentrações de carbono orgânico sedimentar são conseqüências da elevada produtividade 

pelagial (e.g. Volkman et al., 1987; Marlow et al., 2001; Schefuß et al., 2004). Entretanto, as 

concentrações de carbono orgânico nos sedimentos de Cabo Frio são uma ordem de 

magnitude inferiores às encontradas na costa do Peru e da África, refletindo 

comparativamente a inferior produtividade primária do sistema de ressurgência brasileiro 

(Gonzalez-Rodriguez et al., 1992). Enquanto os biomarcadores lipídicos foram estudados em 

sedimentos recentes no sistemas costeiro do Peru (e.g. Smith et al., 1983; Volkman et al., 

1987; McCaffrey et al., 1991) e no sistema da Corrente de Benguela (e.g. Hinrichs et al., 

1999; Marlow et al., 2001; Schefuß et al., 2004), nenhuma informação consistente a respeito 

das fontes de MO sedimentar é disponível para o sistema de ressurgência costeira de Cabo 

Frio. 

O presente trabalho descreve a distribuição e composição dos biomarcadores lipídicos 

(ácidos graxos, álcoois e esteróis) nos sedimentos superficiais da plataforma continental ao 

largo de Cabo Frio durante três períodos do ano contrastantes: inverno (menor influência de 
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eventos de ressurgência); verão (a estação das ressurgências); e primavera (o início da estação 

das ressurgências). Outras áreas da costa sudeste brasileira foram também amostradas para 

comparação dos biomarcadores lipídicos de Cabo Frio com áreas em que a ressurgência não 

ocorre (quebra de plataforma ao largo de Cabo Frio e a plataforma continental de Ubatuba). 

Pretendeu-se responder três perguntas fundamentais como hipóteses deste trabalho:  

1) Os sedimentos de Cabo Frio recebem uma MO altamente lábil proveniente da produção 

de diatomáceas e zooplâncton durante os meses de verão quando eventos de ressurgência são 

comuns? Se sim, ocorre alguma alteração na qualidade do material nos períodos que sucedem 

ou antecedem o verão?;  

2) Quais as diferenças nos marcadores lipídicos dos sedimentos superficiais da plataforma 

continental de Cabo Frio em relação às áreas mais profundas na mesma região e áreas de 

plataforma de Ubatuba?; 

3) Como as flutuações temporais nas forçantes físicas e biológicas influenciam a 

composição da MO em sedimentos superficiais da área de estudo? 

  

3.2. ÁREA DE ESTUDO 

Em geral, as águas oceânicas da costa SE brasileira (CSEB) estão sob influência da 

Corrente do Brasil (BC), a qual flui em direção S-SW e é composta por duas massas de água 

principais: a AT (T>20°C, S>36,4 e 0-200 m de profundidade) oligotrófica e a ACAS rica em 

nutrientes (T<20°C, S<36,4 e 200-500 m de profundidade) (Campos et al., 1996; Castro & 

Miranda, 1998; Silveira et al., 2000). A porção interna da plataforma continental é dominada 

pela Água Costeira (AC) quente (T>25°C) e de baixa salinidade (32-33) em função da 

diluição de águas francamente marinhas pela água doce derivada da descarga de estuários de 

pequeno e médio porte (Castro & Miranda, 1998). Variações sazonais no quadrante de ventos 

são extremamente relevantes para a dinâmica das massas de água na plataforma média e 

interna da CSEB (Castro-Filho et al., 1987; Campos et al., 1995; Castro & Miranda, 1998). 

Com a prevalência de ventos N-NE de novembro a março (verão austral), a frente termal da 

ACAS move-se junto ao fundo em direção à costa, permitindo que a AC (menos densa) flua 

ao largo e que a AT se mantenha relativamente mais distante da costa (Campos et al., 1995; 

Castro & Miranda, 1998). De março a novembro (outono e inverno) os ventos S-SE 

prevalecem e a interação da ACAS e AC é praticamente nula, sendo que a primeira recua para 

profundidades de quebra de plataforma e talude e a AT domina a camada superficial de toda a 

plataforma (Castro & Miranda, 1998). A dinâmica complexa da interação entre estas três 
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massas de água controlam os padrões de sedimentação na margem continental da CSEB 

(Mahiques et al., 2004). 

O exemplo mais dramático do padrão de circulação da CSEB é a ressurgência costeira de 

Cabo Frio (23°S-42°W) (Mascarenhas et al., 1971). A ressurgência costeira dirigida por 

ventos é uma feição comum somente nas correntes de bordas leste dos oceanos. Porém, na 

borda oeste do Atlântico Sul, o sistema de ressurgência de Cabo Frio é uma exceção 

marcante. Do começo de setembro até o final de abril a circulação atmosférica de larga escala 

do Atlântico Sul cria um centro de alta pressão na região tropical que, por conseqüência, gera 

ventos predominantes no quadrante N-NE, com um grande componente soprando 

paralelamente à costa em Cabo Frio (Silveira et al., 2000; Calado et al., 2006). Em condições 

de ventos NE, o transporte de Eckman atua advectando as águas superficiais ao largo e, 

conseqüentemente, a ressurgência da ACAS ocorre nesta área (Valentin, 1984; Silveira et al., 

2000). Variações ao longo da costa são observadas nas vizinhanças de Cabo Frio e Cabo de 

São Tomé, como, por exemplo, células de águas da ressurgência e plumas de águas frias 

fluindo ao norte e ao sul dessa região (Rodrigues & Lorenzzetti, 2001). A intensificação dos 

processos de ressurgência nesta área peculiar da costa brasileira é relacionado com a abrupta 

mudança na linha de costa (Norte-Sul para Leste-Oeste) e com o estreitamento da plataforma 

continental (~50 km de largura) (Campos et al., 1996). A passagem de frentes frias no local, 

quando prevalecem ventos de S-SW, inibe o fenômeno da ressurgência durante o outono e o 

inverno (Valentin et al., 1987). Apesar da maior freqüência de eventos de ressurgência 

durante os meses de primavera e verão, quando os intensos ventos de NE estão presentes, o 

fenômeno pode ocorrer durante o inverno (Matsuura, 1986; Lopes et al., 1999). 

Em Ubatuba (24°S-45°W), uma termoclina marcante (20 a 50 m de profundidade) nos 

meses de verão pode ser observada por conseqüência da intrusão da ACAS abaixo da AC em 

áreas de plataforma continental interna, com o recuo desta massa de água ao talude durante o 

inverno (Castro-Filho et al., 1987). Apesar da largura mais espessa da plataforma continental 

(~200 km) e a ausência de ressurgência costeira em Ubatuba, a advecção subsuperficial da 

ACAS no verão pode também disparar elevadas taxas de produção fitoplanctônica (Aidar et 

al., 1993; Braga & Müller, 1998; Gaeta et al., 1999b). Quatro fatores determinantes podem 

atuar controlando a produtividade primária em Ubatuba: 1) ACAS; 2) forçante dos ventos; 3) 

frentes frias; 4) e regime de chuvas (Gaeta et al., 1999b). Mesmo com o aumento da 

produtividade primária em Ubatuba durante o verão, a biomassa fitoplanctônica (~1–3 mg 

clorofila-a m-3) é inferior à observada em Cabo Frio (~5-25 mg clorofila-a m-3) (Gonzalez-

Rodriguez, 1991; Aidar et al., 1993; Moser & Gianesella-Galvão, 1997).  
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3.3. MATERIAL E MÉTODOS 

3.3.1. Amostragem e medidas elementares de carbono 

As amostragens foram conduzidas durante o projeto Dinâmica do Ecossistema de 

Plataforma da Região Oeste do Atlântico Sul (DEPROAS) nos cruzeiros de inverno (julho de 

2001), verão (fevereiro de 2002) e primavera (meados de setembro de 2002) à bordo do N/Oc. 

Prof. W. Besnard (Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo). As amostras foram 

coletadas utilizando-se um “box-corer” (0,09 m2 de área, 45 L volume total) em 

profundidades de 40 e 100 m na plataforma ao largo de Ubatuba (estações UB40 e UB100, 

respectivamente) e a 40, 100, 250 e 500 m em Cabo Frio (estações CF40, CF100, CF250 e 

CF500, respectivamente) (Figura 3.1). A coleta de amostras em estações profundas (>250 m) 

não foi realizada no verão de 2002 devido à problemas técnicos. Subamostras retiradas do 

“box-corer” com um tubo de acrílico de 10 cm de diâmetro possibilitaram o fatiamento dos 

sedimentos superficiais (0-1 cm). A amostragem apenas do primeiro centímetro foi 

estabelecida para assegurar que variações temporais (~6 meses entre os cruzeiros) no aporte 

de MO na plataforma continental sudeste do Brasil fossem notadas através da análise de 

biomarcadores lipídicos. As amostras foram armazenadas em nitrogênio líquido durante os 

cruzeiros e, em laboratório, os sedimentos armazenados foram liofilizados, sendo que uma 

alíquota de 0,2 g foi utilizada para determinação de carbono orgânico total usando um 

analisador LECO CNS2000 Analyzer.  

 

3.3.2. Análises de Lipídios 

Sedimentos liofilizados (~3 g) foram extraídos com uma mistura de 

diclorometano:metanol (9:1 v/v) utilizando-se o aparelho automatizado ASE-200 (Accelerator 

Solvent Extractor, Dionex®) a 100˚C e 1500 psi por 15 minutos. O extrato lipídico total 

(ELT) foi concentrado a um volume de 4 mL por evaporação rotativa e o solvente modificado 

para hexano. Os ELTs foram saponificados utilizando-se uma solução aquosa 0,5 N KOH e os 

lipídios neutros extraídos da solução básica (pH > 13) usando hexano (3x).  

A solução residual foi acidificada através da adição de HCl até pH < 2 e os lipídios ácidos 

foram obtidos após extração com hexano (3x). Lipídios neutros foram fracionados em classes 

por cromatografia sólida (coluna de 16 cm de comprimento e 4 mm de diâmetro interno) em 

alumina ativada (2 g Al2O3, 80-200 µm malha). Duas frações foram coletadas após eluição 

com as soluções 10 mL hexano:diclorometano (9:1 v/v) (hidrocarbonetos, A1, não utilizados 

neste trabalho) e 20 mL diclorometano:metanol (1:1 v/v) (contendo n-álcoois, esteróis, alkyl-

diols, keto-ols e alquenonas). As frações ácida e neutros A2 foram derivatizadas através da 
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metilação usando BF3 (14% em metanol) e silanização com bis(trimetilsilil)-trifluoracetamida 

em piridina, respectivamente, resultando em ácidos graxos metil-ésteres (FAME) e trimetil-

silil (TMS) éteres. Estes procedimentos foram conduzidos poucas horas antes da injeção em 

cromatografia gasosa (GC).  

 
Figura 3.1. Localização das estações ao largo da margem continental de Cabo Frio (CF40, 
CF100, CF250 e CF500) e da plataforma continental de Ubatuba (UB40 e UB100). 
 

Os lipídios foram quantificados no aparelho GC Fisons 8160 com injeção “on-column” 

(40°C) e detector de íons (FID). As separações foram realizadas em uma coluna  DB-1 (60 m 

x 0,25 mm, filme de 0,25 µm, J&W Scientific Inc.), sendo o gás carreador hidrogênio. 

Diferentes programas de temperatura foram utilizados na análise de FAME e TMS-éteres. 

Imediatamente antes de cada injeção em GC-FID, padrões internos C19 FAME e 5α(H)-

colestano foram adicionados às amostras FAME e TMS-éteres, respectivamente. A 

temperatura no forno do GC foi programada para 120-320°C ao fluxo de 3°C/min com 

pressão de hidrogênio a 1,5 psi para os FAME. Para os TMS-éteres o programa da 

temperatura do forno foi de 3°C/min de 120-325°C a uma pressão de 3,0 psi. A aquisição e o 

processamento dos dados foram realizados com o software da Justice Laboratories 

Chromoperfect (4.4.0). Amostras selecionadas (geralmente as que mostravam o maior número 
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de compostos nos cromatogramas de GC) foram analisadas em GC-espectrômetro de massa 

(MS), Hewlett-Packard 6890/5973, operando em modo impacto de elétrons (70 eV), para 

confirmar a identificação e pureza dos picos observados em GC-FID. Réplicas das amostras 

foram conduzidas durante todos os experimentos e a variação média observada entre estas foi 

menor que 10,0% para FAME e 8% para neutros A2.  

 

3.3.3. Análises estatísticas  

A análise de componentes principais (PCA) foi aplicada como uma ferramenta para a 

interpretação do amplo conjunto de dados obtidos neste estudo. Muitos biomarcadores 

lipídicos possuem fontes múltiplas e, portanto, podem indicar fontes imprecisas de MO 

(Wakeham et al., 2002). Uma única matriz com os biomarcadores mais importantes (i.e. 

variáveis) foi normalizada (valor subtraído da média e divido pelo desvio padrão) antes da 

PCA. Através de combinações lineares, a  PCA determina um valor de entrada para cada 

variável em cada fator (componente principal), e o mesmo tipo de atribuição é desempenhada 

para os “scores” (estações de coleta). A sub-rotina maximização da variância (“VARIMAX-

rotation”) foi aplicada aos dois principais fatores para simplificar a interpretação visual das 

projeções da PCA (ver Schefuß et al., 2004 e Yunker et al., 2005). Com as mesmas variáveis 

utilizadas na PCA, a análise de correlação foi adicionalmente empregada para interpretação 

dos dados. O software Aabel 1.5.8® foi empregado nas análises multivariadas. 

 

3.4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.4.1. Classes lipídicas totais  

O esquema analítico empregado quantificou e identificou 39 ácidos graxos e 41 

compostos da fração neutra A2. A concentração de lipídios contribuiu com menos 1% do 

carbono orgânico total (COT). As concentrações médias foram 1,16 mg/gCOT para ácidos 

graxos e 1,34 mg/gCOT para os neutros (Tabelas 3.1 e 3.2). Na fração neutra, a média de 

concentração para esteróis foi 0,76 mg/gCOT, 0,30 mg/gCOT para os álcoois e 0,11 

mg/gCOT para alquenonas. A maior contribuição relativa média foi observada para os ácidos 

graxos saturados de cadeia curta (SCFA, 45,3%), seguidos pelos ácidos graxos mono-

insaturados (MUFA, 25,1%), ácidos graxos saturados de cadeia longa (LCFA, 11,5%), ácidos 

graxos ramificados (BRANCH, 10,5%) e ácidos graxos poli-insaturados (PUFA,  6,8%). Os 

esteróis contribuíram em média com 64,2% do total de neutros, os álcoois com 23,9% e 

alquenonas com 8,7%. Considerando-se a concentração das classes lipídicas normalizadas por 
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COT (µg/g COT), os esteróis, SCFA, MUFA, álcoois, PUFA e BRANCH apresentaram 

maiores valores nas estações da plataforma continental ao largo de Cabo Frio (CF40 e CF100) 

do que as estações de quebra de plataforma (CF250 e CF500) ou as estações localizadas em 

Ubatuba (UB40 e UB100) (Tabelas 3.1 e 3.2). As concentrações LCFA e alquenonas (µg/g 

COT) foram mais elevadas nas estações de quebra de plataforma do que nas demais estações 

rasas (Tabelas 3.1 e 3.2). A menor concentração de lipídios foi observada durante o inverno 

em Cabo Frio, com exceção dos SCFA, BRANCH e LCFA em estações da plataforma 

continental (Tabela 3.1). Em Ubatuba, estes ácidos graxos também apresentaram maiores 

concentrações no inverno, enquanto esteróis, PUFA e MUFA mostraram maiores 

concentrações no verão (Tabela 3.2). 

 

3.4.2. Ácidos graxos 

Os SCFA mais abundantes foram C16 (21,3%), C18 (10,1%), e C14 (4,6%), enquanto os C24 

(2,7%), C26 (2,5%) e C28 (1,9%) apresentaram as maiores contribuições relativas entre os 

LCFA (Tabelas 3.1 e 3.2). A razão ∑SCFA/∑LCFA foi aplicada para verificar a variação 

espaço-temporal na contribuição de fontes marinhas versus terrestres para os ácidos graxos 

saturados nas áreas de estudo. Valores elevados (>11,0) foram observados em CF40, 

enquanto estações profundas de Cabo Frio apresentaram os menores valores (~2,0) (Tabela 

3.1). Em geral, o predomínio de SCFA sobre LCFA demonstrou uma maior contribuição 

marinha em relação às fontes terrestre para a MO sedimentar, além de evidenciar diferenças 

temporais, sendo que no verão de 2002 os valores da razão ∑SCFA/∑LCFA foram mais altos 

do que nos demais períodos amostrados. Este resultado indica que a produtividade pelagial na 

plataforma continental da CSEB é mais intensa nos meses de verão.  

Os ácidos graxos C16:1ω7 (7,1%), C18:1ω7 (6,7%) e C18:1ω9 (4,2%) dominaram entre os 

MUFA. Sendo as diatomáceas enriquecidas pelos C16:1, em especial o C16:1ω7 (Volkman et al., 

1989), e outras microalgas (e.g. dinoflagelados e primnesiofíceas) pelos C18:1, a razão 

C16:1/C18:1 foi empregada para verificar a dominância de espéceis fitoplanctônicas nas áreas 

estudadas (Tabelas 3.1 e 3.2). A maior parte das estações localizadas na plataforma 

continental mostraram valores maiores que 1,0 para a razão C16:1/C18:1 durante o verão e 

primavera, enquanto valores inferiores a 1,0 foram encontrados em outros períodos e em 

estações de quebra de plataforma de Cabo Frio (Tabelas 3.1 e 3.2). 
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Tabela 3.1. Concentrações das principais classes lipídicas estudadas nas estações localizadas na plataforma continental e quebra da plataforma em Cabo Frio. As 
concentrações dos grupos de biomarcadores lipídicos (e.g. SCFA, LCOH e esteróis C28) estão normalizadas para µg/g COT. 
 CF40wi CF40su CF40sp CF100wi CF100su CF100sp CF250wi CF250sp CF500wi CF500sp 
% COT 0.11 0.21 0.33 1.74 1.50 0.57 0.39 0.15 0.41 0.23 
Ácidos Graxos           

Total/SS (ng/g) 3082,3 5908,1 5480,0 9843,2 9347,3 7864,9 2086,3 1261,8 3970,1 3623,9 
Total/COT (µg/g) 2793,2 2855,8 1677,5 566,5 621,7 1376,0 531,7 869,5 960,1 1596,8 
SCFA 1220,5 1142,9 779,8 254,0 276,0 593,7 243,6 370,0 400,5 888,3 
MUFA 787,6 856,6 444,8 128,1 167,3 384,6 147,2 224,0 261,5 358,8 
LCFA 186,3 102,2 104,1 85,3 53,9 148,6 72,0 185,3 154,5 140,8 
BRANCH 324,6 229,0 188,1 62,6 70,6 110,8 39,9 56,2 99,4 157,7 
PUFA 228,8 521,6 156,8 32,4 51,5 134,0 25,0 28,0 39,5 47,5 
∑SCFA/∑LCFA 6,6 11,2 7,5 3,0 5,1 4,0 3,4 2,0 2,6 6,3 
∑C16:1/∑C18:1 0,7 1,0 1,3 1,2 1,4 1,6 0,4 0,4 0,8 0,9 
Álcoois           

Total/SS (ng/g) 201,1 785,8 1714,3 4020,0 5517,4 4882,1 461,3 359,6 168,9 634,0 
Total/COT (µg/g) 182,2 379,8 524,8 231,4 367,0 854,2 117,6 247,8 40,8 279,4 
SCOH 67,4 108,6 142,5 59,0 97,8 220,3 56,7 152,2 14,7 139,9 
LCOH 38,8 39,2 47,7 43,9 72,9 144,1 42,1 41,7 14,6 64,2 
Phytol 76,1 232,0 334,6 128,5 196,3 489,8 18,8 53,9 11,5 75,3 
∑MarOH/∑TerrOH 1,7 2,8 3,0 1,3 1,3 1,5 1,3 3,7 1,0 2,2 
Esteróis           

Total/SS (ng/g) 730,7 1997,5 2795,2 8792,1 16797,9 12507,6 1381,1 924,4 810,3 2229,0 
Total/COT (µg/g) 662,1 965,5 855,6 506,0 1117,3 2188,3 352,0 637,0 196,0 982,2 
Esteróis C26  49,7 31,0 34,3 17,3 36,6 68,9 25,5 24,1 10,7 28,8 
Esteróis C27  234,8 492,8 283,8 134,6 384,1 675,7 94,5 205,2 55,4 279,3 
Esteróis C28  182,9 188,1 256,8 141,8 275,6 591,0 105,7 148,6 39,8 208,9 
Esteróis C29  128,0 134,6 173,7 122,3 248,4 501,6 75,0 185,5 68,2 336,7 
Esteróis 4α metil 57,8 103,2 95,4 79,6 148,8 298,8 44,3 58,2 16,1 102,1 
A/B/C 1/0,9/1,7 1/0,9/1,8 1/0,7/1,1 1/1,1/1,4 1/1,1/1,9 1/1,0/1,6 1/2,0/2,7 1/2,1/3,9 1/2,1/6,6 1/2,1/6,0 
5α(H)-estanóis/Δ5-
estenóis 0,6 0,3 0,4 0,5 0,3 0,3 0,5 0,5 0,5 0,4 
Diol & Keto-ol           

Total/SS (ng/g) 12,6 53,4 124,3 546,3 829,8 574,6 56,5 52,6 63,9 117,4 
Total/COT (µg/g) 11,4 25,8 38,0 31,4 55,2 100,5 14,4 36,2 15,4 51,7 
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Alquenonas           

Total/SS (ng/g) 134,1 87,3 87,1 960,3 2263,7 2006,2 238,2 166,7 127,8 737,3 
Total/COT (µg/g) 121,5 42,2 26,7 55,3 150,6 351,0 60,7 114,9 30,9 324,9 
CFnx, onde CF (Cabo Frio), n (profundidade) e x (estações do ano wi=inverno, su=verão e sp=primavera). 
Sedimento Seco (SS) e Carbono Orgânico Total (COT). 
Ácidos graxos de cadeia curta (SCFA, <C23), cadeia longa (LCFA, >C23), cadeia ramificada (BRANCH, iso e anteiso-C13, C15, C17 e o 10-metil-C16), mono-insaturados 
(MUFA, C16, C18 e C20) e poli-insaturados (PUFA, C18:2, C20:4, C20:5, C22:5 e C22:6). Somatório de MUFA C16 (∑C16:1) e C18 (∑C18:1). Ver texto para maiores detalhes. 
Álcoois de cadeia curta (SCOH, <C22), cadeia longa (LCOH, >C22), somatório dos SCOH  (∑SCOH, C14 ao C22) e somatório dos LCOH (∑LCOH, C24 ao C32). 
Esteróis C26 (26∆5,22E, 26∆22E, 27nor∆5,22E e 27nor∆22E), C27 (27∆5,22E, 27∆22E, 27∆5 e 27∆0), C28 (28∆5,22E, 28∆22E, 28∆5,24(28), 28∆24(28), 28∆5 e 28∆0), C29 (29∆5,22E, 
29∆22E, 29∆5 e 29∆0) e esteróis 4α (4α30∆22E, 4αdim29∆0 e 4α30∆5,24(28)). Os esteróis foram abreviados usando a terminação x∆y,z, onde x= número de carbonos, ∆y,z 
posição da dupla ligação(s). A/B/C (28∆5/29∆5,22E/29∆5). 5α(H)-estanóis (∆22E, ∆0 e ∆24(28)) e Δ5-estenóis (∆5,22E, ∆5 e ∆5,24(28)). Ver texto para maiores detalhes. 
C30 alkan-1,15- diol (diol) e C30 alkyl-keto-1-ol (keto-ol). 
Alquenonas C37 e C38 com 2 e 3 duplas ligações. 
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Tabela 3.2. Concentrações das principais classes de lipídios na plataforma continental de Ubatuba. As 
concentrações dos grupos de biomarcadores lipídicos (e.g. SCFA, LCOH e esteróis C28) estão 
normalizadas para µg/g COT. 
 UB40wi UB40su UB40sp UB100wi UB100su UB100sp 
% TOC 0,41 0,25 0,28 0,28 0,37 0,35 
Ácidos Graxos       
Total/SS (ng/g) 2063,7 3451,2 1956,5 4272,1 1445,5 2058,7 
Total/COT (µg/g) 507,7 1374,1 692,0 1549,0 388,5 588,5 
SCFA 269,6 648,9 297,5 722,8 137,4 327,9 
MUFA 55,0 103,8 77,5 176,6 96,1 121,6 
LCFA 76,7 162,7 87,8 195,0 17,9 64,5 
BRANCH 68,7 357,5 194,8 364,6 92,1 64,3 
PUFA 28,7 97,3 31,7 82,4 30,3 8,5 
∑SCFA/∑LCFA 3,5 4,0 3,4 3,7 7,7 5,1 
∑C16:1/∑C18:1 1,1 1,7 0,8 1,2 0,3 0,5 
Álcoois       
Total/SS (ng/g) 552,2 644,9 975,8 756,5 723,5 720,1 
Total/COT (µg/g) 135,9 256,8 345,2 274,3 194,4 205,8 
SCOH 52,2 86,0 129,3 88,6 87,5 104,9 
LCOH 27,9 31,1 60,4 76,3 45,1 45,0 
Phytol 55,8 139,6 155,5 109,4 61,8 56,0 
∑MarOH/∑TerrOH 1,9 2,8 2,1 1,2 1,9 2,3 
Esteróis       
Total/SS (ng/g) 1180,5 1477,6 2029,5 2510,0 3619,0 1451,6 
Total/COT (µg/g) 290,4 588,3 717,9 910,1 972,6 415,0 
Esteróis C26  10,9 32,0 34,1 33,3 35,8 16,0 
Esteróis C27  99,8 173,4 219,1 310,3 386,7 118,6 
Esteróis C28  80,0 175,6 212,1 234,8 204,3 109,7 
Esteróis C29  61,7 145,5 173,7 217,1 239,4 100,1 
Esteróis 4α metil 32,5 57,5 67,1 98,9 77,8 64,1 
A/B/C 1/1,3/1,4 1/1,1/2,2 1/1,1/1,4 1/1,6/2,0 1/1,5/3,2 1/1,6/1,8 
5α(H)-estanóis/Δ5-
estenóis 0,5 0,3 0,5 0,4 0,3 0,6 
Diol & Keto-ol       
Total (ng/g) 35,4 41,0 112,6 175,2 148,9 124,1 
Total/COT (µg/g) 8,7 16,3 39,8 63,5 40,0 35,5 
Alquenonas       
Total (ng/g) 102,4 107,1 215,1 209,2 461,3 320,2 
Total/COT (µg/g) 25,2 42,6 76,1 75,9 124,0 91,5 
UBnx, onde UB (Ubatuba), n (profundidade) e x (estações do ano wi=inverno, su=verão e sp=primavera). 
Sedimento Seco (SS) e Carbono Orgânico Total (COT). 
Ácidos graxos de cadeia curta (SCFA, <C23), cadeia longa (LCFA, >C23), cadeia ramificada (BRANCH, 
iso e anteiso-C13, C15, C17 e o 10-metil-C16), mono-insaturados (MUFA, C16, C18 e C20) e poli-insaturados 
(PUFA, C18:2, C20:4, C20:5, C22:5 e C22:6). Somatório de MUFA C16 (∑C16:1) e C18 (∑C18:1). Ver texto para 
maiores detalhes. 
Álcoois de cadeia curta (SCOH, <C22), cadeia longa (LCOH, >C22), somatório dos SCOH  (∑SCOH, C14 
ao C22) e somatório dos LCOH (∑LCOH, C24 ao C32). 
Esteróis C26 (26∆5,22E, 26∆22E, 27nor∆5,22E e 27nor∆22E), C27 (27∆5,22E, 27∆22E, 27∆5 e 27∆0), C28 (28∆5,22E, 
28∆22E, 28∆5,24(28), 28∆24(28), 28∆5 e 28∆0), C29 (29∆5,22E, 29∆22E, 29∆5 e 29∆0) e esteróis 4α (4α30∆22E, 
4αdim29∆0 e 4α30∆5,24(28)). Os esteróis foram abreviados usando a terminação x∆y,z, onde x= número de 
carbonos, ∆y,z posição da dupla ligação(s). A/B/C (28∆5/29∆5,22E/29∆5). 5α(H)-estanóis (∆22E, ∆0 e ∆24(28)) 
e Δ5-estenóis (∆5,22E, ∆5 e ∆5,24(28)). Ver texto para maiores detalhes. 
C30 alkan-1,15- diol (diol) e C30 alkyl-keto-1-ol (keto-ol). 
Alquenonas C37 e C38 com 2 e 3 duplas ligações. 
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Os ácidos individuais dominantes entre os BRANCH foram o 10-metil-C16 (2,7%), iso e 

anteiso C15 (~2,5% cada) e os iso e anteiso C17 (menos que 2,0% cada). Os BRANCH 

apresentaram-se mais concentrados no inverno nas estações CF40, CF100 e UB100, no verão 

em UB40, e durante a primavera nas outras estações de Cabo Frio (Tabelas 3.1 e 3.2). O 

PUFA mais abundante foi o C20:5ω3 (2,4%), seguido por C22:6ω3 (1,7%), C20:4ω3 (1,2%) e 

contribuições menores de C22:5ω3, C16:2 e C18:2 (<1,0%). A presença de PUFA em sedimentos 

marinhos é associada ao aporte de material orgânico fresco e lábil derivado da produção 

fitoplanctônica (e.g. Parrish et al., 2005), embora o C22:6ω3 possa derivar de invertebrados 

marinhos (Sargent, 1976). A abundância de PUFA foi maior em CF40 e CF100 do que nas 

outras estações amostradas. Durante o verão em CF40 as concentrações de PUFA foram 

distintamente elevadas (Tabela 3.1) e principalmente relacionadas à alta concentração de 

C20:5ω3. Essa mesma tendência ocorreu em UB40, porém com magnitude inferior (Tabela 3.2). 

 

3.4.3. Álcoois  

Os álcoois saturados de cadeia curta (SCOH, C16OH ao C22OH) foram mais abundantes em 

relação aos álcoois de cadeia longa (LCOH, do C24OH ao C30OH), respectivamente 

contribuindo com 8,9% e 4,7% do total de neutros. O fitol foi o álcool mais abundante 

(10,4%) e, especialmente, nas estações CF40, CF100 e UB40 as concentrações foram 

superiores aos SCOH ou LCOH (Tabelas 3.1 e 3.2). Em contrapartida, as estações CF250, 

CF500 e UB100 apresentaram concentrações de SCOH mais elevadas em relação ao fitol ou 

LCOH, com exceção da UB100 no inverno (Tabelas 3.1 e 3.2). O fitol deriva da hidrólise da 

molécula de clorofila-a (ver Rontani & Volkman, 2003) e é considerado um indicador não 

específico do aporte de material fitoplanctônico nos sedimentos (Wakeham et al., 2002). As 

variações espaciais dos álcoois marinhos versus terrestres através da razão ∑Mar/∑Terr 

(∑Mar representado por fitol e SCOH; e ∑Terr pelos LCOH) encontram-se presentes nas 

Tabelas 3.1 e 3.2. As estações CF40, UB40 e UB100 mostraram os maiores valores, enquanto 

as estações CF100, CF250 e CF500 mostraram os valores mais baixos para a razão 

∑Mar/∑Terr. 

 

3.4.4. Esteróis  

A composição de esteróis nos sedimentos superficiais estudados foi dominada pelos C27 

(21,2% dos neutros totais), seguidos pelos esteróis C28 (16,5%), C29 (15,4%), os 4α-metil-

esteróis (7,1%) e  C26 (2,8%). O cholest-5-en-3β-ol (16,3% do total de esteróis, 27∆5), 

seguido pelo 24-ethylcholest-5-en-3β-ol (29∆5) e o 24-methylcholest-5,22E-dien-3β-ol 
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(28∆5,22E), representando ~10% cada,  foram os compostos individuais mais abundantes entre 

os esteróis (Tabela 3.3). O cholesta-5,22E-dien-3β-ol (27∆5,22E, 7,4%), o 4α,23,24-

trimethylcholest-22-en-3β-ol (30∆22, 6,2%) e o 24-ethylcholesta-5,22E-dien-3β-ol (29∆5,22E, 

5,9%) foram também abundantes nas amostras (Tabela 3.3).  

As estações localizadas na plataforma continental de Cabo Frio apresentaram as maiores 

concentrações de esteróis C26, C27 e C28, especialmente os esteróis 24-methylcholesta-

5,24(28)-dien-3β-ol (28∆5,24(28)) e 24-methylcholest-5-en-3β-ol (28∆5) (Tabela 3.3). As 

estações CF100, CF500 e UB100 mostraram concentrações elevadas para os esteróis C29, com 

um pico distinto de 29∆5 em CF500 durante a primavera (Tabela 3.3). As concentrações 

médias de 30∆22 foram maiores em CF100 se comparadas com as demais estações.  

Em geral, diferentemente dos ácidos graxos, bactérias não sintetizam esteróis, apesar das 

estruturas moleculares dos esteróis poderem ser drasticamente modificadas por estes 

microorganismos através da hidrogenação de estenóis a estanóis (e.g. Nishimura et al., 1982). 

A conversão estenóis a estanóis, mediada principalmente por bactérias, é um processo 

anaeróbico que ocorre nas interfaces óxicas-anóxicas da coluna de água ou sedimentos (e.g. 

Gagosian et al., 1980; Wakeham, 1989). De acordo com Wakeham (1989) valores da razão 

estanol/estenol variam entre 0,6 a 1,2 em águas subóxicas e anóxicas. Os resultados 

encontrados no presente estudo para a razão estanol/estenol oscilaram entre 0,3 a 0,6, com 

média de 0,4, aparentemente indicando sedimentos bem oxigenados. Valores elevados 

ocorreram durante o inverno, especialmente em Cabo Frio, sendo a tendência oposta foi 

observada no verão em estações de plataforma continental (Tabelas 3.1 e 3.2).  

 
3.4.5. C30-diol, C30-queto-ol e alquenonas  

O C30 alkan-1,15- diol (C30-diol) e o C30 alkyl-keto-1-ol (C30-keto-ol) (Tabelas 3.1 e 3.2) 

foram componentes menores da fração neutra, representando em média 0,9% e 2,2% dos 

lipídios neutros totais, respectivamente. As concentrações de C30-diol e C30-keto-ol foram 

elevadas em CF100, CF500 e UB100 e, exceto para UB100, os maiores valores estiveram 

associados à primavera (Tabelas 3.1 e 3.2). As mesmas estações mostraram também 

concentrações mais elevadas para alquenonas em relação às outras estações. As concentrações 

de alquenonas foram maiores durante a primavera para a maioria das estacões, com exceção 

de CF40 e UB100 (Tabelas 3.1 e 3.2). A mudança temporal mais marcante na concentração 

de alquenonas foi observada em CF500 na primavera, a qual apresentou um aumento de 10 

vezes em relação ao inverno (Tabela 3.1). 
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Tabela 3.3. Concentrações dos principais esteróis (µg/g COT) nos sedimentos superficiais estudados. 
Abreviações encontram-se detalhadas nas Tabelas 3.1 e 3.2 e ao longo do texto. 

 27∆5,22E 27∆5 28∆5,22E 28∆5,24(28) 28∆5 29∆5,22E 29∆5 4α30∆22E 
CF40wi 42,7 144,2 55,7 29,3 26,8 24,7 45,8 19,2 
CF40su 75,0 353,7 80,4 27,9 34,4 32,0 62,9 65,3 
CF40sp 69,1 151,2 77,7 44,1 63,8 43,4 70,0 52,8 
CF100wi 34,9 46,7 45,0 20,5 28,0 31,8 38,6 45,6 
CF100su 85,3 234,0 107,1 41,7 58,1 62,9 110,1 84,4 
CF100sp 159,8 369,9 211,4 89,1 128,8 131,3 208,1 163,8 
CF250wi 22,9 35,2 64,0 7,5 10,5 21,4 28,4 22,7 
CF250sp 50,8 108,6 67,9 14,4 23,7 48,7 93,0 32,6 
CF500wi 19,6 21,3 18,0 3,6 6,3 13,6 41,6 11,4 
CF500sp 83,6 133,4 94,1 22,4 34,3 70,6 205,9 68,9 
UB40wi 20,4 43,2 28,8 9,5 15,0 19,7 20,7 16,9 
UB40su 54,5 81,3 71,1 18,9 33,0 36,3 73,2 30,9 
UB40sp 53,6 94,7 69,7 26,7 40,7 46,8 58,3 47,1 
UB100wi 68,7 158,7 95,8 29,8 42,8 67,4 84,7 60,4 
UB100su 74,9 261,7 97,3 27,4 37,9 56,7 121,2 49,5 
UB100sp 30,6 45,4 37,9 11,8 19,3 31,3 34,2 40,5 

 
 

3.4.6. Análises de Correlação 

Correlações significativamente positivas foram encontradas para diversos marcadores 

marinhos, como, por exemplo, o fitol que apresentou correlação com os compostos derivados 

de diatomáceas C14, C16:2, C16:1ω7, C20:5ω3, além dos esteróis  28∆5,24(28) e 28∆5 (Tabela 3.4) 

(Volkman, 1986; Dunstan et al., 1994; Volkman et al., 1998), indicando o aporte de material 

altamente lábil nos sedimentos. Embora não correlacionado com os principais marcadores de 

diatomáceas, o 27∆5 apresentou correlação significativa com os compostos C18:1ω9, C20:5ω3 e , 

C22:6ω3, o que evidencia a importância do zooplâncton no retrabalhamento da MO de origem 

fitoplanctônica (Tabela 3.4) (Sargent, 1976; Gagosian et al., 1980), já que estes marcadores 

estiveram presentes em elevadas concentrações nos sedimentos superficiais da região 

estudada (Tabelas 3.1, 3.2). Os ácidos de origem bacteriana da série C15 de cadeias ramificada 

e saturada (Parkes & Taylor, 1983), demonstraram correlações positivas com a matéria 

orgânica lábil (fitol e 28∆5) e com os SCFA (Tabela 3.4). Já os marcadores de bactérias10-

Metil-C16 e os ácidos da série C17 foram correlacionados com o material refratário, como por 

exemplo, LCFA, LCOH, os esteróis C29 e estanóis. Estas correlações encontradas entre os 

marcadores de bactérias e elementos lábeis e refratários da MO sedimentar demonstram a 

importância desses organismos no processo de degradação da MO de diferentes qualidades 

nos sedimentos da CSEB. Os biomarcadores de microalgas C30-keto-ol e o esterol 30∆22E 

(eustigmatofíceas e dinoflagelados, respectivamente; ver Volkman, 1986 e Volkman et al., 

1999) apresentaram correlações positivas entre si.
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Tabela 3.4. Análise de correlação com 38 lipídios individuais ou grupo de compostos. Em negrito correlações positivas significativas, com níveis de confiaça em itálico (α=0.05) 
e sublinhado (α=0.01). Ver abreviações dos compostos nas Tabelas 3.1, 3.2 e 3.3.  

 C14 iC15 aC15 C15 C16:2 C16:1ω7 C16 
10Me 
(C16) iC17 aC17 C17 C18:2 C18:1ω9 C18:1ω7 C18 C20:4ω3 C20:5ω3 C20 C22:6ω3 

C14 1                   
iC15 0.74 1                  
aC15 0.72 0.96 1                 
C15 0.78 0.88 0.90 1                
C16:2 0.41 0.32 0.39 0.56 1               
C16:1ω7 0.54 0.29 0.31 0.53 0.41 1              
C16 0.59 0.78 0.76 0.79 0.35 0.44 1             
10Me(C16) -0.39 0.07 0.05 0.02 -0.06 -0.06 0.30 1            
iC17 -0.28 0.17 0.08 -0.14 0.08 -0.31 0.00 0.18 1           
aC17 -0.27 0.21 0.24 0.25 0.09 0.11 0.46 0.77 0.24 1          
C17 -0.70 -0.43 -0.43 -0.60 -0.45 -0.66 -0.63 0.27 0.16 -0.11 1         
C18:2 0.22 -0.01 0.11 0.30 0.78 0.53 0.16 -0.19 -0.02 0.03 -0.46 1        
C18:1ω9 -0.33 -0.51 -0.57 -0.44 -0.23 0.20 -0.34 -0.06 -0.02 -0.11 -0.02 0.06 1       
C18:1ω7 -0.47 -0.51 -0.52 -0.51 -0.07 -0.01 -0.06 0.37 0.04 0.32 0.05 0.11 0.34 1      
C18 -0.80 -0.61 -0.58 -0.76 -0.54 -0.79 -0.54 0.29 0.24 0.08 0.65 -0.44 0.04 0.33 1     
C20:4ω3 0.39 0.17 0.18 0.17 0.01 0.31 0.02 -0.04 -0.27 -0.04 -0.23 -0.10 -0.34 -0.22 -0.28 1    
C20:5ω3 0.27 -0.04 -0.10 0.13 0.09 0.69 0.18 -0.16 -0.37 -0.24 -0.34 0.25 0.60 0.04 -0.57 -0.08 1   
C20 -0.43 -0.36 -0.30 -0.28 0.00 -0.56 -0.57 -0.14 0.09 -0.20 0.56 0.01 -0.22 -0.34 0.46 -0.21 -0.41 1  
C22:6ω3 -0.18 -0.29 -0.36 -0.29 -0.23 0.00 -0.36 -0.16 -0.21 -0.50 0.47 -0.11 0.48 -0.07 -0.09 -0.36 0.59 0.16 1 
SCFA 0.64 0.76 0.77 0.65 0.12 -0.01 0.71 0.00 -0.02 0.10 -0.42 -0.07 -0.64 -0.35 -0.21 0.05 -0.27 -0.19 -0.48 
LCFA -0.67 -0.60 -0.56 -0.65 -0.29 -0.74 -0.83 -0.18 0.25 -0.17 0.64 -0.24 0.03 -0.05 0.70 -0.14 -0.58 0.76 0.03 
MUFA -0.20 -0.51 -0.52 -0.35 0.01 0.45 -0.13 -0.05 -0.16 0.06 -0.31 0.26 0.61 0.65 -0.09 0.08 0.49 -0.48 0.04 
Fitol 0.58 0.37 0.44 0.61 0.49 0.74 0.35 -0.09 -0.41 0.00 -0.44 0.35 0.04 -0.32 -0.79 0.38 0.57 -0.29 0.12 
26∆5,22 0.09 0.07 0.20 0.23 0.32 0.40 0.10 -0.07 -0.22 -0.01 0.02 0.21 -0.08 0.01 -0.32 -0.11 0.28 -0.13 0.19 
27∆5,22 -0.03 -0.10 -0.19 -0.20 0.12 0.08 -0.34 -0.40 0.49 -0.32 0.01 0.10 0.30 0.02 -0.05 -0.23 0.07 0.03 0.12 
27∆5 -0.13 -0.36 -0.48 -0.37 -0.36 0.24 -0.41 -0.13 -0.22 -0.44 0.29 -0.12 0.62 0.05 -0.12 -0.05 0.68 -0.03 0.85 
28∆5,22 -0.31 -0.33 -0.28 -0.25 -0.07 -0.28 -0.16 -0.24 -0.12 -0.10 0.22 0.01 -0.27 0.24 0.25 -0.34 -0.17 0.32 0.07 
28∆5,24(28) 0.26 0.11 0.18 0.29 0.27 0.59 0.12 0.23 -0.41 0.18 -0.11 0.26 -0.10 -0.01 -0.48 0.65 0.28 -0.19 0.04 
28∆5 0.49 0.40 0.47 0.52 0.44 0.53 0.17 -0.06 -0.24 0.05 -0.22 0.21 -0.31 -0.40 -0.63 0.69 0.13 -0.11 -0.11 
29∆5,22 -0.13 0.15 0.13 -0.05 -0.14 -0.56 -0.19 -0.25 0.55 0.02 0.17 -0.29 -0.42 -0.38 0.32 -0.04 -0.72 0.44 -0.41 
29∆5 -0.08 -0.18 -0.23 -0.36 -0.04 -0.30 -0.38 -0.43 0.53 -0.34 -0.01 0.00 0.13 0.10 0.31 -0.21 -0.35 0.11 -0.22 
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 C14 iC15 aC15 C15 C16:2 C16:1ω7 C16 
10Me 
(C16) iC17 aC17 C17 C18:2 C18:1ω9 C18:1ω7 C18 C20:4ω3 C20:5ω3 C20 C22:6ω3 

30∆22 0.34 0.38 0.36 0.49 0.33 0.13 0.21 -0.34 0.03 -0.01 -0.36 0.32 -0.02 -0.46 -0.51 -0.07 0.06 0.01 0.00 
C30diol -0.17 -0.10 -0.09 -0.13 0.37 -0.22 0.04 0.20 0.39 0.24 -0.11 0.36 -0.13 0.31 0.15 0.13 -0.33 0.06 -0.39 
C30keto-ol -0.06 0.21 0.09 0.09 0.01 -0.26 -0.05 -0.12 0.54 0.23 -0.12 -0.17 0.01 -0.20 0.03 -0.09 -0.40 0.08 -0.33 
Alquenonas -0.11 -0.17 -0.17 -0.34 -0.30 -0.49 -0.12 -0.09 0.17 -0.14 0.00 -0.12 -0.10 0.23 0.52 -0.09 -0.51 -0.02 -0.38 
LCOH -0.41 -0.09 -0.06 -0.12 -0.08 -0.21 0.28 0.79 0.09 0.63 0.23 -0.02 -0.27 0.57 0.43 -0.13 -0.32 -0.03 -0.27 
SCOH 0.01 0.20 0.21 0.12 -0.27 -0.39 0.21 0.14 -0.13 0.10 0.04 -0.59 -0.20 -0.30 0.27 -0.06 -0.18 0.06 -0.17 
Estanóis -0.24 0.29 0.38 0.30 0.18 -0.14 0.39 0.66 0.19 0.76 0.19 -0.03 -0.42 0.02 0.10 -0.05 -0.36 0.10 -0.32 

 

 

Tabela 3.4. Continuação.  

 SCFA LCFA MUFA Fitol 26∆5,22 27∆5,22 27∆5 28∆5,22 28∆5,24 28∆5 29∆5,22 29∆5 30∆22 
C30 
diol 

C30 
Keto-ol Alquen LCOH SCOH ∆ 

SCFA 1                   
LCFA -0.46 1                  
MUFA -0.59 -0.16 1                 
Fitol 0.01 -0.53 0.09 1                
26∆5,22 -0.16 -0.21 0.19 0.45 1               
27∆5,22 -0.31 0.23 0.19 -0.13 0.25 1              
27∆5 -0.57 -0.06 0.30 0.13 0.03 0.22 1             
28∆5,22 -0.09 0.29 0.12 -0.38 0.38 0.07 -0.13 1            
28∆5,24(28) -0.17 -0.35 0.13 0.72 0.21 -0.32 0.21 -0.37 1           
28∆5 0.00 -0.25 -0.07 0.82 0.40 -0.08 -0.05 -0.30 0.81 1          
29∆5,22 0.20 0.60 -0.44 -0.50 -0.22 0.33 -0.49 0.26 -0.54 -0.14 1         
29∆5 -0.02 0.42 0.03 -0.52 -0.20 0.77 -0.12 0.05 -0.59 -0.40 0.54 1        
30∆22 0.14 -0.07 -0.12 0.16 -0.15 -0.07 -0.15 -0.07 -0.11 0.11 0.23 -0.11 1       
C30diol -0.05 0.14 0.11 -0.21 -0.50 -0.24 -0.38 -0.13 0.04 -0.07 0.08 0.05 0.19 1      
C30keto-ol 0.02 0.35 -0.11 -0.31 -0.33 0.38 -0.32 -0.05 -0.44 -0.13 0.74 0.45 0.54 0.17 1     
Alquenonas 0.31 0.22 -0.06 -0.76 -0.58 -0.07 -0.31 0.04 -0.56 -0.66 0.30 0.53 -0.03 0.34 0.16 1    
LCOH 0.15 -0.11 -0.05 -0.38 -0.17 -0.50 -0.28 0.15 0.07 -0.31 -0.16 -0.30 -0.38 0.36 -0.26 0.26 1   
SCOH 0.37 0.04 -0.30 -0.03 -0.02 -0.39 -0.35 0.05 -0.35 -0.12 0.19 -0.24 -0.06 -0.19 0.04 0.03 -0.03 1  
Estanóis (∆) 0.18 -0.01 -0.32 0.12 0.19 -0.45 -0.54 0.05 0.22 0.24 0.12 -0.50 -0.03 0.21 0.03 -0.31 0.57 0.27 1 
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Em contrapartida, os LCFA, que indicam aporte de material de origem terrestre (e.g. 

Eglinton & Hamilton, 1967; Cranwell, 1982), estiveram correlacionados significativamente 

com o esterol 29∆5,22E e os ácidos saturados C18 e C20 (Tabela 3.4). Os SCFA associados à 

essa fração refratária da MO sedimentar podem ser conseqüência da degradação extensiva do 

material de plantas terrestres (ácidos graxos de cadeias muito longas >C36) durante o 

transporte do continente para os sedimentos oceânicos. Os esteróis C29 são comumente 

descritos como os principais esteróis em plantas superiores (Goad & Goodwin, 1972; Huang 

& Meinschein, 1976) e os resultados da análise de correlação demonstram que, ao menos 

parcialmente, os esteróis 29∆5,22E e 29∆5 nos sedimentos investigados possam ser originados 

de fontes continentais. Por outro lado, o 29∆5,22E e o 29∆5 estiveram positivamente 

correlacionados com marcadores marinhos como o C30-keto-ol e as alquenonas, 

respectivamente (Tabela 3.4), indicando que estes também podem ser derivados da produção 

fitoplanctônica.  

 

3.4.7. Análise PCA 

Esta análise demonstrou que 43.6% da variância total do conjunto de dados pode ser 

explicada por dois fatores principais. Estes fatores estão plotados contra as variáveis (i.e. 

biomarcadores lipídicos) e também contra os “scores” (i.e. estações oceanográficas) na Figura 

3.2. O Fator 1 que explicou 25,8% da variância total apresentou valores positivos para 

compostos derivados da MO lábil, como PUFA, o ácido C16:1ω7 e o esterol 28∆5,24(28), e 

compostos derivados da atividade bacteriana (os ácidos BRANCH C15 e SCFA) (Figura 

3.2A). Já o os valores negativos indicam uma composição refratária da MO sedimentar 

(presença de alquenonas e LCFA). O Fator 2 explicou 17,8% da variância dos dados e 

demonstrou a separação dos processos de retrabalhamento da MO por bactérias e organismos 

zooplanctônicos (Figura 3.2A).  

Adicionalmente, o Fator 2 separou a MO que se deposita lentamente na coluna de água 

daquela que é transferida rapidamente através das pelotas fecais do zooplâncton ou agregados 

de células fitplanctônicas (Elípses na Figura 3.2A). Esta conclusão foi baseada nos valores 

altamente negativos dos marcadores zooplanctônicos (e.g. 27∆5) e da associação destes com 

os marcadores de diatomáceas (e.g. C20:5ω3 e 28∆5,24(28)) no Fator 2 da PCA. Ao mesmo 

tempo, os marcadores para o fitoplâncton de tamanho reduzido (e.g. 30∆22E de dinoflagelados 

e alquenonas de cocolitoforídeos) apresentaram valores positivos para o Fator 2 da PCA 

(Figura 3.2A). A partir dos resultados da PCA e da análise de correlação para os diversos 
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biomarcadores utilizados neste estudo, as principais fontes de MO foram sumarizadas na 

Tabela 3.5. 

 

 
Figura 3.2. Análise de componentes principais (PCA). A: Projeção gráfica dos Fatores 1 e 2 
da PCA. As elípses em negrito indicam: superior, a MO que se deposita lentamente da coluna 
de água em direção aos sedimentos; e inferior, a MO pelágica que é rapidamente tranferida 
para o assoalho oceânico. B: Projeção dos “scores” na PCA (estações de coleta). As 
abreviações utilizadas são descritas durante o texto e nas Tabelas 3.1 e 3.2. 
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A PCA “scores” (Figura 3.2B) mostrou tendências claras quanto à composição da MO nas 

diferentes áreas estudadas. As estações localizadas na quebra de plataforma em Cabo Frio 

estiveram associadas a um material mais refratário. A estação CF500sp foi a única exceção e 

figurou entre as estações com qualidade de MO intermediária, como as estações da plataforma 

continental ao largo de Ubatuba e as estações CF40wi e CF100wi. A qualidade mais elevada 

da MO sedimentar foi observada na plataforma continental de Cabo Frio e na estação 

UB40su, indicando que o também verão é um período de alta produtividade planctônica na 

plataforma continental interna de Ubatuba (Figura 3.2B). 

 

3.4.8. Principais fontes de matéria orgânica no sistema de ressurgência de Cabo Frio 

A região costeira de Cabo Frio é considerada a principal zona de produtividade primária 

da CSEB (Gonzalez-Silveira et al., 2004). A dominância de diatomáceas durante o verão é 

notável, sendo que as espécies dominantes são Chaetoceros sp., Pleurosigma sp., Asterionella 

glacialis, Skeletonema costatum, Nitzschia closterium e Leptocilindrus danicus (Valentin et 

al., 1985). As altas concentrações de fitol, C16:1ω7, C20:5ω3, além dos esteróis C28, 

principalmente o 28∆5,24(28), durante as amostragens de verão e primavera podem ser 

atribuídas ao aporte de diatomáceas (Tabela 3.5). Estes resultados são diferenciados em 

relação aos outros locais investigados na CSEB e, portanto, é provável que a produção das 

diatomáceas durante o período de ressurgências na plataforma continental de Cabo Frio deva 

ser a fonte de material fitoplanctônico mais importante para a MO sedimentar do local. 

Contudo, os florescimentos de diatomáceas durante os eventos de ressurgência costeira são 

acompanhados por elevadas abundâncias do dinoflagelado heterotrófico Noctiluca scintillans 

(Kiørboe, 2003), os quais podem representar potenciais fontes do esterol 30∆22E encontrado 

em altas concentrações nos sedimentos superficiais de Cabo Frio (Tabela 3.3). Assim como o  

30∆22E, as elevadas concentrações de alquenonas em CF100 evidenciam a complexidade do 

sistema quanto às fontes de MO derivadas da produção primária, provavelmente porque deve 

haver uma sucessão ecológica conspícua na comunidade planctônica de Cabo Frio, a qual não 

pôde ser observada pela escala temporal adotada neste estudo. 

Além disso, os “blooms” de fitoplâncton em Cabo Frio são responsáveis pelo 

desenvolvimento de uma peculiar comunidade zooplanctônica, caracterizada por apresentar 

alta biomassa e baixa diversidade de epécies, com dominância de Thaliacea, Cladocera e 

Copepoda (Valentin & Moreira, 1978; Valentin & Monteiro-Ribas, 1993). Os copépodes 

Calanoides carinatus, Ctenocalanus vanus e Paracalanus quasimodo são considerados 

espécies oportunistas associadas à intrusão da ACAS na plataforma interna de Cabo Frio e 
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alimentam-se principalmente de diatomáceas (Lopes et al., 1999). Os principais marcadores 

zooplanctônicos (27∆5, C18:1ω9, C22:6ω3) foram encontrados em maiores concentrações na 

plataforma de Cabo Frio principalmente no verão (Figura 3.3). Gonzalez-Rodriguez et al. 

(1992) afirmam que a eficiência de tomada de alimento pelo zooplâncton pode ser a principal 

causa da diminuição da biomassa fitoplanctônica após um evento de ressurgência costeira em 

Cabo Frio. As elevadas concentrações de biomarcadores zooplanctônicos e a associação 

destes com o material derivado de diatomáceas na PCA (Figura  2), evidenciam o importante 

papel do zooplâncton no transporte da MO de origem fitoplanctônica para os sedimentos 

superficiais de Cabo Frio.  

Outro fator interessante no sistema costeiro de Cabo Frio é a dinâmica dos 

microorganismos bênticos. Em um trabalho anterior, Sumida et al. (2005), utilizando o 

método de quantificação da biomassa microbiana através do ATP, estimaram que os 

microorganismos respondiam ao eventos de florescimento fitoplanctônico em Cabo Frio com 

um aumento em biomassa durante o verão. Contudo o achado mais relevante foi que essa  

elevada biomassa poderia ser sustentada até 4 meses após um evento conspícuo de 

ressurgência costeira. O presente estudo mostrou que não somente as concentrações de ácidos 

derivados de bactérias foram maiores no inverno, como as contribuições relativas de bactérias 

para a MO sedimentar foram maiores neste período (Figura 3.3, Tabelas 3.1 e 3.2). Os valores 

da razão estanóis/estenóis (Tabela 3.1) estiveram acima dos valores comumente encontrados 

no plâncton (~0.05-0.1) (Morris & Culkin, 1977). Os números mais baixos da razão 

estanóis/estenóis ocorreram no inverno e, provavelmente, estão relacionados com o consumo 

do material remanescente (menor qualidade) da produção biológica em períodos de primavera 

e verão. Estes resultados podem também denotar que a maior atividade de bactérias no verão 

(MO mais lábil) pode acarretar o acúmulo de biomassa durante os meses de inverno (MO 

mais refratária), como observado em outros locais (Canuel & Martens, 1993). As bactérias 

possuem papel fundamental na modficação de estruturas lipídicas (e.g.  redução de PUFA a 

MUFA e estenóis a estanóis, Harvey et al., 1987; Wakeham, 1995) e, neste trabalho, os 

marcadores bacterianos estiveram correlacionados com a MO de diferentes qualidades, 

evidenciando a importância destes organismos nas alterações da MO em sedimentos 

superficiais. 

A elevada contribuição da MO autóctone em Cabo Frio contrasta com a relativamente 

baixa abundância de marcadores terrestres nos sedimentos superficiais. Porcentagens de 

contribuição de marcadores terrestres (∑LCFA&LCOH, Tabela 3.5) não atingiram 7% dos 

lipídios totais na plataforma continental de Cabo Frio, sendo que valores similares foram 
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encontrados nas demais regiões amostradas. Este resultado reflete a intensa produtividade 

biológica nas águas superficiais de Cabo Frio e o reduzido aporte fluvial em toda CSEB, a 

qual não apresenta nenhum estuário de grande expressão (Castro & Miranda, 1998). 

 

3.4.9. Fontes de matéria orgânica em áreas de quebra de plataforma de Cabo Frio e na 

plataforma continental ao largo de Ubatuba 

Em geral, as águas oceânicas influenciadas pela AT na CSEB são oligotróficas e 

dominadas pela produção do pico e nanoplâncton (e.g. Gaeta et al., 1999a; Susini-Ribeiro, 

1999; Andrade et al., 2004). Dinoflagelados (principalmente Ceratium) e cocolitoforídeos 

(Emiliania huxleyii e Gephirocapsa oceanica) são as espécies dominantes no ambiente 

oceânico (Brandini & Fernandes, 1996). De fato, os dados mostram uma reduzida 

contribuição do esterol 28∆5,24(28) e a relativamente alta abundância de alquenonas 

(marcadores de cocolitoforídeos) no gradiente plataforma/quebra de plataforma em Cabo 

Frio. Este resultado concorda com o decréscimo acentuado na contribuição de diatomáceas 

em águas francamente oceânicas da costa SE do Brasil (e.g. Valentin et al., 1985; Brandini & 

Fernandes, 1996). Outro fator interessante é a reduzida qualidade da MO depositada nesses 

sedimentos, provavelmente refletindo o intenso retrabalhamento do material pelo 

bacterioplâncton durante os processos de sedimentação na coluna de água (e.g. Azam et al., 

1983; Wakeham et al., 1997a). 

As menores concentrações de biomarcadores lipídicos lábeis (tanto a MO derivada de 

fitoplâncton como a de zooplâncton) foram encontradas nas estações de quebra de plataforma 

no inverno associadas à baixa produtividade biológica de águas superficiais. Entretanto, um 

aumento considerável na concentração e uma modificação na composição dos biomarcadores 

ocorreu na primavera (Figura 3.3, Tabelas 1 e 3). A interrupção do estado oligotrófico em 

águas oceânicas da CSEB é gerada por perturbações físicas na coluna de água, causadas por 

eventos como a ressurgência de quebra de plataforma e os meandros e vórtices da CB, que 

injetam nutrientes na zona eufótica (e.g. Brandini, 1990; Metzler et al., 1997; Gaeta et al., 

1999a). O aumento da concentração de lipídios nos sedimentos superficiais de quebra de 

plataforma durante a primavera esteve relacionado ao aumento considerável na abundância de 

esteróis C27, C28, C29, 30∆22E e alquenonas (Tabela 3.1). A fonte dos esteróis 28∆5,22 e 

28∆5,24(28) nas estações profundas de Cabo Frio pode estar ligado a produção de diatomáceas, 

porém em áreas oligotróficas estes marcadores são atribuídos a primnesiofíceas e criptofíceas 

(Volkman, 1986). Já as elevadas concentrações de esteróis C29 e a fraca correlação entre estes 

e os LCFA e LCOH parecem estar associadas à produção de cianobactérias (Tabela 3.5), dada 
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a importância desses produtores primários nas águas oligotróficas da AT (Susini-Ribeiro, 

1999; Andrade et al., 2004). Portanto, os resultados sumarizam a possibilidade da formação 

de uma cadeia trófica pelágica consideravelmente produtiva durante eventos transientes de 

injeção de nutrientes na zona eufótica em áreas oceânicas, o que pode ser crucial para as 

características da MO sedimentar. É importante ressaltar que as baixas concentrações de fitol 

nos sedimentos de áreas de quebra de plataforma ao largo de Cabo Frio demonstram que a 

MO de origem pelágica não é dominada pela produtividade de diatomáceas (i.e. microalgas 

de elevadas biomassa e taxa de sedimentação) como nas áreas expostas ao fenômeno da 

ressurgência costeira de Cabo Frio. 

De acordo com Aidar et al. (1993) os fitoflagelados dominam a comunidade 

fitoplanctônica da plataforma continental ao largo de Ubatuba, seguidos por diatomáceas e 

menores contribuições de dinoflagelados, cocolitoforídeos e cianobactérias. Apesar da 

abundância inferior em relacão aos flagelados, as diatomáceas são responsáveis pelas 

elevadas taxas de produção primária e biomassa fitoplanctônica durante o verão, quando a 

ACAS se projeta em direção à costa resultando em um aporte de nitrato na zona eufótica de 

águas de plataforma em Ubatuba (Gaeta et al., 1995). O aumento das concentrações de 

biomarcadores fitoplanctônicos durante o verão pode ser atribuído ao florescimento de 

diatomáceas de grande porte como Coscinodiscus concinnus (Aidar et al., 1993) que afundam 

mais rapidamente na coluna de água. Além disso, em Ubatuba, “blooms” episódicos de 

dinoflagelados (Kutner & Sassi, 1978), ciliados (Owen et al., 1992) e Trichodesmium sp. 

(Gianesella-Galvão et al., 1995) foram observados na região em resposta à injeção de 

nutrientes durante o verão.  

A maior parte dos marcadores fitoplanctônicos (PUFA, esteróis C28, 30∆22E e alquenonas) 

estiveram presentes em elevadas concentrações durante o verão nos sedimentos superficiais 

de Ubatuba (Figura 3.3), confirmando a influência da ACAS nesse período. Entretanto, nesta 

região a elevada abundância de salpas (principalemente Thalia democratica) durante o verão 

(Katsuragawa et al., 1993; Matssura & Wada, 1994) pode explicar as altas concentrações de 

fitoesteróis e outros componentes lábeis nos sedimentos. Este organismo onívoro pode 

representar a maior fonte de 27∆5 nos sedimentos de Ubatuba devido às altas taxas de 

ingestão e produção de pelotas fecais durante sua alimentação (Paffenhöfer & Lee, 1987). 

Thalia democratica alimenta-se preferencialmente de nanoflagelados e dinoflagelados ao 

invés de diatomáceas (Vargas & Madin, 2004), fato consistente com a biomassa dominante na 

plataforma interna de Ubatuba (Aidar et al., 1993). 
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Tabela 3.5. Identificação dos biomarcadores lipídicos, quanto às suas principais fontes para a área de estudo, 
baseada em análises de correlação e PCA. 
Lipídios individuais ou 
grupos Abreviações Principal(is) fonte(s)* Bibliografia 
Ácidos Graxos & Álcoois   
∑ dos ácidos e álcoois de 
cadeia curta 

∑SCFA& 
SCOH 

marinha não específica Cranwell (1982) 

∑ dos ácidos e álcoois de 
cadeia longa 

∑LCFA& 
LCOH 

plantas superiores Eglinton & Hamilton (1967); 
Cranwell (1982) 

∑ dos ácidos ramificados ∑BRANCH bactérias Parkes & Taylor (1983); Kaneda 
(1991) 

C16:2&C18:2 C16&18 PUFA diatomáceas e 
dinoflagelados 

Volkman et al. (1989) 

C16:1ω7 C16:1ω7 diatomáceas Volkman et al. (1989) 
C18:1ω7 C18:1ω7 bactérias Parkes & Taylor (1983) 
C18:1ω9 C18:1ω9 zooplâncton Sargent (1976) 
C20:5ω3 C20:5ω3 diatomáceas Dunstan et al. (1994) 
C22:6ω3 C22:6ω3 fauna marinha e 

dinoflagelados 
Sargent (1976); Mansour et al. 
(1999)  

Fitol Fitol fitoplâncton Rontani & Volkman (2003) 
Esteróis    
24-norcholesta-5,22(E)-
dien-3β-ol 

26∆5,22E dinoflagelados e 
diatomáceas 

Leblond & Chapman (2002); 
Volkman (2003) 

cholesta-5,22(E)-dien-
3β-ol 

27∆5,22E fauna marinha e 
fitoplâncton 

Volkman (1986); Barrett et al. 
(1995)  

cholest-5-en-3β-ol 27∆5 fauna marinha e 
fitoplâncton 

Volkman (1986); Harvey et al. 
(1987) 

24-methylcholesta-
5,22(E)-dien-3β-ol 

28∆5,22E primnesiofíceas, 
criptofíceas e 
diatomáceas 

Goad et al. (1983); Volkman 
(1986); Véron et al. (1998) 

24-methylcholesta-
5,24(28)-dien-3β-ol 

28∆5,24(28) principalmente 
diatomáceas 

Barrett et al. (1995); Volkman et al. 
(1998) 

24-methylcholest-5-en-
3β-ol 

28∆5 plantas superiores, 
fitoplâncton 
(prasinofíceas e 
diatomáceas)  

Volkman (1986); Volkman et al. 
(1994) 

24-ethylcholesta-5,22(E)-
dien-3β-ol 

29∆5,22E plantas superiores, 
fitoplâncton 

Goad & Goodwin (1972); Nichols 
et al. (1982); Volkman (1986) 

24-ethylcholest-5-en-3β-
ol 

29∆5 plantas superiores, 
fitoplâncton 
(cianobactérias) 

Goad & Goodwin (1972); Nichols 
et al. (1982); Volkman (1986) 

4α,23,24-
trimethylcholest-22(E)-
en-3β-ol 

30∆22E principalmente 
dinoflagelados 

Boon et al. (1979); Nichols et al. 
(1984); Mansour et al. (1999) 

C30-diol & C30-keto-ol Diol&keto-ol eustigmatofíceas Volkman et al. (1999) 
Alquenonas C37 & C38  Alquenonas cocolitoforídeos Conte et al. (1994) 
* os compostos identificados neste estudo são dominantes, porém não exclusivos das fontes determinadas.  

 

3.5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O aporte de MO alóctone no sistema de ressugência da porção sudeste do Oceano 

Atlântico é relacionado ao transporte atmosférico e fluvial, principalmente em locais  

próximos ao Rio do Congo (e.g. Schefuß et al., 2004). Em contraste, a ausência de rios de 

grande porte ou estuários de grande expressão no lado sudoeste do Atlântico, mais 

especificamente na CSEB, faz com que a contribuição de MO terrestre nos sedimentos 
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superficiais seja negligenciável (<10% dos biomarcadores lipídicos do presente estudo). Em 

locais de aporte continental elevado, trabalhos apontam contribuições relativas >80% de MO 

terrestre para a fração lipídica, como na plataforma adjacente ao Rio Amazonas (Fernandes et 

al., 1999) e no Oceano Ártico (Belicka et al., 2004). Assim como para a fração orgânica 

terrestre, a plataforma continental SE do Brasil recebe influência muito reduzida na deposição 

de sedimentos continentais (Mahiques et al., 2004), sendo os processos atuais de 

sedimentação mais relacionados com a produção de MO de origem autóctone. 

 

 
Figura 3.3. Concentrações de biomarcadores lipídicos (mg/g COT) em sedimentos 
superficiais das plataformas continentais de Cabo Frio e Ubatuba e da região de quebra de 
plataforma de Cabo Frio durante três períodos estudados (Inverno de 2001, Verão de 2002 e 
Primavera de 2002). PP (produtores primários: ácidos C16:1ω7, C20:5ω3, C20:4ω3, fitol, esteróis 
C26, C28, 30∆22E, alquenonas, diols e keto-ols), Zoo (marcadores zooplanctônicos: 27∆5, 
C18:1ω9, C22:6ω3), Bac (marcadores de bactérias: BRANCH), ∑Terr (aporte terrestre: LCFA e 
LCOH) e NS (não específicos: os demais biomarcadores). 

 

Os sedimentos da plataforma continental de Cabo Frio recebem uma MO altamente lábil 

derivada especialmente da produção de diatomáceas e do zooplâncton durante os meses de 

verão e primavera. A característica mais marcante desse sistema é o acoplamento dos 

processos de produção e exportação da MO quando a ACAS aflora nas águas superficiais. 

Durante eventos de ressurgência costeira, diatomáceas, as quais formam agregados de 
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detritos, e  as pelotas fecais do zooplâncton (principalmente os copépodes) são os mecanismos 

mais efetivos de transporte de MO lábil para os sedimentos de Cabo Frio. Na amostragem 

realizada durante o inverno, os sedimentos caracterizaram-se por apresentar concentrações e 

qualidade de biomarcadores lipídicos inferiores aos outros períodos devido, principalmente, 

às fontes de MO que se assemelharam com áreas menos produtivas (Figura 3.2). A transição 

entre águas pobres em nutrientes e a presença da ACAS é fundamentalmente marcada pela 

sucessão de microalgas de pequeno porte (i.e. nanoflagelados) para a dominância de espécies 

de grande porte (i.e. diatomáceas) na região costeira de Cabo Frio (Valentin et al., 1985). 

Portanto, o inverno é caracterizado pela baixa biomassa fitoplanctônica e pela deposição mais 

lenta de MO nos sedimentos superficiais. Adicionalmente, a elevada contribuição de bactérias 

durante o inverno, provavelmente refletiu o consumo da MO remanescente produzida durante 

o verão e o aumento da biomassa durante os meses em que a ressurgência não atua com 

grande intensidade. Esta mesma tendência também se repete para estações ao largo de 

Ubatuba e de quebra de plataforma. 

A principal diferença do sistema de ressurgência costeira de Cabo Frio em relação às 

outras áreas investigadas é a qualidade da MO sedimentar. A alta produtividade pelagial e a 

rápida transferência de MO fresca e lábil para os sedimentos fazem com que as concentrações 

e a composição de biomarcadores sejam diferenciadas nesta região. Diatomáceas são 

provavelmente as fontes de  PUFA e dos esteróis C28, além de potencialmente poderem 

contribuir com as altas concentrações de 27Δ5 e 29Δ5 (e.g. Asterionella gracialis, Barrett et 

al., 1995), considerados marcadores clássicos para o zooplâncton (Gagosian et al., 1980) e 

plantas terrestres (Huang & Meinschein, 1976), respectivamente. Dentre os diversos 

marcadores possíveis para diatomáceas, o esterol 28Δ5,24(28) é o mais preciso para os 

sedimentos estudados. Outra diferença marcante é a complexa sucessão fitoplanctônica de 

Cabo Frio, além das altas taxas de herbivoria exercidas pelo zooplâncton (Gonzalez-

Rodriguez et al., 1992). Como os eventos de ressurgência são efêmeros e altamente 

episódicos é difícil afirmar que este sistema seja dominado pelo aporte de MO derivada de 

diatomáceas, já que marcadores de dinoflagelados e cocolitoforídeos contribuíram 

substancialmente para a MO sedimentar.  

Em regiões mais profundas de Cabo Frio, por exemplo, a baixa concentração de fitol, 

mesmo no período mais produtivo, reflete a produção primária dominada por organismos de 

pequeno porte (e.g. fitoflagelados e cianobactérias) que afundam lentamente na coluna de 

água. Neste locais as elevadas abundâncias relativas de alquenonas, 28∆5,22E e  29∆5 na 
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primavera podem ser potencialmente atribuídas a cocolitoforídeos, primnesiofíceas ou 

criptofíceas e cianobactérias, respectivamente (Tabela 3.5).  

Áreas de plataforma continental de Ubatuba são influenciadas pela ressurgência da ACAS 

em sub-superfície que produz a termoclina de verão (20-50 m de profundidade), injetando 

nutrientes na zona eufótica (Castro-Filho et al., 1987; Aidar et al., 1993; Gaeta et al., 1995; 

Braga & Müller, 1998). Os sedimentos coletados durante o verão em Ubatuba foram 

caracterizados pelo aumento de marcadores de diatomáceas e pela presença de material lábil 

nos sedimentos. Mesmo com o aparecimento de diatomáceas durante o verão, as espécies que 

ocorrem em Ubatuba são de pequeno porte (Gaeta et al., 1995), e, portanto, há grande chance 

das salpas, de fato, servirem como principal canalizador da produção fitoplanctônica para os 

sedimentos. Em Ubatuba, os esteróis C28, inclusive o abundante 28∆5,22E, são provavelmente 

relacionados aos nanoflagelados fitoplanctônicos que dominam a biomassa local (Aidar et al., 

1993). Já os esteróis C27 originam-se principalmente de salpas que rapidamente consomem a 

MO fitoplanctônica e a exportam para os sedimentos superficiais. Porém, a magnitude e 

intensidade de exportação de MO é relativamente inferior às observadas em Cabo Frio.  

O acoplamento temporal de processos físicos nas águas superficiais de Cabo Frio, 

caracterizado pela observação simultânea de eventos de ressurgência costeira e formações de 

vórtices na região oceânica (Calado et al., 2006), produz padrões complexos na composição 

de MO em sedimentos superficiais no limite norte da CSEB. A distribuição de biomarcadores 

lipídicos demonstrou que a ACAS influencia de maneira decisiva na produção de MO 

altamente lábil (i.e. derivada principalmente de diatomáceas) nas águas superficiais da 

plataforma interna. Adicionalmente, eventos transientes de injeção de nutrientes via 

perturbações físicas podem gerar um aumento considerável na produtividade biológica 

pelagial da quebra de plataforma ao largo de Cabo Frio, e conseqüentemente, na concentração 

de biomarcadores lipídicos nos sedimentos dessas regiões (comparáveis à plataforma 

continental de Ubatuba). Contudo, a composição da comunidade fitoplanctônica e os 

mecanismos de exportação da MO autóctone para os sedimentos superficiais da plataforma 

continental de Cabo Frio são discrepantes em relação às outras áreas investigadas. 
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CAPÍTULO 4 

 

Caracterização de biomarcadores lipídicos nos sedimentos da plataforma 
continental ao largo de Santos e de Cabo Frio 

 

 
Abstract 

This paper aimed to describe the sources and alterations of the organic matter in surface 

sediments of the northern and central sectors of the SE Brazilian continental shelf (SEBCS) 

through the analysis of major lipid classes. Sampling was conducted in the continental shelf 

adjacent to the Santos estuary, in a depth range of 20 to 100 m, and also in a time-series 

station at Cabo Frio (66 m depth). In the northern sector of the SEBCS, sediments from Cabo 

Frio upwelling system showed the highest concentrations of biomarkers, as a consequence of 

a higher biological productivity in the water column compared to the other areas. The 

concentration and relative contribution of marine lipid biomarkers varied spatially in the 

central sector of the SEBCS, mainly as a function of the proximity from the Santos estuary. 

Terrestrial markers input to the continental shelf off Santos is also closely related to the 

estuarine system, and the exported materials from one of the largest estuaries in the SE 

Brazilian coast have only local implications. The results confirmed that Cabo Frio is the most 

productive area in the northern sector, and that in order to understand the processes of 

production and preservation of carbon in the SEBCS, sources of organic matter in areas 

influenced by the subtropical shelf front (further south from Santos) will have to be 

investigated. 

 

Resumo 

Este Capítulo visou descrever as fontes e alterações da matéria orgânica em sedimentos 

superficiais dos setores norte e central da plataforma continental sudeste do Brasil (PCSEB) 

através da análise das principais classes lipídicas. As coletas foram realizadas na plataforma 

continental adjacente ao estuário de Santos (em profundidades de 20 a 100 m) e durante uma 

série temporal de amostragens em Cabo Frio (66 m de profundidade). No setor norte da 

PCSEB, os sedimentos de Cabo Frio mostraram as mais altas concentrações de biomarcadores 

lipídicos refletindo a elevada produção biológica das águas desse sistema. A concentração e 

abundância relativa de marcadores marinhos variaram espacialmente no setor central da 

PCSEB, principalmente em função da proximidade do estuário de Santos. O aporte da matéria 
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orgânica de origem terrestre na plataforma continental ao largo de Santos parece também 

estar associada ao sistema estuarino, porém a exportação deste material por um dos maiores 

estuários da costa sudeste brasileira possui apenas efeito local. Os resultados confirmaram 

Cabo Frio como a zona de maior produtividade pelágica do setor centro-norte da PCSEB, 

entretanto recomenda-se o estudo de áreas de sedimentação atual importantes, como áreas 

influenciadas pela frente costeira subtropical no setor sul da PCSEB, para a melhor 

compreensão dos processos de produção e preservação de carbono orgânico nessa região. 

 

4.1. INTRODUÇÃO 

A deposição e a preservação da matéria orgânica são maiores nos sedimentos costeiros do 

que em qualquer outro ambiente oceânico (Hedges & Keil, 1995). Portanto, as informações 

sobre os processos que controlam a chegada do material orgânico nos sedimentos recentes da 

plataforma continental, assim como o reflexo das assinaturas deste aporte, são fundamentais 

para o entendimento dos ciclos biogeoquímicos globais. Variações espaciais e temporais na 

produtividade dos sistemas costeiros dificultam o entendimento dos processos que contribuem 

para a preservação da matéria orgânica (MO) nos sedimentos costeiros. Além disso, a MO 

pode originar-se de uma gama de fontes marinhas e terrestres, as quais variam em um 

espectro de reatividade, abrangendo compostos lábeis (diatomáceas e pelotas fecais do 

zooplâncton) e compostos refratários (material de origem terrestre) (e.g. Wakeham & Canuel, 

2006).  

Embora os lipídios representem, em geral, menos de 1% do carbono orgânico total em 

sedimentos marinhos, estes vêm sendo amplamente utilizados para acessar o balanço entre o 

aporte de material alóctone (terrestre) e autóctone (marinho) nos oceanos (e.g. Wakeham et 

al., 1997b). A relativa preservação em ambientes aquáticos (i.e. insolubilidade) e a 

diversidade estrutural fazem dos lipídios excelentes biomarcadores (Volkman, 1986; 

Volkman et al., 1998; Parrish et al., 2000; Volkman, 2006). Entretanto, limitações existem 

quanto ao uso de biomarcadores para designar fontes específicas (e.g. grupos de organismos 

ou até material terrestre versus marinho), principalmente em misturas complexas como 

sedimentos costeiros. Porém, o estudo de uma variedade de classes lipídicas (e.g. ácidos 

graxos, esteróis, álcoois) permite o reconhecimento das principais fontes da matéria orgânica 

em sedimentos oceânicos (e.g. Wakeham et al., 2002; Belicka et al., 2004; Gogou & 

Stephanou, 2004). 

A plataforma continental sudeste do Brasil é marcada por uma distinção na produtividade 

das águas superficiais: ao norte a ressurgência de Cabo Frio que imprime um regime de 
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elevada produtividade fitoplanctônica (Silveira et al., 2000; Valentin et al., 1984); ao centro 

águas oligotróficas influenciadas pela ressurgência de quebra de plataforma (Metzler et al., 

1997; Campos et al. 2000); e ao sul a presença da frente costeira (fria e rica em nutrientes) 

proveniente da região subtropical (Piola et al., 2000; Mahiques et al., 2004; Gonzalez-Silveira 

et al., 2004). O objetivo deste Capítulo foi estudar os processos produção, transporte e 

deposição da matéria orgânica nos sedimentos superificiais da plataforma continental ao largo 

do estuário de Santos e uma  estação-fixa amostrada em Cabo Frio através da caracterização 

molecular de lipídios. 

 

4.2. ÁREA DE ESTUDO 

A plataforma continental sudeste da costa brasileira, de modo geral, é influenciada pela 

mistura de três massas de água principais: a Água Tropical (AT) que é caracterizada pelos 

altos valores de temperatura e salinidade (T>20°C e S>36,40) da Corrente do Brasil; a Água 

Central do Atlântico Sul (ACAS), relativamente fria (T<20°C e S<36,40); e a Água Costeira 

(AC) resultante da mistura da água doce de origem continental e as águas da plataforma 

continental adjacente (Miranda, 1982; Castro & Miranda, 1998). Nas proximidades de Cabo 

Frio, a AT flui próxima ao talude continental, menos de 200 m de profundidade, devido ao 

estreitamento abrupto da plataforma (a isóbata de 100 m encontra-se a 7 km de distância da 

costa) (Castro & Miranda, 1998; Campos et al., 2000). Neste local, há também uma brusca 

mudança na orientação da linha de costa de NE-SW para E-W que fazem com que os ventos 

N-NE, característicos do local, soprem paralelamente à costa (Campos et al., 2000; Silveira et 

al., 2000; Rodrigues & Lorenzzetti, 2001; Mahiques et al., 2002). Sob ventos prevalecentes de 

NE, a ressurgência da ACAS em superfície ocorre da plataforma interna até 300 km para fora 

da costa durante o início da primavera, estendendo-se após o final do verão (Miranda, 1982; 

Lorenzzetti & Gaeta, 1996; Rodrigues & Lorenzzetti, 2001). A produtividade biológica do 

sistema nas águas superficiais é notavelmente maior que nos demais setores da costa SE do 

Brasil (Valentin et al., 1987; Matssura, 1986; Valentin, 1994; Gonzalez-Silveira et al., 2004). 

Em outros locais da costa sudeste, a plataforma continental é mais larga, possuindo uma 

extensão de aproximadamente 120 km (Castro-Filho et al., 1987; Castro & Miranda, 1998), 

dificultando assim o transporte da ACAS em direção à costa. Em Ubatuba, por exemplo, 

Castro-Filho et al. (1987) identificaram a presença da ACAS na camada de fundo da 

plataforma interna pela presença de uma termoclina bem marcada (entre 20 e 50 m) durante 

os meses de novembro a março (período em que os ventos NE são predominantes). Como 

descrito por Campos et al. (1995), esses eventos podem ser facilitados pela ressurgência de 
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quebra de plataforma que empurra a ACAS do talude em direção à plataforma. As 

implicações biológicas da presença da ACAS na zona eufótica são marcantes e caracterizadas 

principalmente pelo aumento da produção primária e secundária na coluna de água (e.g. Aidar 

et al., 1993). No inverno, a AT domina a camada superficial na plataforma externa, e a 

plataforma interna é ocupada principalmente pela AC, sendo que há um recuo da ACAS em 

direção ao talude (Castro-Filho et al., 1987). Porém, a maior interação entre a AC e AT no 

verão pode ser responsável pelo aporte de material particulado da costa em direção ao largo 

por conseqüência do transporte de Eckman (Mahiques et al., 2005).  

Segundo Mahiques et al. (2004), a Ilha de São Sebastião representa um divisor entre os 

setores norte e sul da plataforma sudeste do Brasil. A região de Santos, portanto, ocupa uma 

porção central segundo esta divisão. Ao sul de Santos, as características da plataforma 

continental em termos de sedimentação atual modificam-se distintamente (Mahiques et al., 

2004). O setor sul da plataforma continental sudeste brasileira é influenciado pela frente 

subtropical de plataforma proveniente da Lagoa dos Patos (Piola et al., 2000), geralmente 

durante os meses de inverno. Além do transporte de material orgânico e inorgânico oriundos 

do sul do país, a corrente costeira é reconhecidamente um fator que intensifica a 

produtividade fitoplanctônica local devido às elevadas concentrações de nutrientes de suas 

águas (Mahiques et al., 2004). 

 

4.3. MÉTODOS 

As amostras deste trabalho foram coletadas durante a primeira etapa BENTOS do projeto 

A influência do complexo estuarino da Baixada Santista sobre o ecossistema de plataforma 

continental adjacente (ECOSAN) realizada em agosto de 2005 (Figura 4.1). As amostras de 

Cabo Frio foram coletadas na etapa SEDTRAP em fevereiro de 2003, durante o projeto 

Dinâmica do Ecossistema de Plataforma da Região Oeste do Atlântico Sul (DEPROAS) 

(Figura 4.1). É importante frisar que as amostras de Cabo Frio foram coletadas em uma 

estação-fixa durante um evento de ressurgência da ACAS e, posteriormente, formação de um 

“bloom” de fitoplâncton consistente. Utilizou-se um “box corer” para coleta de sedimentos e 

os 2 cm superficiais foram subamostrados com “corers” de acrílico de 10 cm de diâmetro 

interno. O sedimento foi armazenado em freezer e posteriormente liofilizado em laboratório. 

Para as análises elementares de carbono, utilizou-se 0,2 g de sedimento liofilizado e em um 

analisador CHN-Carlo Erba. 

Os lipídios presentes no sedimento liofilizado (ca. 10 g) foram extraídos utilizando-se o 

aparelho ASE-200 (Accelerator Solvent Extractor, Dionex®) em diclorometano:metanol (9:1 
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v/v). Este método de extração aquece o material à 100˚C e submete o mesmo à uma pressão 

de 1500 psi. O extrato lipídico (SLE) foi reduzido ao volume de 4 mL em rotaevaporador. O 

SLE foi saponificado em KOH e, através de hexano (3x), a fração neutra dos lipídios foi 

separada. Em seguida, ao restante do SLE, fração não saponificável, adicionou-se HCl para 

extração da fração ácida (3x em hexano), ou dos ácidos graxos. A fração neutra contendo 

hidrocarbonetos, álcoois e esteróis (além de outros compostos) foi submetida à separação em 

cromatografia sólida (alumina ativada, 80-200 µm, A6139-Sigma). Duas frações foram 

obtidas, sendo a primeira dos hidrocarbonetos (10 mL hexano:diclorometano (9:1 v/v), A1, a 

qual não foi utilizada no presente estudo) e a segunda (20 mL diclorometano:metanol (1:1 

v/v), A2), contendo principalmente álcoois, esteróis e alquenonas. As frações ácidos graxos e 

A2 foram derivatizadas através de metilação (BF3, fluoreto de boro à 14%) e silanização 

(BSTFA, bis-trimetil-silil trifluoracetamida), respectivamente, produzindo os metil ésteres 

(FAMES) e os trimetil-silil-éteres (A2-TMS). As frações FAMES e A2-TMS foram 

analisadas em GC-FID (FISONS-8160), equipado com coluna DB-1 (60 m, filme de 0,25 µm, 

J&W Scientific Inc.). Para ambas frações utilizou-se 120˚C de temperatura inicial (1 min), 

seguido por um aquecimento de 30˚C por minuto até a temperatura final de 320˚C para 

FAMES e 325˚C para A2-TMS, durante 25 minutos. A pressão do gás carregador 

(Hidrogênio) foi 1,5 psi para FAMES e 3,0 psi para A2-TMS.  

O método de análise descrito foi semelhante ao empregado por Wakeham & Beier (1991). 

Os compostos foram identificados por comparação de seus tempos de retenção com dados da 

literatura. Adicionalmente, amostras selecionadas foram analisadas por cromatografia à gás 

acoplado a um espectrômetro de massa (GC-MS) para identificação específica. Utilizando-se 

do programa Chromoperfect Analyzer 4.4.0 (Justice Laboratory Software) foi possível 

quantificar os compostos através dos cromatogramas gerados no GC-FID. A área dos 

compostos individuais foi comparada com a área do padrão interno adicionado (C19 FAME e 

colestano para FAMES e A2-TMS, respectivamente). Análises de réplicas foram conduzidas 

durante os experimentos e em média as variações entre as réplicas foram de 11,1% para os 

FAMES e 9,0% para os A2-TMS. 

A análise de correlação de Pearson foi empregada para verificar a relação entre os 

biomarcadores utilizados neste estudo. Uma série de 17 amostras foram testadas, sendo que 

apenas correlações significativas (p<0,05) entres as diferentes classes de lipídios foram 

consideradas. 
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Figura 4.1. Localização das estações amostradas neste estudo. Estações SAN 3, SAN 4, SAN 
9, SAN 12, SAN 13, SAN 20 e SAN 21 pertencem ao projeto ECOSAN. A estação fixa ao largo 
de Cabo Frio (mapa menor) foi amostrada durante o projeto DEPROAS. 

 

 

4.4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os lipídios representaram menos de 1% do carbono orgânico total nos sedimentos 

superficiais da área de estudo, variando de 0,03% na estação SAN 4 a 0,53% na CF. Os 

ácidos graxos apresentaram concentração média de 1309,3 µg/g COT e a fração neutra A2 de 

869,5 µg/g COT. Dentre os ácidos graxos, os de cadeia curta (SCFA) apresentaram a maior 

abundância relativa 40,53% (+/- 4,22), seguidos pelos ácidos graxos mono-insaturados 

(MUFA) 28,56% (+/- 3,86), os ramificados (BRANCH) 13,99% (+/- 3,81), os de cadeia longa 

(LCFA) 10,02% (+/- 3,50) e os poli-insaturados (PUFA) 6,84% (+/- 3,65). Na fração neutra 
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destacaram-se os esteróis 63,50% (+/- 5,19) e os álcoois 27,32% (+/- 4,69), sendo que 

alquenonas, keto-ols e diols representaram menos de 10% do total de lipídios neutros. 

 

4.4.1. Classes Lipídicas 

Ácidos Graxos 

Os ácidos graxos apresentaram uma distribuição típica de sedimentos que recebem o 

aporte de matéria orgânica predominantemente autóctone, com  relativa dominância de 

cadeias de carbono pares e os SCFA mais abundantes que os LCFA (Tabela 4.1). Os ácidos 

graxos C16 (20,86%), C14 (5,04%) e C18 (4,55%) foram os dominantes entre os SCFA. 

Destaca-se a estação SAN 13 que apresentou as mais altas concentrações de C16 (682,1 µg/g 

COT) e C14 (246,8 µg/g COT), sendo que para o C18 a estação ao largo de Cabo Frio 

apresentou o maior valor. Os ácidos graxos dominantes deste estudo são tipicamente 

atribuídos a precursores marinhos (i.e. planctônico e/ou microbiano) (Eglinton & Hamilton, 

1967; Cranwell, 1982). Em contrapartida, a abundância relativa dos LCFA foi de 2,89% para 

C24, 2,28% para C26 e 1,12% para C28, sendo que as maiores concentrações foram encontradas 

em Cabo Frio (79,7 – 53,6 – 30,8 µg/g COT, respectivamente). As estações SAN 9 e SAN 13 

apresentaram os teores mais elevados de ácidos graxos C30 (28,8 e 27,0 µg/g COT, 

respectivamente) e C32 (32,9 e 97,9 µg/g COT). Este fato concorda com o aporte diferenciado 

de material terrestre nas estações próximas ao estuário de Santos.  

Os MUFA C16:1ω7 (10,12%), C18:1ω7 (7,22%) e C18:1ω9 (4,62%) foram os mais abundantes, 

com concentrações variando entre 16,6 a 624,6 µg/g COT, 17,1 a 183,2 µg/g COT e 12,2 a 

94,8 µg/g COT, respectivamente. Fitoplâncton, zooplâncton e bactérias são as fontes dos 

MUFA no ambiente sedimentar (Volkman et al., 1980). O relativo enriquecimento em C16:1 

comparado ao total dos C18:1 (Tabela 4.1) indica o aporte de diatomáceas nos sedimentos 

superficiais, já que estas possuem os homólogos C16:1 em elevada abundância (Dunstan et al., 

1994). As estações SAN 3, SAN 9, SAN 12, SAN 13 e CF apresentaram os maiores valores 

de C16:1 em relação aos C18:1, provavelmente indicando a influência de diatomáceas no 

material sedimentar. Os PUFA C20:5ω3 (3,55%) e C22:6ω3 (0,76%) foram encontrados em todas 

as  amostras e suas concentrações variaram entre 3,2 a 109,9 µg/g COT e 1,3 a 32,0 µg/g 

COT, respectivamente. As estações SAN 9, SAN 13 e CF apresentaram as maiores 

concentrações de PUFA, evidenciando o aporte de material fitoplanctônico fresco e lábil 

nestes sedimentos (Tabela 4.1). A origem destes ácidos graxos no sedimento é atribuída a 

microalgas, embora o C22:6ω3 possa ser sintetizado por invertebrados bênticos (Volkman et al., 

1998; Sargent, 1976). Em geral, a reduzida concentração dos PUFA em relação aos SCFA nos 
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sedimentos superficiais é devido à natureza lábil destes compostos que são seletivamente 

degradados na coluna de água e nos sedimentos (Wakeham, 1995). Este fato parece ser mais 

marcante em ambientes anóxicos, através da degradação anaeróbia destes compostos, embora 

estudos recentes comprovaram que a degradação de ácidos graxos saturados e insaturados de 

origem planctônica ocorre sob a mesma taxa na presença ou ausência de oxigênio (Harvey & 

Macko, 1997; Sun et al., 1997).  

Os BRANCH 10-Methyl-C16 (3,61%), iC15 (3,53%) e aC15 (3,51) foram os ácidos graxos 

ramificados mais abundantes, com concentrações variando de 9,0 a 72,7 µg/g COT, 3,0 a 96,5 

µg/g COT e 4,2 a 89,1 µg/g COT, respectivamente. A presença dos BRANCH em sedimentos 

têm sido largamente atribuída a contribuição de microorganismos nos sedimentos, mais 

especificamente bactérias (Kaneda, 1991; Parkes & Taylor, 1983). As concentrações de 

BRANCH foram mais representativas na estação SAN 12 (20,8%). Sendo a contribuição 

média dos BRANCH superior a 10% do total de ácidos graxos, pode-se afirmar que as 

bactérias possuem papel considerável no retrabalhamento do material orgânico sedimentar das 

regiões estudadas. 

 

Álcoois 

A distribuição dos álcoois nos sedimentos superficiais mostrou uma dominância dos 

álcoois de cadeia curta (SCOH) sobre os de cadeia longa (LCOH), respectivamente, 27,45% 

(+/- 5,24%) e 17,64% (+/- 4,31%) do total de álcoois. Assim como para os ácidos graxos, este 

resultado evidencia o maior aporte marinho sobre terrestre nos sedimentos analisados 

(Eglinton & Hamilton, 1967; Cranwell, 1982). O fitol (15,20% do total de lipídios neutros) 

foi o álcool de maior abundância relativa (54,21%, +/- 7,63%) e origina-se de um ramo 

esterificado encontrado na cadeia da clorofila-a. Tal qual a clorofila-a, este composto é um 

indicador não específico de material proveniente de microalgas. As concentrações de álcoois 

nos sedimentos investigados variaram entre 8,3 a 176,2 µg/g COT para os SCOH, 4,5 a 102,0 

µg/g COT para os LCOH e 9,4 a 427,4 µg/g COT para o fitol. As estações SAN 3, SAN 9, 

SAN 13 e CF apresentaram altos teores de SCOH, LCOH e fitol (Tabela 4.1).  

A distribuição espacial dos homólogos SCOH (C14OH, C16OH e C18OH, ∑Mar) versus os 

homólogos LCOH (C26OH, C28OH e C30OH, ∑Terr) está descrita na Tabela 4.1. Os resultados 

apontam, relativamente, que as estações mais profundas (SAN 4, SAN 12 e SAN 21) 

apresentaram valores relativamente inferiores para ∑Mar/∑Terr. A diferença no padrão de 

distribuição dos álcoois pode estar ligada à degradação seletiva de SCOH sobre LCOH, sendo 

os primeiros mais lábeis, e, portanto, com menor potencial de preservação (e.g. Wakeham & 
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Canuel, 2006). Provavelmente, o maior aporte planctônico nas estações rasas (i.e. elevadas 

concentrações de SCOH e fitol) elevaram o valor da taxa ∑Mar/∑Terr. 

 
Tabela 4.1. Características da matéria orgânica sedimentar nas áreas de estudo avaliadas através da análise de lipídios. As 
concentrações dos biomarcadores específicos (e.g. SCOH e LCOH) são apresentadas em µg/g COT. 

 SAN 3 SAN 4 SAN 9 SAN 12  SAN 13 SAN 20 SAN 21 CF 
Profundidade 60.0 100.0 30.0 100.0 20.0 60.0 100.0 66.0 
% de COT 0.7 1.5 0.2 2.3 0.3 0.7 1.7 0.3 
Ácidos Graxos         
Total (ng/g) 5002.6 3404.8 4583.2 7653.9 8412.7 1298.0 16207.7 6922.4 
Total/COT (µg/g) 689.3 226.3 2189.3 327.3 3116.6 191.2 977.4 2756.9 
SCFA 278.9 81.4 857.2 122.3 1200.0 74.0 467.0 1274.8 
LCFA 94.4 28.0 197.1 51.4 248.5 10.5 77.1 221.9 
BRANCH 106.3 39.3 303.2 68.2 278.0 23.1 122.6 299.3 
MUFA 176.0 67.0 645.4 72.0 947.5 67.3 284.6 749.1 
PUFA 33.8 10.6 186.5 13.3 442.6 16.2 26.2 199.0 
∑SCFA/∑LCFA 3.0 2.9 4.3 2.4 4.8 7.1 6.1 5.7 
C16:1/C18:1 1.1 0.9 1.4 1.1 3.3 0.6 0.6 1.4 
Álcoois         
Total (ng/g) 1349.9 334.6 650.2 3623.7 1058.8 659.9 1258.7 1860.0 
Total/COT (µg/g) 186.0 22.2 310.6 155.0 392.2 97.2 75.9 747.2 
SCOH 48.7 8.3 91.7 37.9 81.8 25.2 24.1 176.2 
LCOH 22.2 4.5 44.4 29.4 66.0 19.5 19.0 102.0 
Fitol 115.1 9.4 174.5 87.7 244.5 52.6 32.8 427.4 
∑MarOH/∑TerrOH 1.5 1.1 1.7 0.9 0.8 1.0 0.9 1.3 
Esteróis         
Total (ng/g) 2126.7 855.3 1463.9 8235.3 2329.5 1581.5 5143.1 4008.8 
Total/COT (µg/g) 293.0 56.8 699.3 352.2 863.0 232.9 310.2 1596.0 
C26 9.3 1.5 15.6 13.0 24.1 5.9 4.1 40.9 
C27 91.6 18.5 269.4 104.2 279.2 69.9 186.2 591.2 
C28 89.7 15.8 211.7 91.5 252.6 70.0 62.3 456.7 
C29 64.3 13.6 154.4 84.9 218.8 51.8 32.2 358.9 
4α-esteróis 33.5 6.8 41.1 53.9 79.8 31.6 22.9 164.9 
A/B/C 1/0.91/2.04 1/1.38/3.18 1/0.68/1.63 1/1.21/2.40 1/0.80/2.44 1/0.98/1.55 1/0.28/1.88 1/0.64/1.53 
5α(H)-estanols/Δ5-
estenols 0.5 0.4 0.4 0.6 0.4 0.6 0.2 0.5 
Alquenonas         
Total (ng/g) 187.2 128.9 87.3 1511.0 221.9 176.7 273.7 482.0 
Total/COT (µg/g) 25.8 8.6 41.7 64.6 82.2 26.0 16.5 192.5 
Diols e Keto-ols  b       
Total (ng/g) 43.6 50.2 23.1 203.6 49.0 29.2 75.7 123.5 
Total/COT (µg/g) 6.0 3.3 11.0 8.7 18.2 4.3 4.6 48.6 
Carbono Orgânico Total (COT) 
Ácidos graxos de cadeia curta (SCFA, <C23), cadeia longa (LCFA, >C23), cadeia ramificada (BRANCH, iso e anteiso-C13, C15, C17 e o 10-
methyl-C16), mono-insaturados (MUFA, C16, C18 e C20) e poli-insaturados (PUFA, C18:2, C20:4, C20:5, C22:5 e C22:6) 
Álcoois de cadeia curta (SCOH, <C22), cadeia longa (LCOH, >C28), somatório de álcoois de origem marinha (∑MarOH, C14 a C22) e 
somatório de álcoois de origem terrestre (∑TerrOH, C28, C30 e C32). 
Esteróis C26 (26∆5,22E, 26∆22E, 27’∆5,22E e 27’∆22E), C27 (27∆5,22E, 27∆22E, 27∆5 e 27∆0), C28 (28∆5,22E, 28∆22E, 28∆5,24(28), 28∆24(28), 28∆5 e 
28∆0), C29 (29∆5,22E, 29∆22E, 29∆5 e 29∆0) e 4α-esteróis (30∆22E, 4αdim29∆0, 4α30∆5,24(28)). A/B/C (28∆5/29∆5,22E/29∆5). Estanois (∆22E, ∆0 e 
∆24(28)/ Estenois (∆5,22E, ∆5 e ∆5,24(28)). 
Alquenonas bi e tri-insaturadas C37 e C38. 
C30 alkan-1,15- diol (C30 diol) e C30 alkyl-keto-1-ol (C30 keto-ol)  

 

Esteróis 

Estes lipídios são componentes essenciais das membranas de todos os organismos 

eucariontes (i.e. fitoplâncton, zooplâncton/bentos e plantas vasculares), porém bactérias não 
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são capazes de produzir os esteróis (Volkman, 1986). As concentrações de esteróis totais nos 

sedimentos superficiais estudados variou de 56,8 a 1596,0 µg/g COT (Tabela 4.1). Os esteróis 

consistiram de séries C26-C30 4-desmethyl (89,4%) e séries C29-C30 4α-methyl (10,6%).  

Os esteróis C26 4-desmethyl apresentaram reduzida abundância relativa (2,6% do total de 

esteróis) e foram representados pelos compostos 24-norcholesta-5,22(E)-dien-3β-ol (26∆5,22E) 

e o estanol 24-norcholesta-5,22(E)-dien-3β-ol (26∆22E). As concentrações de esteróis C26 

variaram entre 1,5 a 63,1 µg/g COT, sendo os valores mais altos encontrados em CF (Tabela 

4.1). Embora estes esteróis sejam encontrados em microalgas, por exemplo dinoflagelados 

(Leblond & Chapman, 2002), é mais provável que derivem da degradação de cadeias laterais 

de esteróis fitoplanctônicos pela fauna marinha (Volkman, 2003).  

Os esteróis C27 foram os mais abundantes neste estudo, com contribuição relativa de 30,0 

a 60,0% do total de esteróis nos sedimentos, sendo que as maiores concentrações foram 

encontradas em SAN 9, SAN 13 e CF (Tabela 4.1). Estes compostos derivam de uma série de 

precursores biológicos (fitoplâncton, zooplâncton e fauna bêntica, Volkman, 1986) ou são 

formados durante a degradação de fitoesteróis C28 e C29 (Harvey et al., 1987). O cholest-5-en-

3β-ol (27∆5) foi o esterol mais abundante, representando 13,45% da fração neutra total. As 

concentrações deste composto flutuaram entre 9,4 e 300,7 µg/g COT. As estações SAN 9, 

SAN 13 e CF apresentaram as maiores concentrações de 27∆5, e, surpreendentemente, a 

estação SAN 21 também apresentou altos valores. O estenol cholesta-5,22(E)-dien-3β-ol 

(27∆5,22E) e o estanol 5α(H)-cholestan-3β-ol (27∆0) apresentaram concentrações variando 

entre 2,6 a 126,8 µg/g COT. Embora os esteróis C27 sejam encontrados em culturas de 

fitoplâncton marinho (e.g. diatomáceas, dinoflagelados e primnesiofíceas), a presença destes 

esteróis no sedimento indica o intenso retrabalhamento do material orgânico algal pelos 

organismos zooplanctônicos e bênticos (Gagosian et al., 1980; Volkman, 1986).  

Os esteróis C28 contribuíram em média com 27,8% do total de esteróis e foram 

representados por três compostos principais: o 24-methylcholesta-5,22-dien-3β-ol (28∆5,22E, 

10,9%), seguido pelo 24-methylcholest-5-en-3β-ol (28∆5, 4,9%) e o 24-methylcholesta-

5,24(28)-dien -3β-ol (28∆5,24(28), 4,4% do total de esteróis). As concentrações de 28∆5,22E (6,8 

a 169,5 µg/g COT), 28∆5 (2,1 a 93,2 µg/g COT) e 28∆5,24(28) (3,4 a 68,8 µg/g COT) foram 

mais elevadas nas estações CF, SAN 9 e SAN 13. A origem destes esteróis no ambiente 

marinho é atribuída principalmente ao fitoplâncton, já que o zooplâncton e os organismos 

bênticos são incapazes de biossintetizar estes compostos (Volkman, 1986). O 28∆5,22E é 

freqüentemente atribuído ao aporte de diatomáceas no sedimento, embora outras microalgas 

(primnesiofíceas, crisofíceas e alguns dinoflagelados) produzam abundantemente este 
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composto (Volkman et al., 1998). O 28∆5,24(28) é considerado um marcador mais preciso de 

diatomáceas nos sedimentos, enquanto o 28∆5 pode ser encontrado abundantemente nas ceras 

de plantas vasculares (Volkman, 1986). 

Os esteróis 24-ethylcholest-5-en-3β-ol (29∆5, 9,9%) e o 24-ethylcholesta-5,22-dien-3β-ol 

(29∆5,22E, 4,2%) foram os mais abundantes entre os esteróis C29 (21,6% do total de esteróis). 

As concentrações variaram de 6,7 a 142,3 µg/g COT para o 29∆5 e de 2,6 a 59,9 µg/g COT 

para o 29∆5,22E, sendo que os maiores valores foram observados nas estações CF, SAN 9 e 

SAN 13. Nesta última estação o 29∆5 representou 14,1% do total de esteróis. Os esteróis 24-

ethyl são frequentemente atribuídos ao aporte de material derivado de plantas superiores 

(Goad & Goodwin, 1972), porém recentemente descobriu-se que diversas microalgas 

marinhas (diatomáceas, dinoflagelados e cianobactérias) também produzem estes compostos 

(Volkman et al., 1998). A abundância relativa de 28∆5, 29∆5,22E e 29∆5 tem sido proposta para 

distinguir os esteróis provenientes do aporte fitoplanctônico em relação ao aporte de plantas 

terrestres (Volkman, 1986). Valores na ordem de 1/1,6/6,6 foram encontrados em sedimentos 

onde a maior parte da matéria orgânica tem origem terrestre, enquanto a menor abundância 

relativa de 29∆5 indica uma origem fitoplanctônica para este composto. Os valores 

encontrados neste estudo mostraram uma variação de 1/0,3/1,9 (SAN 21) a 1/1,4/3,2 (SAN 4) 

(Tabela 4.1), indicando uma mistura de fontes, com leve predominância de material de origem 

marinha para o 29∆5. 

Outro fator importante foi a abundância dos estanóis em relação aos estenóis nos 

sedimentos superficiais deste estudo. Os estanóis são formados pela redução microbiana (i.e. 

hidrogenação) de estenóis sob condições anaeróbias (Gagosian et al., 1980). Calculou-se as 

taxas estenóis/estanóis para os esteróis 4-desmethyl C26-C29 e os valores encontrados variaram 

entre 0,2 a 0,6, característicos de sedimentos oxigenados, já que em ambientes subóxicos e 

anóxicos os valores desta taxa variam entre 0,6 e 1,2 (Wakeham, 1989).  

O 4α,23,24-trimethyl-5α(H)-cholest-22E-3β-ol (30∆22E) representou 7,3% dos esteróis e 

foi o esterol mais abundante entre os 4α-methyl. As concentrações deste composto variaram 

entre 4,5 a 115,4 µg/g COT. O 30∆22E, assim como os esteróis 4α-methyl, é geralmente 

utilizado como biomarcador específico que designa o aporte de dinoflagelados nos 

sedimentos (Volkman, 1986), embora estudos recentes demonstraram que outras microalgas 

(primnesiófitas e diatomáceas) também são capazes de produzir o 30∆22E (Conte et al., 1995) 

e que alguns dinoflagelados não contém os esteróis 4α-methyl (Véron et al., 1998). A elevada 

abundância relativa (4,7 a 10,9%) deste esterol na plataforma continental sudeste do Brasil 

indica que os dinoflagelados são podem representar importantes fontes de material orgânico 
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de origem fitoplanctônica nos sedimentos. As estações SAN 9, SAN 12 e SAN 13 

apresentaram teores elevados de 30∆22E, porém os valores encontrados na estação ao largo de 

Cabo Frio foram até 3 vezes maiores o que nestas estações. 

 

Alquenonas, Keto-ols e Diols 

As cadeias longas bi- e tri-insaturadas de alquenonas C37 e C38 estiveram presentes em 

todas as amostras analisadas com abundância relativa média de 6,8% do total de lipídios 

neutros. A estação CF apresentou as maiores concentrações (192,5 µg/g COT) enquanto a 

estação SAN 4 apenas 8,0 µg/g COT, assim como as demais estações na plataforma 

continental adjacente ao estuário de Santos, que apresentaram concentrações relativamente 

baixa de alquenonas (Tabela 4.1). Estes compostos são marcadores específicos de 

cocolitoforídeos (e.g. Emiliania huxleyii) (Marlowe et al., 1984; Brassell, 1993). Como são 

mais resistentes a biodegradação em relação às outras classes de lipídios (e.g. esteróis e 

PUFA) na coluna de água (Wakeham et al., 2002) e sedimentos (Sinninghe Damsté et al., 

2002), as alquenonas são um indicador confiável do aporte de cocolitoforídeos nos 

sedimentos.  

Os compostos C30 alkan-1,15- diol (C30 diol) e C30 alkyl-keto-1-ol (C30 keto-ol) estiveram 

presentes em concentrações reduzidas (em média 13,1 µg/g COT), representando apenas 

1,6% do total de lipídios neutros. A maior fonte de C30 diol em sedimentos marinhos é 

provavelmente a microalga Nannochloropsis (Volkman et al., 1999), embora diatomáceas 

sejam citadas como fontes potenciais deste composto (Sinninghe Damsté et al., 2003). O C30 

keto-ol não foi registrado em organismos vivos, podendo ser produto da degradação oxidativa 

de diols de cadeia longa (Versteegh et al., 1997). Assim como para alquenonas os C30 diol e 

C30 keto-ol foram encontrados em maiores concentrações em CF (48,6 µg/g COT), apesar das 

elevadas concentrações observadas em SAN 9 E SAN 13 (11,0 e 18,2 µg/g COT, 

respectivamente). 

 

4.4.2. Correlação entre os lipídios 

Neste trabalho não foram encontradas correlações significativas entre os marcadores 

específicos de produtores primários (28∆5,24(28), 30∆22E e alquenonas), embora correlações 

positivas significativas (r > 0,5) foram encontradas entre os esteróis C28 e os PUFA, 

demonstrando uma fonte lábil para estes esteróis. A ausência de co-variação entre os 

produtores primários nas amostras tem relação direta com a variação espacial da região 

estudada (i.e. predominância de certas espécies em locais específicos) e, alternativamente, 
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com o potencial de preservação diferencial entre os biomarcadores. Os esteróis C28, por 

exemplo, possuem características mais lábeis do que o 30∆22E e as alquenonas (Harvey et al., 

1989; Wakeham, 1995; Sinninghe Damsté et al., 2002), sendo que estes dois últimos 

compostos, ao contrário dos fitoesteróis C28, são seletivamente preservados após o consumo 

heterotrófico (Harvey et al., 1987). Assim como demonstrado através da razão entre os 

esteróis 28∆5, 29∆5,22E e 29∆5, nenhuma correlação significativa foi observada entre os 

lipídios LCFA (marcadores terrestres) e os esteróis C29, evidenciando que a maior parte da 

matéria orgânica derivada destes compostos na região estudada tem origem 

predominantemente marinha. 

Correlações positivas significativas foram observadas entre vários marcadores marinhos, 

como por exemplo, esteróis C26 e C27, álcoois e SCFA (Tabela 4.2). Estes resultados 

demonstraram uma associação entre o material retrabalhado pelo zooplâncton ou organismos 

bênticos (esteróis C27) e as características do material orgânico não específico de origem 

marinha ∑MarOH e SCFA. O importante papel do zooplâncton no rápido consumo do 

material fitoplanctônico da região foi descrito por vários autores (Valentin & Moreira, 1978; 

Katsuragawa et al., 1993; Lopes et al., 1999). Estas observações estão de acordo com os 

resultados apresentados por Wakeham (1995), o qual sugere que a maior parte do material 

orgânico passa por profundas modificações estruturais durante sua exportação para os 

sedimentos devido à atividade heterotrófica do zooplâncton e bactérias.  

Os marcadores de bactérias (BRANCH) apresentaram correlações negativas em relação 

aos marcadores de produção primária (fitol, ∑MarOH, PUFA e SCFA) (Tabela 4.2), 

provavelmente porque as alterações heterotróficas mais importantes para a composição da 

matéria orgânica são dirigidas principalmente pelo zooplâncton na coluna de água e/ou pela 

fauna bêntica nos sedimentos. Os BRANCH apresentaram correlação significativa com os 

LCFA (Tabela 4.2), os quais são seletivamente preservados em relação são SCFA ou PUFA, 

evidenciando a associação das bactérias com o material sedimentar de baixa qualidade (i.e. 

refratário).  
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Tabela 4.2. Coeficientes de correlação de Pearson para os biomarcadores utilizados neste estudo. Correlações significativas encontram-se em negrito. 

 Alk Fitol 
Mar 
OH 

Ter 
OH 

Di& 
Ket Est C26 Est C27 Est C28 Est C29 4α est SCFA LCFA BRANCH MUFA PUFA 

Alk 1               

Fitol 0.06 1              
Mar 
OH 0.21 0.90 1             
Ter 
OH 0.10 0.34 0.49 1            
Di& 
Ket 0.39 0.23 0.23 -0.01 1           

Est C26 0.51 0.67 0.70 0.00 0.26 1          

Est C27 -0.17 0.54 0.58 0.21 -0.02 0.50 1         

Est C28 -0.22 0.07 0.03 0.13 -0.16 -0.21 -0.32 1        

Est C29 0.34 -0.43 -0.35 -0.07 -0.10 -0.07 -0.63 0.48 1       

4α est 0.48 -0.02 -0.05 0.17 0.31 -0.17 -0.49 -0.11 0.00 1      

SCFA -0.17 0.70 0.76 0.40 -0.03 0.45 0.87 -0.23 -0.69 -0.23 1     

LCFA 0.36 -0.29 -0.34 -0.18 0.20 -0.10 -0.56 -0.25 0.17 0.38 -0.49 1    

BRANCH 0.35 -0.56 -0.51 -0.30 0.08 -0.22 -0.59 -0.28 0.29 0.40 -0.61 0.77 1   

MUFA -0.28 -0.34 -0.31 -0.22 -0.1 -0.33 -0.04 0.40 0.20 -0.23 -0.24 -0.65 -0.35 1  

PUFA -0.24 0.14 0.00 0.12 -0.17 -0.07 -0.11 0.52 0.40 -0.26 -0.16 -0.47 -0.59 0.43 1 
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4.4.3. Variações espaciais 

Os marcadores lipídicos marinhos não-específicos (NS) foram definidos a partir do 

somatório das concentrações de SCFA, MUFA, ∑MarOH e fitol (Figuras 2). Os NS, com 

concentrações variando entre 166,1 a 2627,4 µg/g COT, representaram 39,1 a 59,9% do total 

de lipídios (Figura 4.2). Em geral, as estações mais rasas ao largo de Santos (SAN 3, SAN 9 e 

SAN 13) e a estação CF apresentaram as maiores concentrações de NS, provavelmente 

relacionadas à maior produtividade planctônica e à influência da proximidade da costa. A 

única exceção foi a estação SAN 21 que apresentou concentrações de NS mais elevadas do 

que a SAN 20, mais próxima da costa. 

Os marcadores lipídicos para os produtores primários (PP) representaram 9,8 a 29,9% do 

total de lipídios (Figura 4.2), sendo estes definidos pela soma dos PUFA, esteróis C28, 

alquenonas, 4α-methyl esteróis e C30 diol e keto-ol. As estações SAN 12, SAN 13, SAN 20 e 

CF foram as únicas que apresentaram contribuição de PP maior que 20% (Figura 4.2). As 

concentrações de PP, entretanto, corroboraram os resultados para NS mostrando que as 

estações mais rasas possuem as maiores concentrações de PP, as quais variaram de 45,1 a 

1061,8 µg/g COT (Figura 4.3). Neste caso, no entanto, acredita-se que a maior produção 

fitoplanctônica nas áreas costeiras somada ao menor tempo de exposição da matéria orgânica 

aos processos de degradação na coluna de água contribuíram conjuntamente para a maior 

acumulação dos marcadores PP nos sedimentos mais rasos. 

As maiores abundâncias relativas de marcadores lipídicos para produtores secundários 

(zooplâncton e invertebrados bênticos, PS) foram encontradas nas estações SAN 12, SAN 20, 

SAN 21 e CF, sendo que os valores variaram entre 6,6 a 15,3% (Figura 4.2). De acordo com 

os resultados de correlação, os esteróis C26 e C27 foram designados como marcadores PS e as 

concentrações variaram entre 20,0 a 632,1 µg/g COT (Figura 4.3). Os resultados para PS são 

semelhantes aos encontrados para PP ao largo de Santos, refletindo o gradiente de 

profundidade. Embora SAN 20 tenha apresentado concentrações mais elevadas de PP em 

relação a SAN 21, esta última alcançou maiores concentrações de PS devido a um pico de 

concentração de 27∆5 (137,8 µg/g COT).  

As concentrações de marcadores bacterianos (Bac), definidos como a soma dos 

BRANCH, flutuaram entre 23,1 e 303,2 µg/g COT (Figura 4.3). A contribuição relativa de 

Bac foi considerável e variou entre 4,7 a 13,0% do total de marcadores lipídicos (Figura 4.2). 

Nas estações SAN 3, SAN 4 e SAN 9 as porcentagens de Bac foram maiores que as de PS, 

demonstrando a importância destes organismos na estruturação das comunidades bênticas da 

região. Assim como demonstrado por Sumida et al. (2005) em Cabo Frio, os 
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microorganismos bênticos podem responder rapidamente aos pulsos de matéria orgânica 

aumentando em biomassa. Adicionalmente, os autores mostraram que os microorganismos 

podem sobreviver por meses nos sedimentos, aproveitando-se de fitodetritos remanescentes 

de um único evento de exportação.  

 

 
Figura 4.2. Contribuição relativa de biomarcadores lipídicos nos sedimentos das áreas 
investigadas. Marcadores marinhos não-específicos (NS), somatório de marcadores 
terrestres (∑Terr), produtores primários (PP), produtores secundários (PS, zooplâncton e 
invertebrados bênticos) e marcadores de bactérias (Bac). 
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Os marcadores terrestres (somatório de LCFA e LCOH, ∑Terr) representaram 6,0 a 

10,7% dos lipídios (Figura 4.2). Estas porcentagens são pequenas se comparadas a regiões 

como o Oceano Ártico (>90%, e.g. Belicka et al., 2004) ou o Mar de Creta (13,0 a 51,7%, 

Gogou & Stephanou, 2004), porém os valores de contribuição relativa são comparáveis aos 

valores de Bac (Figura 4.2). As concentrações de ∑Terr variaram entre 29,9 a 323,9 µg/g 

COT nos sedimentos, sendo que os maiores valores foram observados nas estações SAN 9, 

SAN 13 e CF (Figura 4.3). Entretanto, as maiores contribuições relativas ocorreram nas 

estações mais profundas (SAN 4, SAN 12 e SAN 20), provavelmente em função da 

preservação seletiva dos marcadores nos sedimentos (e.g. Wakeham & Canuel, 2006).   

 

 
Figura 4.3. Concentrações dos principais biomarcadores lipídicos nas estações investigadas 
neste estudo. Nesta figura foram comparados apenas o somatório de marcadores terrestres 
(∑Terr), produtores primários (PP), produtores secundários (PS, zooplâncton e 
invertebrados bênticos) e marcadores de bactérias (Bac). 
 

 

4.5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As fontes e as alterações da matéria orgânica nos sedimentos superficiais da plataforma 

continental sudeste brasileira foram estudadas através da caracterização das principais classes 

lipídicas da matéria orgânica. Apesar dos lipídios representarem menos de 1% do total de 

carbono orgânico sedimentar, estas moléculas possuem características propícias que permitem 
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utilizá-las como traçadores da origem da matéria orgânica nos ambientes aquáticos: 

diversidade estrutural, relativa especificidade e preservação (e.g. Wakeham et al., 1997b; 

Parrish et al., 2000). A contribuição relativamente baixa de marcadores terrestres foi 

observada em sedimentos da região estudada (Figura 4.2). Nas estações próximas à saída do 

estuário de Santos (Figura 4.1) a contribuição relativa dos ∑Terr foi de apenas 7,6% em 

média, demonstrando uma predominância de aporte de material marinho em relação ao 

terrestre. Fernandes et al. (1999) encontrou valores de contribuição terrestre (álcoois de cadeia 

longa verus de cadeia curta) acima de 80% na plataforma adjacente à foz do Amazonas. 

Nossos resultados concordam com o estudo de Mahiques et al. (2004), essencialmente 

mostrando que o aporte continental tem reduzida expressão na plataforma continental centro-

sul da costa sudeste brasileira.  

Adicionalmente, estudos recentes de razão isotópica de carbono de compostos específicos 

vêm demonstrando uma origem mista para os lipídios de cadeia longa, com fontes marinhas e 

terrestres (Naraoka & Ishiwatari, 2000; Ratnayake et al., 2005) ou bacteriana (Gong & 

Hollander, 1997). É possível que parte dos ∑Terr possuam fontes marinhas, explicando assim 

a alta concentração desses compostos nos sedimentos do sistema de ressurgência de Cabo 

Frio, onde poderíamos esperar uma predominância mais marcante de fontes marinhas sobre 

terrestres. Em Cabo Frio, as concentrações dos biomarcadores lipídicos nos sedimentos, 

amostrados durante um evento consistente de florescimento do fitoplâncton, foram 

consideravelmente maiores em relação às outras áreas de plataforma continental. A 

ressurgência costeira de Cabo Frio, apesar de episódica, gera na coluna de água uma série de 

respostas biológicas tanto das espécies fitoplanctônicas quanto zooplanctônicas (e.g. Valentin 

et al., 1987) e nos sedimentos uma proliferação de microorganismos (Sumida et al., 2005). 

Portanto, o acoplamento entre processos físicos e biológicos nesta região tem fundamental 

importância na transferência de material orgânico de origem planctônica para os sedimentos.  

A contribuição relativa de PP diminuiu da costa em direção ao largo na plataforma 

continental de Santos (Figura 4.2), e este fato pode estar relacionado com a influência do 

estuário de Santos no sistema oceânico. As estações próximas ao estuário de Santos (SAN 9 e 

SAN 13) apresentaram as concentrações mais elevadas de marcadores lipídicos de origem 

marinha (PP, PS e Bac), inferiores apenas à CF. Este fato indica que a exportação de 

nutrientes derivados do aporte continental estimula a produção primária. Entretanto, as 

estações costeiras adjacentes (SAN 3 e SAN 20) e a estação ao largo (SAN 12) apresentaram 

baixas concentrações desses lipídios, demonstrando que o aporte de nutrientes via estuário 
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tem repercursão apenas local para a produtividade biológica das águas de plataforma ao largo 

de Santos (Figura 4.3).  

As amostras da plataforma adjacente ao estuário de Santos foram coletas durante o 

inverno de 2005, período em que a frente subtropical de plataforma avança do sul em direção 

à porção centro-sul da plataforma interna SE do Brasil (Piola et al., 2000; Mahiques et al., 

2004). Nenhuma evidência do aporte de material fitoplanctônico ou terrestre originado na 

corrente costeira subtropical pôde ser observada em nossas amostras. Entretanto, cabe 

ressaltar que a região ao largo de Santos ocupa uma posição central na plataforma continental 

sudeste do Brasil e que, provavelmente, seja pouco influenciada por esta massa de água. 

Portanto, recomenda-se o estudo dos biomarcadores lipídicos em áreas importantes de 

sedimentação atual não abordadas neste trabalho (como a plataforma ao largo do Estado de 

Santa Catarina, destacada por Mahiques et al., 2004) para a verificação das fontes da matéria 

orgânica sedimentar e a melhor compreensão dos processos de produção e preservação desta 

na plataforma continental sudeste do Brasil.  
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CAPÍTULO 5 

 
A influência das forçantes ambientais sobre as fontes de matéria orgânica em 

sedimentos superficiais do ecossistema costeiro de Ubatuba 
 

Abstract 

The composition of lipid biomarkers in surface sediments was investigated in order to assess 

the sources of organic matter in coastal areas of Ubatuba (23˚26’S and 45˚04’W). Sampling 

was conducted in two enclosed bays, during two different periods of the year (summer and 

winter 2005). Nanoflagellates are likely the major sources of 24-methylcholest-5,22-dien-3β-

ol. The diatom marker 24-methylcholest-5,24(28)-dien-3β-ol was more abundant in summer 

than in winter, demonstrating higher water column productivity during this period. Salps are 

the main source of C27 sterols, and might be responsible for the rapid transfer of labile 

marine-derived organic carbon to the sediments. Terrestrial derived organic matter (e.g. long-

chain lipids) was more abundant in Ubatuba Bay than Fortaleza Bay, as river discharge and 

the low-energy hydrodynamic regime favor the high concentrations of organic matter in this 

area. Macroalgae debris eroded from rocky shores during the passage of cold fronts can also 

represent a source of high lipid concentration during winter. The concentrations of lipid 

biomarkers in Ubatuba coastal sediments varied spatially and temporally, with an 

accumulation at central stations during summer, but at shallower stations in winter. 

Environmental forcing (i.e. rainfall regime, energy levels of enclosed bays) is responsible not 

only for the increase in primary productivity, enhancing the contribution of labile biomarkers, 

but also for the transport, deposition and composition of the organic matter in coastal areas of 

Ubatuba. 

 

Resumo 

A composição de biomarcadores lipídicos em sedimentos superficiais foi estudada com o 

objetivo de compreender as fontes de matéria orgânica no litoral raso de Ubatuba (23˚26’S e 

45˚04’W). As amostragens foram conduzidas em duas enseadas semi-fechadas durante dois 

períodos do ano contrastantes (verão e inverno de 2005). Os organismos nanoflagelados são 

provavelmente as fontes de 24-methylcholest-5,22-dien-3β-ol. O esterol marcador do aporte 

de diatomáceas 24-methylcholest-5,24(28)-dien-3β-ol foi mais abundante no verão do que no 

inverno, refletindo a maior produtividade das águas costeiras neste período do ano. As salpas 

representam a principal fonte de esteróis C27 e podem ser responsáveis pela rápida 
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transferência do material orgânico lábil da coluna de água para os sedimentos. A matéria 

orgânica de origem terrestre (e.g. lipídios de cadeia longa) foi mais abundante na Enseada de 

Ubatuba do que na Enseada da Fortaleza. Este resultado demonstrou a importância da 

descarga fluvial e do regime de baixa energia hidrodinâmica que favorecem o aporte de 

material orgânico em elevadas concentrações na Enseada de Ubatuba. Detritos de macroalgas 

erodidos de costões rochosos durante a passagem de frentes frias podem também representar 

uma importante fonte de lipídios durante o inverno. As concentrações dos biomarcadores 

lipídicos variaram espacial e temporalmente, com acumulação de matéria orgânica nas 

estações centrais durante o verão e nas estações rasas no inverno. Forçantes ambientais (i.e. 

regime de chuvas, gradiente de energia hidrodinâmica nas enseadas) são responsáveis não 

somente pelo aumento da produtividade primária, mas pelo transporte, deposição e 

composição da matéria orgânica no litoral raso de Ubatuba. 

 

5.1. INTRODUÇÃO 

Sedimentos costeiros são importantes para o ciclo global de carbono, pois recebem o 

aporte de material orgânico de fontes terrestres e marinhas, realizando cerca de 90% do 

enterramento de carbono nos oceanos (Berner, 1982; Hedges & Keil, 1995). A maior parte da 

produtividade marinha é controlada pelo fitoplâncton que sustenta a produção de matéria 

orgânica (MO), a qual é parcialmente exportada para o assoalho oceânico (Hedges & Keil, 

1995). Em contrapartida, os detritos de plantas vasculares são as principais fontes de MO 

derivada do continente que acabam se depositando nos oceanos (Hedges et al., 1997). Embora 

os mecanismos de controle da preservação de ambas fontes de MO (marinha e terrestre) nos 

depósitos sedimentares não sejam completamente compreendidos, vários fatores têm sido 

propostos para explicá-los, incluindo a intensidade da produção primária, taxas de 

sedimentação, profundidade, fontes e reatividade da MO, adsorção de MO por superfícies 

minerais e tempo de exposição ao oxigênio (Henrichs, 1992; Hedges & Keil, 1995; Hartnett et 

al., 1998; Wakeham & Canuel, 2006).  

A natureza dinâmica de regiões costeiras no que tange às variabilidades sazonal e 

interanual da produtividade primária, à descarga fluvial e às bruscas mudanças metereológicas 

(i.e. tempestades e ressacas) complicam o estudo das fontes, ciclagem e preservação da MO 

nestas áreas (Cowie & Hedges, 1994). Adicionalmente, sedimentos contemporâneos em 

regiões próximas à costa têm sido extensamente impactados por atividades humanas (e.g. 

desmatamento, despejo de esgoto, resíduos agrícolas, erosão costeira), com efeito 
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significativo no ciclo de carbono desses locais (e.g. Zimmerman & Canuel, 2000). Os 

sedimentos superficiais integram registros de processos na coluna de água ocorrendo dentro 

de escalas de tempo que variam de poucos dias a meses e representam uma ferramenta 

importante na investigação da produtividade na coluna de água, transporte e degradação da 

MO no ambiente marinho (Zimmerman & Canuel, 2001). Portanto, a investigação das fontes 

de MO em sedimentos costeiros e a identificação dos processos que afetam seu destino no 

ambiente marinho são necessárias para o entendimento da preservação de carbono nos 

depósitos sedimentares.  

Diversos métodos têm sido utilizados para caracterizar a origem do carbono orgânico em 

sedimentos costeiros, como por exemplo, medidas elementares, isotópicas e moleculares 

(Carreira et al., 2002; Gordon & Goñi, 2003) e, mais recentemente, a composição isotópica e 

∆14C de compostos específicos (Hayes et al., 1990; Canuel et al., 1997; Gong & Hollander, 

1997; Pearson et al., 2001). Os biomarcadores lipídicos podem fornecer informações sobre a 

origem, transporte e alterações da MO sedimentar devido à estabilidade (i.e. alto potencial de 

preservação) das moléculas lipídicas no ambiente aquático, diversidade de estruturas e 

relativa especificidade com as possíveis fontes (Wakeham et al., 1997b). Neste Capítulo, a 

composição de biomarcadores lipídicos foi estudada com o intuito de descrever as principais 

fontes de MO sedimentar em sedimentos superficiais do litoral raso de Ubatuba (São Paulo, 

Brasil, 23˚26’S e 45˚04’W, Figura 5.1).  

A região é localizada na borda entre as zonas tropical e subtropical. Seu litoral é composto 

por pequenas enseadas cercadas pela formação de cadeias de montanha conhecida como 

“Serra do Mar” (altitudes de até ca. 1000 m), a qual alcança a costa por toda a região de 

Ubatuba (Mahiques et al., 1998). A Mata Atlântica domina a vegetação continental, 

representando a potencial fonte de MO terrestre neste sistema costeiro. Entretanto, a ausência 

de grandes rios na área limita o transporte de material continental somente às estações 

chuvosas (Mahiques, 1995; Mahiques et al., 1998). Da mesma forma, o baixo aporte de 

nutrientes provenientes dos rios é refletido na produtividade primária local, a qual opera em 

regime meso- a oligotrófico (Gaeta et al., 1995). A regeneração de nutrientes prevalece 

durante todo o ano (Braga & Müller, 1998), enquanto no verão, há uma remota influência da 

Água Central do Atlântico Sul (ACAS), que esporadicamente causa um incremento na 

produção nova em áreas internas da plataforma continental (Castro-Filho et al., 1987; Aidar et 

al., 1993; Gaeta et al., 1995; 1999b). Apesar do florescimento esporádico de diatomáceas 

durante a presença da ACAS, ou quando ocorre a ressuspensão de sedimentos pelas passagens 
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de frentes frias, a produtividade primária nas águas costeiras de Ubatuba é dominada por 

espécies do nanoplâncton (Sassi & Kutner, 1982; Aidar et al., 1993; Gaeta et al., 1995).  

Além das forçantes ambientais envolvidas na produção e transporte de MO no sistema 

costeiro de Ubatuba, o aumento da influência antrópica através do turismo e urbanização 

crescentes é notável e preocupante. Nesta região, Muniz et al. (2006) comparou os sedimentos 

de um local controle livre de poluentes (Enseada da Picinguaba) e a Enseada de Ubatuba, 

onde localiza-se o centro da cidade, encontrando maiores concentrações de coprostanol (um 

marcador orgânico para poluição por esgotos) e metais pesados nesta última enseada. 

Eutrofização e anoxia na coluna de água causada por atividades humanas conduzem a 

modificações significativas na estrutura do fitoplâncton e na dinâmica do ecossistema 

aquático e, consequentemente, na ciclagem de MO na região costeira (e.g. Zimmerman & 

Canuel, 2000).  

Os objetivos específicos da presente investigação foram, através da análise de 

biomarcadores lipídicos, acessar a relativa importância das fontes terrestre e marinha em 

sedimentos costeiros de Ubatuba. Adicionalmente pretendeu-se inferir sobre os controles 

principais de produção, trsnporte e deposição da MO comparando duas enseadas com 

características hidrodinâmicas e deposicionais distintas.  

 

5.2. METODOLOGIA 

5.2.1. Desenho amostral, parâmetros metereológicos e granulometria 

Duas enseadas foram amostradas em Ubatuba, Enseada de Fortaleza (FB) e Enseada de 

Ubatuba (UB) (Figura 5.1), com o objetivo de caracterizar as fontes de matéria orgânica 

nestes ambientes com características contrastantes (Projeto Indicadores moleculares da 

qualidade da matéria orgânica em sedimentos costeiros: diagênese recente e influência no 

sistema bêntico). Três características principais definem a FB: população esparsa, um rio 

principal (Rio Escuro) e a desembocadura da baía exposta às ondulações predominantes em 

frentes frias (direção S-SE). Em contrapartrida, UB possui quatro rios principais, é urbanizada 

e  protegida de ondas (direção E-NE), sendo menos influenciada por ondulações provocadas 

por tempestades e frentes frias. As amostragens foram conduzidas a bordo do barco de 

pesquisa Veliger II do Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo (IOUSP) em 

fevereiro e agosto 2005, estações que representam o verão e inverno, respectivamente. Quatro 

estações em cada enseada foram posicionadas em um transecto costa-oceano em 

profundidades que variaram de 4-18 m (Tabela 5.1). As estações St.1, 2, 3 e 4 estão 
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localizadas na FB e as estações St. 5, 6, 7 e 8 na UB. Ao longo do texto, a seguinte 

nomenclatura foi adotada para designar estações e períodos de amostragem: XyZ, onde X 

representa a área amostrada (F=FB e U=UB), y as estações (1 a 8) e Z o período do ano 

(S=verão e W=inverno).    

 

 
Figura 5.1. Mapa da região costeira de Ubatuba mostrando as estações na Enseada da 
Fortaleza (St. 1, 2, 3 e 4) e Enseada de Ubatuba (St. 5, 6, 7 e 8). 
 

A pluviosidade regional durante o período amostrado 2004-2005 foi monitorada na Base 

Norte do IOUSP (Enseada do Flamengo, Ubatuba). De dezembro de 2004 a fevereiro de 2005 

uma média de 201,9 mm/mês de chuvas foi registrada, enquanto que de abril a agosto de 2005 

a média foi de 103,7 mm/mês. O período mais intenso de chuvas foi registrado em janeiro de 

2005 (verão) com 447,2 mm. Julho de 2005 (inverno) representou a época menos chuvosa 

apresentando pluviosidade de 171,9 mm. 

Os sedimentos foram amostrados utilizando-se um “multicorer” (composto por tubos de 

acrílico de 10 cm de diâmetro interno). Sedimentos superficiais (0-2 cm) foram coletados e 

armazenados em gelo durante a coleta. Em laboratório, os sedimentos foram liofilizados e 

analisados para granulometria e lipídios. O tamanho dos grãos foi determinado usando o 

método de peneiramento e pipetagem (Suguio, 1973). A classificação granulométrica obtida 
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baseou-se em parâmetros de Folk & Ward (1957) e no diagrama triangular de Shepard (1954) 

(Tabela 5.1). 

  
Tabela 5.1. Profundidade e características granulométricas das estações localizadas na 
Enseada da Fortaleza (23˚30,063'S e 45˚10,262'W) e Enseada de Ubatuba (23˚26,249'S 
e 45˚03,408'W). 
Estações Profundidade (m) Granulometria 
  % cascalho % areia % silte % argila 
St. 1 4 0,0 86,5 5,1 8,5 
St. 2 8,25 0,0 53,2 30,1 16,7 
St. 3 11 0,0 60,8 22,5 16,7 
St. 4 17,25 0,0 27,5 57,3 15,2 
St. 5 5,4 0,3 19,1 53,5 27,2 
St. 6 8,5 0,6 9,2 71,4 18,9 
St. 7 12,75 0,0 36,7 39,1 24,2 
St. 8 18,25 0,0 97,5 2,5 0,0 

 

5.2.2. Análise de lipídios 

Aproximadamente 5g de sedimentos liofilizados foram extraídos com uma mistura de 

diclorometano:metanol (9:1 v/v) utilizando-se o aparelho automatizado ASE-200 (Accelerator 

Solvent Extractor, Dionex®) a 100˚C e 1500 psi por 15 minutos. O extrato lipídico total 

(ELT) foi concentrado a um volume de 4 mL por evaporação rotativa e o solvente modificado 

para hexano. Os ELTs foram saponificados utilizando-se uma solução aquosa 0,5 N KOH e os 

lipídios neutros extraídos da solução básica (pH > 13) com hexano (3x).  

A solução residual foi acidificada com a adição de HCl até pH < 2 e os lipídios ácidos 

foram obtidos após extração com hexano (3x). Lipídios neutros foram fracionados em classes 

por cromatografia sólida (coluna de 16 cm de comprimento e 4 mm de diâmetro interno) em 

alumina gel (2 g Al2O3, 80-200 µm malha) ativada. Duas frações foram coletadas após 

utilização de mistura de solventes: 10 mL hexano:diclorometano (9:1 v/v) (hidrocarbonetos, 

A1, não utilizados neste trabalho); e 20 mL diclorometano:metanol (1:1 v/v) (contendo n-

álcoois, esteróis, alkyl-diols, keto-ols e alquenonas). As frações ácida e os neutros A2 foram 

derivatizadas através da metilação (BF3 14% em metanol) e silanização (bis(trimethylsilil)-

trifluoracetamida em piridina), respectivamente, resultando em ácidos graxos methyl ésters 

(FAME) e trimethylsilil (TMS) éteres. Estes procedimentos foram conduzidos poucas horas 

antes da injeção em cromatografia gasosa (GC).  

Os lipídios foram quantificados no aparelho GC Fisons 8160 com injeção “on-column” 

(40°C) e detector de íons (FID). As separações foram realizadas em uma coluna  DB-1 (60 m 
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x 0,25 mm, filme de 0,25 µm, J&W Scientific Inc.), sendo o gás carreador hidrogênio e 

diferentes programas de temperatura utilizados para os FAME e os TMS-éteres. 

Imediatamente antes de cada injeção em GC-FID, C19 FAME e 5α(H)-colestano foram 

adicionados às amostras como padrões internos de FAME e TMS-éteres, respectivamente. A 

temperatura no forno do GC foi programada para 120-320°C ao fluxo de 3°C/min com 

pressão de hidrogênio a 1,5 psi para os FAME. Para os TMS-éteres o programa da 

temperatura do forno foi de 3°C/min de 120-325°C a uma pressão de 3,0 psi. A aquisição e o 

processamento dos dados foram realizados com o software da Justice Laboratories 

Chromoperfect (4.4.0). Amostras selecionadas foram analisadas em GC-espectrômetro de 

massa (MS) Hewlett-Packard 6890/5973, operando em modo impacto de elétrons (70 eV) 

para confirmar a identificação e pureza dos picos observados no GC-FID. Réplicas das 

amostras foram conduzidas durante todos os experimentos e a variação média observada entre 

estas foi de 16,0% para FAME e 20,0% para os neutros A2.  

 

5.2.3. Análise de componentes principais 

Análise de componentes principais (PCA) foi conduzida para facilitar a interpretação do 

amplo conjunto de dados obtidos por este estudo. Muitos biomarcadores utilizados neste 

trabalho possuem múltiplas fontes e, portanto, podem representar indicadores ambíguos na 

determinação das fontes de MO (Wakeham et al., 2002). Uma única matriz com os 

biomarcadores mais importantes (i.e. variáveis) foi normalizada (valor subtraído da média e 

divido pelo desvio padrão) antes da PCA. Através de combinações lineares, a  PCA determina 

um valor de entrada para cada variável em cada Fator (componente principal), e o mesmo tipo 

de atribuição é dado aos “scores” (no caso, estações de coleta). Fatores determinam a 

porcentagem de explicação da variância dos dados. A sub-rotina maximização da variância 

(“VARIMAX-rotation”) foi aplicada aos dois principais fatores para simplificar a 

interpretação visual nas projeções da PCA (ver Schefuß et al., 2004 e Yunker et al., 2005). O 

software Aabel 1.5.8® foi empregado nas análises multivariadas. 

 

5.3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Em geral, as concentrações de lipídios em FB foram menores do que em UB (Figura 5.2). 

Esta tendência pode ser atribuída a pelo menos dois fatores: descarga fluvial diferenciada nas 

duas enseadas (Figura 5.1) e a maior hidrodinâmica na FB em relação à UB (consultar Tabela 

5.1 para informações sobre granulometria). Durante o verão, com a prevalência de águas  
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mais tranquilas (ondulações de NE-E predominantes), os lipídios acumularam-se nas estações 

centrais (F3S, U6S e U7S, Figura 5.2), provavelmente refletindo a circulação nas enseadas de 

Ubatuba que cria uma ampla zona de deposição nos centros das enseadas (e.g. Mahiques, 

1995; Burone et al., 2003). Em contrapartida, com o predomínio de ondulações S-SE, o 

inverno pode causar eventos de ressuspensão e mistura física da MO sedimentar, produzindo 

uma distribuição mais homogênea de MO em todas as estações da FB, apesar da alta 

concentração de MO em estações rasas (ver discussão abaixo). De maneira similar, durante o 

inverno houve uma tendência de acúmulo de MO na estação mais rasa da UB (U5W; 5 m de 

profundidade) do que nas estações centrais (Figura 5.2). 

 

 
Figura 5.2. Concentração absoluta (µg de lipídios por grama de sedimento seco, SS) das 
principais classes lipídicas (ácidos graxos, álcoois, esteróis e alquenonas) nas áreas 
estudadas durante o verão e inverno de 2005. A: Enseada da Fortaleza e B: Enseada de 
Ubatuba. 
 

Com exceção da estação F3S, onde as concentrações dos lipídios neutros (esteróis, n-

álcoois e alquenonas) foram elevadas, as concentrações de ácidos graxos foram superiores às 
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de neutros em ambas enseadas (Figura 5.2). Concentrações baixas de alquenonas foram 

observadas em todos os sedimentos. Em UB, os esteróis estiveram mais concentrados no 

verão do que no inverno, provavelmente devido à maior descarga fluvial, aumento na 

pluviosidade e maior produtividade primária (Aidar et al., 1993; Mahiques et al., 1998). 

Esteróis representaram em média 68% da fração neutra, seguidos por alcoóis (25,8%) e 

alquenonas (4,5%).  

 

5.3.1. Classes Lipídicas 

Ácidos Graxos 

Em geral houve uma predominância de ácidos graxos saturados de cadeias pares sobre 

cadeias ímpares. Os ácidos graxos saturados de cadeia curta (SCFA) apresentaram as maiores 

porcentagens (41,1%), seguidos pelos ácidos graxos mono-insaturados (MUFA, 26,3%) e 

ácidos graxos de cadeia ramificada (BRANCH, 16,5%). Os ácidos graxos saturados de cadeia 

longa (LCFA) e os poli-insaturados (PUFA) contribuíram, individualmente com menos de 

10% do total de ácidos graxos (Tabelas 5.2 e 5.3). 

Os SCFA mais abundantes individualmente foram C16 (21,4%), C14 (5,0%), C15 (4,4%) e 

C18 (3,1%). A ocorrência destes SCFA em ambiente aquáticos é geralmente atribuída a uma 

mistura de fontes planctônicas (e.g. Cranwell, 1982; Wakeham et al., 1997b). A maior 

contribuição de SCFA para o total de ácidos graxos foi encontrada na FB, com valores médios 

de ~50% (Tabela 5.2), enquanto na UB os valores foram menores que 40,0% (Tabela 5.3). 

Os ácidos C16:1ω7 (11,8%), C18:1ω9 (5,1%), e C18:1ω7 (3,6%) foram os MUFA mais 

abundantes nos sedimentos de Ubatuba e representam aportes não exclusivos de diatomáceas, 

zooplâncton e bactérias, respectivamente (Wakeham, 1995). Nenhuma variação sazonal e 

espacial significativa foi observada nas concentrações de MUFA, apesar dos valores de  

MUFA na FB (25,8%) apresentarem-se inferiores aos da UB (28,6%). BRANCH, os quais 

são frequentemente atribuídos às bactérias redutoras de sulfato (Parkes & Taylor, 1983; 

Kaneda, 1991; Wakeham, 1995), foram dominados por iso-C15 (4,9%), 10-methyl-C16 (4,0%), 

e anteiso-C15 (3,9%), com os ramificados C17 representando menos de 3,0% do total de ácidos 

graxos. 

Em geral, os LCFA, como ocorreu para outros ácidos graxos, foram encontrados em 

maior concentração na UB do que em FB (Tabelas 5.2 e 5.3). Uma maior contribuição desses 

ácidos graxos foi observada, em média, no verão em relação ao inverno para as duas enseadas 

(Tabelas 5.2 e 5.3). Os LCFA apresentaram, porcentagens médias de 9,2% do total de ácidos 
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nos sedimentos superficiais analisados. O fato dos LCFA derivarem das epicutículas de 

vegetais superiores faz com estes compostos sejam atribuídos e utilizados como marcadores 

do aporte terrestre em sistemas marinhos (e.g. Eglinton & Hamilton, 1967; Cranwell, 1982). 

Elevadas abundâncias relativas de LCFA foram encontradas nas estações 3 e 4 (FB), 

principalmente durante o verão (Tabela 5.2). Na UB, o material de origem terrestre esteve 

mais associado às estações centrais (U6S e U7S) durante o verão, enquanto no inverno os 

LCFA foram mais abundantes na estações U5W e U6W (Tabela 5.3). 

A contribuição de PUFA (6,9% o total de ácidos) não apresentou variações entre os 

períodos (Tabelas 5.2 e 5.3). A presença de PUFA em sedimentos marinhos indica o aporte de 

material fresco e lábil de origem fitoplanctônica (e.g. Parrish et al., 2005). O principal PUFA 

na área de estudo foi o C20:5ω3 (3,0%), seguido por C20:4ω3 (1,7%) e concentrações reduzidas 

de PUFA C16, C18 e C22 (<1,0%). Elevadas concentrações de PUFA foram observadas na UB, 

particularmente em U6S e U5W (Tabela 5.3).  

 

Álcoois 

Os n-álcoois dos sedimentos costeiros de Ubatuba mostraram uma predominância de 

cadeias pares sobre ímpares. Em geral, n- álcoois de cadeia curta (SCOH), da série C16OH ao 

C22OH, foram mais abundantes do que os n-alcanols de cadeia longa (LCOH, da série C24OH 

ao C30OH) (Tabelas 5.2 e 5.3). Fitol dominou a fração dos alcoóis, representando em média 

53,0% (Tabelas 5.2 e 5.3). Como fitol é derivado da hidrólise da molécula de clorofila-a 

(Rontani & Volkman, 2003) este marcador é geralmente atribuído ao fitoplâncton (Wakeham 

et al., 2002). Os SCOH derivam de fontes marinhas, principalmente o zooplâncton (Sargent, 

1976; Falk-Petersen et al., 1999), e os LCOH são atribuídos a vegetais superiores (Eglinton & 

Hamilton, 1967; Cranwell, 1982). Adicionalmente, Volkman et al. (1999) propuseram 

microalgas como fontes do álcool C22OH, já que este representa um n-alkanol importante em 

eustigmatofíceas de ambientes marinhos e de água doce.  
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Tabela 5.2. Concentrações (ng/g SS) de ácidos graxos*, álcoois**, diols***, keto-ols*** e alquenonas**** em sedimentos superficiais da Enseada da 
Fortaleza. 
 Verão 2005  Inverno 2005  
Compostos/Estações F1S F2S F3S F4S % Média F1S F2S F3S F4S % Média 
SCFA 1947,5 904,7 958,7 1558,0 45,2% 1456,8 800,3 929,5 1293,0 49,9% 
LCFA 79,3 186,1 576,9 391,0 11,7% 114,1 140,0 245,7 289,2 5,5% 
BRANCH 321,0 416,2 306,8 366,8 12,9% 543,9 708,3 619,6 685,9 10,9% 
MUFA 989,8 604,4 381,8 900,6 24,2% 1052,9 706,5 683,4 944,5 27,5% 
PUFA 303,7 101,6 64,2 286,5 6,0% 475,1 104,7 145,9 177,9 6,1% 
Ácidos graxos totais 3641,3 2213,0 2288,4 3502,9  3642,9 2459,8 2624,1 3390,5  
     % Média      % Média 
SCOH 18,8 108,3 2899,7 391,1 23,4% 138,5 247,6 109,3 345,5 23,0% 
Fitol 102,3 178,0 3336,0 731,3 48,8% 369,3 231,0 116,4 428,0 61,8% 
LCOH 25,4 107,9 4488,4 371,3 27,9% 95,3 209,1 90,1 229,3 15,3% 
Total de álcoois 146,6 394,2 10724,2 1493,7  603,1 687,7 315,7 1002,7  
           
C30diol 4,3 10,9 370,7 44,0  22,8 54,0 20,4 35,0  
           
C30keto-ol 4,4 16,9 562,1 165,8  4,3 22,1 9,2 31,1  
           
Alquenonas Totais 15,6 106,3 2733,2 395,0   66,4 216,2 55,2 282,2   
* SCFA= ácidos graxos saturados de cadeia curta (C12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22), BRANCH= ácidos graxos ramificados (iso e anteiso C13, 15 e 17, além do10-methyl-C16), 
MUFA= ácidos graxos mono-insaturados (C16, 18 e 20), PUFA= ácidos graxos poli-insaturados (C16:2, 18:2, 20:4, 20:5, 22:5 e 22:6), LCFA= ácidos graxos saturados de cadeia longa (C24, 
25, 26, 27, 28, 29, 30 e 32). 
** SCOH= álcoois saturados de cadeia curta (C14, 16, 18, 20 e 22), LCOH= álcoois saturados de cadeia longa (C24, 26, 28, 30 e 32). 
*** C30 n-alkan-1,15-diols e o correspondente C30-keto-ol. 
**** Soma de alquenonas insaturadas de cadeia longa (C37 e 38). 
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Tabela 5.3. Concentrações (ng/g SS) de ácidos graxos*, álcoois**, diols***, keto-ols*** e alquenonas**** em sedimentos superficiais da Enseada de 
Ubatuba. 
 Verão 2005  Inverno 2005  
Compostos/Estações U5S U6S U7S U8S % Média U5S U6S U7S U8S % Média 
SCFA 5799,2 17592,2 6516,8 1775,2 35,7% 27838,2 13017,0 2741,2 2464,9 36,5% 
LCFA 641,5 3673,9 2098,7 220,0 12,5% 9786,2 3899,3 834,9 244,7 9,5% 
BRANCH 1263,5 6274,8 1680,4 681,2 15,6% 12134,0 6646,2 1361,7 1188,9 17,6% 
MUFA 3193,3 15067,9 1379,0 1155,0 29,2% 22789,0 9907,6 1937,0 1939,6 28,1% 
PUFA 713,7 3921,0 956,3 133,8 7,0% 5467,4 3900,0 523,9 552,4 8,3% 
Ácidos graxos totais 11611,1 46529,8 12631,4 3965,2  78014,9 37370,1 7398,7 6390,4  
     % Média     % Média 
SCOH 945,7 2435,8 1640,8 333,5 32,0% 2924,4 1521,0 549,6 137,2 21,6% 
Fitol 3661,7 12494,2 4480,2 372,0 43,6% 8208,5 4935,8 1359,4 324,5 58,0% 
LCOH 479,8 2153,2 1202,6 205,5 24,4% 2939,6 1791,9 645,5 75,1 20,5% 
Total de álcoois 5087,1 17083,1 7323,7 910,9  14072,5 8248,8 2554,5 536,8  
           
C30diol 45,6 402,8 180,0 25,9  108,7 298,8 12,1 24,1  
           
C30keto-ol 71,1 261,1 164,9 17,2  434,7 83,9 197,1 6,5  
           
Alquenonas Totais 563,4 2237,9 1421,3 157,6   1684,0 1129,1 528,6 65,9   
* SCFA= ácidos graxos saturados de cadeia curta (C12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22), BRANCH= ácidos graxos ramificados (iso e anteiso C13, 15 e 17, além do10-methyl-C16), 
MUFA= ácidos graxos mono-insaturados (C16, 18 e 20), PUFA= ácidos graxos poli-insaturados (C16:2, 18:2, 20:4, 20:5, 22:5 e 22:6), LCFA= ácidos graxos saturados de cadeia longa (C24, 
25, 26, 27, 28, 29, 30 e 32). 
** SCOH= álcoois saturados de cadeia curta (C14, 16, 18, 20 e 22), LCOH= álcoois saturados de cadeia longa (C24, 26, 28, 30 e 32). 
*** C30 n-alkan-1,15-diols e o correspondente C30-keto-ol. 
**** Soma de alquenonas insaturadas de cadeia longa (C37 e 38). 
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Na FB, as porcentagens de SCOH não apresentaram flutuações sazonais, enquanto fitol 

mostrou uma maior contribuição no inverno em relação ao verão para o total de álcoois 

(Tabela 5.2). Em contraste, as porcentagens de LCOH foram maiores no inverno do que no 

verão em FB (Tabela 5.2). Na UB, SCOH e LCOH mostraram maior abundância relativa no 

verão, enquanto fitol foi mais abundante no inverno (Tabela 5.3). O aumento na contribuição 

de fitol durante o inverno foi observado nas estações 1, 2 e 5, indicando provavelmente uma 

acumulação de MO nestes sedimentos (Tabelas 5.2 e 5.3). As concentrações de LCOH e 

LCFA foram espacialmente e temporalmente correlacionadas, sugerindo a mesma fonte de 

MO para estes compostos (i.e. aporte terrestre, Tabelas 5.2 e 5.3).  

 

Esteróis 

Neste trabalho 23 esteróis foram identificados, com estruturas de esteróis 4-desmethyl 

variando entre C26-C30 e esteróis C29 e C30 4-methyl. A Tabela 5.4 mostra a concentração dos 

principais esteróis em FB e UB. A composição de esteróis nos sedimentos superficiais da área 

de estudo foi dominada pelo cholest-5-en-3β-ol (colesterol, 27∆5, em média 16,7% do total de 

esteróis), seguido por 24-ethylcholest-5-en-3β-ol (29∆5, 12%) e 24-methylcholesta-5,22E-

dien-3β-ol (28∆5,22E, 9,6%). Outros importantes esteróis como cholesta-5,22E-dien-3β-ol 

(27∆5,22E), 4α,23,24-trimethyl-cholesta-22E-en-3β-ol (30∆22) e 24-methylcholest-5-en-3β-ol 

(28∆5) representaram, individualmente, ~6,5% dos esteróis. O 24-nor-cholesta-5,22E-dien-3β-

ol (26∆5,22E, 1,1% dos esteróis) foi o único esterol C26 encontrado nos sedimentos de Ubatuba. 

Embora este esterol seja comumente encontrado em dinoflagelados (Leblond & Chapman, 

2002), é mais provável que os esteróis C26 derivem da degradação das cadeias laterais de 

fitoesteróis (provenientes de microalgas) por organismos em posição superior na cadeia 

trófica aquática (Volkman, 2003). 

Os esteróis da série C27 foram abundantes em nossas amostras (Tabela 5.4), especialmente 

o 27∆5, o qual é atribuído a uma fonte marinha, principalmente zooplâncton (Volkman, 1986; 

Wakeham, 1995). Embora este composto possa ocorrer em microalgas, incluindo 

diatomáceas, dinoflagelados e primnesiofíceas, o zooplâncton é considerado a maior fonte de 

colesterol nos sedimentos marinhos (Volkman, 1986). Em Ubatuba, elevadas abundâncias de 

salpas (principalmente Thalia democratica) ocorrem no verão em função do aumento de 

nutrientes e da biomassa fitoplanctônica (Aidar et al.; 1993; Katsuragawa et al., 1993; 

Matsuura & Wada, 1994). Esta espécie onívora pode ser a principal fonte de 27∆5 para os 

sedimentos da área estudada devido às elevadas taxas de injestão e produção de pelotas fecais 
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(Paffenhöfer & Lee, 1987). O 27∆5,22E e o 4-nor-methylcholesta-5,22E-dien-3β-ol 

(27nor∆5,22E) poderiam também representar fontes potenciais traçadores de fezes de 

zooplâncton no sistema marinho (Harvey et al., 1987). 

 

Tabela 5.4. Concentrações (ng/g SS) e porcentagens dos principais esteróis* em sedimentos costeiros de 
Ubatuba.  
Estações          
E. Fortaleza Total 27∆5,22E 27∆5 28∆5,22E 28∆5,24(28) 28∆5 29∆5,22E 29∆5 30∆22 
F1S 606,1 46,9 109,8 76,9 52,8 12,7 12,5 58,6 31,9 
F2S 1586,2 113,6 196,3 178,3 56,2 90,1 77,3 109,4 92,7 
F3S 29388,1 1702,8 3609,7 1806,8 1464,2 738,0 608,5 1594,2 1997,5 
F4S 5488,8 377,2 851,5 493,0 231,6 311,9 253,3 399,3 329,0 
F1W 1217,8 83,9 235,6 130,9 42,6 68,8 49,8 176,5 60,4 
F2W 2219,1 146,1 438,2 225,6 56,9 94,6 95,9 232,4 152,4 
F3W 1201,2 85,0 334,2 132,5 34,9 58,2 48,5 89,5 67,1 
F4W 3419,7 227,0 501,5 341,4 125,8 170,7 214,6 506,3 243,3 
% Média 6,84% 17,48% 10,12% 4,26% 4,47% 4,04% 9,56% 6,05% 
E. Ubatuba         
U5S 7195,9 392,6 724,3 488,8 311,5 875,8 360,9 758,3 472,0 
U6S 36820,1 1919,4 3577,4 2717,3 1545,2 4456,0 2624,2 5972,1 2591,9 
U7S 19713,3 1348,3 2291,2 1995,7 675,3 1254,5 1019,5 1834,5 1433,2 
U8S 3620,7 264,2 1297,1 364,8 114,5 200,3 201,7 331,8 115,8 
U5W 26298,8 1402,6 3633,9 1797,5 623,8 2179,9 1479,0 6977,8 2167,2 
U6W 16145,5 922,9 2017,5 1296,7 464,8 1308,2 899,8 2925,1 1151,6 
U7W 5572,0 363,2 976,8 563,2 162,3 352,8 292,4 742,5 484,5 
U8W 1128,8 83,1 187,3 142,0 34,0 66,4 65,2 135,6 57,7 
Mean Percentage 6,22% 15,96% 8,99% 3,29% 8,10% 5,64% 14,40% 6,66% 
* Abreviações a∆b,c para esteróis, onde a é o número de carbono e b,c a(as) posição(ões) da(s) ligação(ões) 
dupla(a). 27∆5,22E (cholesta-5,22E-dien-3β-ol), 27∆5 (cholest-5-en-3β-ol), 28∆5,22E (24-methylcholesta-5,22E-
dien-3β-ol), 28∆5,24(28) (24-methylcholesta-5,24(28)-dien-3β-ol), 28∆5 (24-methylcholest-5-en-3β-ol), 29∆5,22E 
(24-ethylcholesta-5,22E-dien-3β-ol), 29∆5 (24-ethylcholest-5-en-3β-ol), 30∆22 (4α,23,24-trimethylcholesta-22E-
en-3β-ol). 

 

O 24-methylcholesta-5,22-dien-3β-ol (28∆5,22E) foi o mais abundante entre os esteróis C28 

e, geralmente, é atribuído ao aporte de diatomáceas em sedimentos, porém ocorre 

abundantemente em outras microalgas (Volkman, 1986). Um marcador mais específico para 

diatomáceas nos sedimentos marinhos é o esterol 24-methylcholesta-5,24(28)-dien-3β-ol 

(28∆5,24(28)) (Barrett et al, 1995), apesar deste estudo apontar uma contribuição relativa de 

menos de 5,0% para este esterol (Tabela 5.4). As mais elevadas concentrações de 28∆5,24(28) 

ocorreram no verão, provavelmente refletindo a maior abundância de diatomáceas nas águas 

superficiais de Ubatuba durante este período (e.g. Sassi & Kutner, 1982; Aidar et al., 1993). 

Sendo que as espécies nanoflageladas dominam a produção primária nas águas tipicamente 

oligotróficas de Ubatuba (e.g. Aidar et al., 1993; Gaeta et al., 1995), estes organismos podem 

ser esperados como a fonte principal de fitoesteróis para a MO sedimentar. As microalgas 
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Chlorophyceae e Prasinophyceae contém tipicamente o 28∆5 como seu principal esterol, 

enquanto primnesiofíceas e criptofíceas são fontes potenciais de 28∆5,22E em ambientes de 

baixa produtividade (Volkman, 1986; Volkman et al., 1994). Estes esteróis foram os mais 

abundantes nos sedimentos superficiais de ambas enseadas (Tabela 5.4) e, ao menos 

parcialmente ou em sua maioria, derivam da produção de nanoflagelados. Apesar da fonte 

autóctone proposta para o 28∆5, este composto e os esteróis da série C29 figuram entre os mais 

abundantes em plantas vasculares (Goad & Goodwin, 1972; Huang & Menschein, 1976). 

O esterol 24-ethylcholest-5-en-3β-ol (29∆5) e o 24-ethylcholesta-5,22E-dien-3β-ol 

(29∆5,22E) são comumente encontrados entre os esteróis de microalgas planctônicas (e.g. 

diatomáceas e clorofíceas, Volkman et al., 1998), porém a prevalência como os principais 

esteróis em tecidos epicuticulares de vegetais superiores (Goad & Goodwin, 1972) sem 

dúvida denota uma origem terrestre para estes compostos nos sedimentos costeiros (Huang & 

Menschein, 1976; Volkman et al., 1987). Na FB, os esteróis 29∆5, 29∆5,22E e 28∆5 

representaram 9,6%, 4,0% e 4,5%, respectivamente, enquanto que na UB estes esteróis 

representaram 14,4%, 5,6% e 8,1% (Tabela 5.4). A maior contribuição de esteróis de plantas 

vasculares, LCFA e LCOH na UB em relação à FB sugere um maior aporte de material 

terrestre em UB, refletindo claramente a maior descarga fluvial na UB. Alternativamente, os 

esteróis 28∆5, 29∆5, 29∆5,22E e 27∆5, podem também ser derivados de macroalgas (Canuel & 

Martens, 1993; Chikaraishi, 2006), as quais representam fontes potenciais de MO autóctone 

na região (Matsuura & Wada, 1994; Corbisier et al., 2006). 

O esterol 30∆22 foi o mais importante entre os esteróis 4-methyl presentes nos sedimentos 

superficiais de Ubatuba. Este esterol é tradicionalmente atribuído a dinoflagelados, embora 

possa ser produzido por outras microalgas incluindo as primnesiofíceas (Conte et al., 1995). 

A composição de esteróis em Gymnodinium (Mansour et al., 1999), a qual é a espécie de 

dinoflagelado mais importante nas águas costeiras de Ubatuba (Sassi & Kutner, 1982), é 

caracterizada pela dominância de 30∆22. Apesar de dinoflagelados não representarem um 

grupo fitoplanctônico de alta biomassa na plataforma interna de Ubatuba (Aidar et al., 1993), 

Sassi & Kutner (1982) encontraram abundâncias similares entre diatomáceas e dinoflagelados 

durante uma investigação anual na Enseada do Flamengo (Ubatuba). As elevadas 

concentrações de 30∆22 nos sedimentos superficiais da região amostrada sugerem uma 

contribuição significativa destes organismos como fonte de MO sedimentar nas enseadas 

rasas de Ubatuba (Tabela 5.4). Entretanto, é importante destacar que o 30∆22 é seletivamente 
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preservado em relação aos fitoesteróis durante o consumo por organismos heterotróficos 

(Harvey et al., 1987). 

 

Alkyl-Diols, keto-ol e alquenonas 
O C30 alkan-1,15- diol (C30 diol) e o C30 alkyl-keto-1-ol (C30 keto-ol) representaram 

menos de 1,0% dos lipídios neutros totais nos sedimentos de Ubatuba (Tabelas 5.2 e 5.3). A 

maior fonte de C30 diol nos ambientes aquáticos marinhos é a microalga eustigmatofícea 

Nannochloropsis (Volkman et al., 1999). Este grupo fitoplanctônico não foi observado ou 

identificado em Ubatuba (Sassi & Kutner, 1982; Aidar et al., 1993). O C30 keto-ol nunca foi 

registrado em organismos vivos e pode ser derivado dos produtos de oxidação de diols de 

cadeia longa (Versteegh et al., 1997). As alquenonas de cadeia longa são indicadores precisos 

do aporte autóctone de haptofíceas, principalmente os cocolitoforídeos Emiliania huxleyi e 

Gephyrocapsa oceanica (Marlowe et al., 1984; Brassell, 1993). Estas duas espécies são 

consideradas as mais abundantes haptofíceas nas águas oceânicas da costa brasileira (Brandini 

& Fernandes, 1996), embora sejam raras nas águas costeiras de Ubatuba (Aidar et al., 1993). 

A contribuição de alquenonas para fração lipídica da MO foi apenas discreta em sedimentos 

superficiais de Ubatuba (Figura 5.2, Tabelas 5.2 e 5.3). 

 

5.3.2. Análise de componentes principais 

A PCA foi realizada com as contribuições relativas dos lipídios mais importantes 

normalizados pelo total de ácidos graxos ou total de neutros. Esta análise demonstrou que 

51,9% da variância total do conjunto de dados pode ser explicada por dois fatores principais. 

Os dois fatores estão plotados contra as variáveis (i.e. biomarcadores lipídicos) e também 

contra os “scores” (i.e. estações oceanográficas) na Figura 5.3. O Fator 1, que explicou 29,9% 

da variância total, apresentou valores positivos para compostos derivados da MO lábil, como 

PUFA, o ácido C16:1ω7 e o esterol 28∆5,24(28), indicando uma elevada qualidade da MO 

sedimentar. As estações F1S, F2S, F4S, U5S, U7S, e U8S, todas amostradas durante o verão, 

apresentaram valores positivos para o Fator 1 (Figura 5.3), evidenciando claramente a 

influência do aporte de diatomáceas (i.e. 28∆5,24(28)) e o aumento da produção biológica na 

coluna de água no período (Sassi & Kutner, 1982; Aidar et al., 1993; Gaeta et al., 1995). 

Compostos que apresentaram valores negativos no Fator 1 (e.g. marcadores de bactérias, 

30∆22, alquenonas e os lipídios de cadeia longa) indicam a influência de uma MO com 

características refratárias (Figura 5.3). As estações F3S e a maioria das estações amostradas 
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durante o inverno na FB apresentaram valores negativos para este Fator, demonstrando uma 

diferença temporal na qualidade da MO sedimentar. 

 

 
Figura 5.3. Análise de componentes principais (PCA) realizada com os principais 
biomarcadores lipídicos e as estações do litoral raso de Ubatuba. As elípses em cinza na 
PCA Fatores mostram opostos: (i) compostos refratários (à esquerda) e; (ii) os mais lábeis (à 
direita). Detalhes das abreviações estão presentes no texto. 
 

O Fator 2 explicou 22,0% da variância dos dados e os valores negativos estiveram 

associados aos principais marcadores de fitoplâncton e zooplâncton, respectivamente o 

28∆5,22 e 27∆5 (Figura 5.3). Fitol e os esteróis 28∆5 e 29∆5 apresentaram valores positivos e 

podem ser associadas à uma fonte distinta das convencionais (i.e. fitoplâncton e plantas 

vasculares). A posição central no Fator 2 para marcadores de fonte terrestres e os valores 

negativos para compostos derivados da produção pelagial sugerem uma fonte adicional para 

os compostos com valores positivos para o Fator 2 (fitol, 28∆5 e 29∆5). Dentre as potenciais 

fontes de MO no ecossistema costeiro de Ubatuba, a possibilidade de contribuição de 

macroalgas é sugerida. Estes organismos são comumente encontrados nos costões rochosos 

presentes em todo litoral dos Estados de São Paulo e Rio de Janeiro (Széchy & Paula, 2000), 

sendo que na região de estudo são descritos como fontes importantes de MO para o material 

em suspensão, os sedimentos e a cadeia trófica bêntica (Matsuura & Wada, 1994; Corbisier et 
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al., 2006). O Fator 2 na PCA “scores” separou espacialmente as estações 5 e 6 das demais 

(Figura 5.3). Este resultado parece estar associado à intensa produção e deposição de MO 

derivada de uma mescla de fontes (lábeis e refratárias) na Enseada de Ubatuba. Em 

contrapartida, os valores negativos apresentados pelas estações F1S, F2S, F3W, F4S, U7S E 

U8S parecem ligados com um material de alta qualidade (Figura 5.3). 

 

5.3.3. Aportes autóctone e alóctone 

Uma variedade de fontes marinhas contribuem para a composição da MO que é 

depositada nos sedimentos costeiros de Ubatuba. Estas incluem o fitoplâncton, fezes e 

carapaças do zooplâncton, organismos bênticos autotróficos (microfitobentos e macroalgas) e 

heterotróficos, bem como bactérias na coluna de água e em sedimentos. Durante o verão, a 

influência conjunta da ACAS e as intensas chuvas são provavelmente fatores cruciais que 

governam o aumento da produção de diatomáceas no sistema costeiro de Ubatuba (Aidar et 

al., 1993; Gaeta et al., 1999b). O marcador mais preciso deste aporte, o esterol 28∆5,24(28), 

mostrou concentrações mais elevadas no verão do que no inverno, indicando um aporte de 

MO lábil no sistema sedimentar (Tabela 5.4). A mesma tendência pode ser observada no 

Fator 1 da PCA “scores”, onde a maior parte dos “scores” positivos representaram estações 

amostradas durante o verão (Figura 5.3).  

Embora o 30∆22 tenha um potencial maior de preservação em relação aos fitoesteróis no 

ambiente marinho (Harvey et al., 1989), a abundância relativamente elevada desses 

marcadores de dinoflagelados, principalmente na UB (Tabela 5.4), pode estar atrelada ao 

florescimento de espécies fitoplanctônicas oportunistas em águas costeiras de Ubatuba 

(Kutner & Sassi, 1978; Owen et al., 1992; Gianesella-Galvão et al., 1995). Estes eventos 

podem ser claramente influênciados pelo despejo de esgoto doméstico via aporte fluvial, 

como destacado por Muniz et al. (2006).  

Infelizmente, apesar da importância dos nanoflagelados na estruturação das comunidades 

fitoplanctônicas de águas costeiras em Ubatuba, a composição taxonômica deste grupo foi 

pobremente descrita em relação às diatomáceas (Sassi & Kutner, 1982; Aidar et al., 1993; 

Gaeta et al., 1995; 1999b). Elevadas concentrações dos esteróis 28∆5,22E e 28∆5 (Tabela 5.4), 

os quais são abundantes em prymnesiofíceas, criptofíceas e clorofíceas (Volkman, 1986; 

Volkman et al., 1994), encontradas nos sedimentos indicam provavelmente que os 
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nanoflagelados fitoplanctônicos são os principais responsáveis pelas fontes de MO derivada 

da produção fitoplanctônica (esteróis C28) em regiões rasas de Ubatuba.  

As potenciais fontes de 27∆5 e 27∆5,22E, os quais apresentaram elevadas concentrações na 

área de estudo (Tabela 5.4), são as salpas Thalia democratica, fitoplâncton e os organismos 

bênticos. Apesar da fauna bêntica poder contribuir como fonte para os compostos 27∆5 e o 

ácido C16 (e.g. Wakeham et al., 1997b), ambos encontrados em elevadas concentrações 

(Tabelas 5.2, 5.3 e 5.4), nenhuma correlação entre a abundância dos organismos da macro ou 

meiofauna com estes compostos foi observada nestes sedimentos (dados não publicados). 

Portanto, é mais provável que a fonte dos esteróis C27 seja em sua maior parte proveniente de 

salpas. Estes organismos são conhecidos por alimentarem-se preferencialmente de 

nanoflagelados ao invés de diatomáceas (Vargas & Madin, 2004). Porém, como em Ubatuba 

as diatomáceas possuem tamanho reduzido e a biomassa fitoplanctônica é dominada por 

nanoflagelados (Gaeta et al., 1995), provavelmente a maior parte da produção de MO 

derivada do fitoplâncton é transportada para os sedimentos superficiais através de pelotas 

fecais de salpas em períodos produtivos. A produção pelágica (fitoplâncton e zooplâncton, 

∑Zoo&Fito) nas estações durante os dois períodos amostrados está representada na Figura 

5.4. 

Outra fonte importante de MO autóctone para os sedimentos superficiais da região 

costeira de Ubatuba são as macroalgas bênticas associadas a costões rochosos no entorno das 

enseadas. Estudando isótopos estáveis de carbono e nitrogênio, Matsuura & Wada (1994) 

sugeriram a importância desses organismos como fontes de MO nos sedimentos da 

plataforma interna de Ubatuba. Em um estudo similar, Corbisier et al. (2006) registraram não 

somente a importância do material derivado de macroalgas como fonte da MO particulada em 

suspensão, mas como para a estrutura trófica de áreas rasas em Ubatuba. Os esteróis mais 

abundantes em macroalgas marinhas são 29∆5, 28∆5, 27∆5 e 29∆5,22E (Chikaraishi, 2006; 

Canuel & Martens, 1993), com algumas variações na contribuição relativa destes compostos 

comparando-se as espécies de macroalgas marrons e vermelhas. Além de esteróis, macroalgas 

podem também representar uma fonte importante de MUFA e PUFA no ambiente marinho, 

com destaque para os ácidos graxos C18:1ω9 e C20:5ω3 (Alfaro et al., 2006). Estes componentes 

lipídicos figuraram entre os compostos mais abundantes nos sedimentos amostrados (Tabelas 

5.2, 5.3 e 5.4). Durante os eventos de frentes frias, o impacto de ondas em costões rochosos 

associado à elevada energia hidrodinâmica podem ser responsáveis, respectivamente, pela 

remoção e pelo transporte de MO derivado das macroalgas para os sedimentos adjacentes. 
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Figura 5.4. Contribuição relativa (%) das fontes principais de MO nos sedimentos 
superficiais das estações amostradas na região costeira de Ubatuba. ∑Terr (somatório dos 
LCFA e LCOH), ∑Zoo&Fito (somatório dos esteróis C27 e C28, com exceção do 28∆5) e ∑Bac 
(somatório dos BRANCH, ácidos graxos saturados C13, 15 e 17 e o C18:1ω7).  

 

BRANCH e o ácido graxo C18:1ω7 (∑Bac) são geralmente atribuídos a bactérias redutoras 

de sulfato (e.g. Parkes & Taylor, 1983) e estes contribuíram com 1,0% a 21,5% do total de 

ácidos graxos nos sedimentos costeiros de Ubatuba (Figura 5.4). Estes valores são 

ligeiramente inferiores às porcentagens encontradas (~30%) no ambiente costeiro subtropical 

de Cape Lookout Bight (Carolina do Norte, EUA), durante o período máximo de redução de 

sulfato em sedimentos superficiais (Canuel & Martens, 1993). A conversão de estenóis a 

estanóis, exclusivamente mediada por bactérias, é um processo anaeróbico que ocorre nas 
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interfaces óxica-anóxica da coluna de água ou sedimentos (e.g. Wakeham, 1995). De acordo 

com Wakeham (1989), os valores da razão estanóis/estenóis em águas subóxicas e anóxicas 

variam entre 0,6 a 1,2. As águas de fundo de Ubatuba são frequentemente descritas como bem 

oxigenadas, porém uma diminuição de ~60% no teor de oxigênio dissolvido pode ser 

observada em função do aumento da produtividade primária no verão (Braga & Müller, 

1998). Entretanto, nossos resultados apontam valores das taxas estanol/estenol variando entre 

0,20 a 0,94, com média de 0,44, que aparentemente indicam sedimentos bem oxigenados. A 

contribuição de ácidos graxos derivados de bactérias foi maior no inverno em relação ao 

verão (Tabelas 5.2 e 5.3). Estes resultados contrastantes sugerem a utilização preferencial de 

MO lábil durante o verão por bactérias e a conversão deste material em biomassa bacteriana 

nos períodos de outono e inverno, assim como encontrado por Canuel & Martens (1993).  

A contribuição de MO terrestre, representada pelos LCFA e LCOH (∑Terr) derivados de 

plantas superiores, variou de 2,4 a 11,0% do total de lipídios (Figura 5.4). Em Ubatuba, a 

proximidade da Mata Atlântica pode favorecer a contribuição de material derivado de plantas 

superiores no sistema costeiro. As mais elevadas concentrações e abundâncias relativas de 

marcadores terrestres foram observadas na UB (Tabelas 5.2 e 5.3). Estes resultados apontam a 

intensa acumulação do material alóctone nos sedimentos da UB em relação à FB, fato 

provavelmente relacionado com a maior descarga fluvial e com a menor energia 

hidrodinâmica na coluna de água (Figura 5.1, Tabela 5.1). Vários autores descrevem a 

importância do regime de chuvas não somente no aporte de MO terrestre para o ambiente 

costeiro (Mahiques, 1995; Burone et al., 2003; Muniz et al., 2006), mas como na entrada de 

nutrientes via descarga fluvial para a produção fitoplanctônica (Aidar et al., 1993; Gaeta et al., 

1999b).  

 

5.3.4. Controle das forçantes ambientais sobre a composição da MO nos sedimentos de 

Ubatuba 

Os meses de verão são os mais importantes para a chegada de material lábil nos 

sedimentos do litoral raso de Ubatuba. A alta produtividade da coluna de água é refletida no 

sedimento pela elevada contribuição de MO derivada de material fitoplanctônico e 

zooplanctônico (Figura 5.4). No verão as altas concentrações de fitoesteróis, principalmente o 

28∆5,24(28), indicaram que diatomáceas são importantes fontes de MO lábil (Figura 5.4). 

Adicionalmente, as salpas, as quais apresentam abundância máxima durante este período 
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(Katsuragawa et al., 1993), representam o veículo potencial de transporte da MO derivada da 

produção fitoplanctônica para os sedimentos superficiais. A reduzida influência de 

ondulações durante o verão (dados não publicados) pode ter facilitado a deposição da MO nas 

áreas centrais das enseadas estudadas, como observado por Mahiques (1995), Mahiques et al. 

(1998) e Burone et al. (2003). Os lipídios terrestres e lábeis acumularam-se nas estações 

centrais durante o verão (F3S, U6S, e U7S, Figura 5.2, Tabelas 5.2, 5.3 e 5.4), provavelmente 

refletindo o padrão de circulação nas enseadas semi-fechadas de Ubatuba durante este 

período, o qual cria uma zona central de deposição. A maior contribuição relativa de MO 

pelagial (∑Zoo&Fito, Figura 5.4) neste período, principalmente na UB, pode também estar 

ligada ao processo de eutrofização cultural (Zimmerman & Canuel, 2000) via despejo de 

esgoto doméstico (Burone et al., 2003; Muniz et al., 2006), porém nenhum indício pôde ser 

comprovado.  

Durante o inverno, a intensa passagem de frentes frias (predomínio de ondulações de S-

SE, dados não publicados) influenciou a deposição da MO e esta acumulou-se em estações 

mais rasas (Figura 5.2). A maior energia hidrodinâmica em toda a região provoca a 

ressuspensão do material sedimentar e o transporte de MO mais intenso durante o inverno se 

comparado ao verão. Estas evidências foram observadas pelo decréscimo substancial da 

concentração de lipídios nas estações centrais e externas (F3S, F4S, U6S e U7S) e a mudança 

espacial na acumulação de MO para estações mais rasas durante o inverno (F1W, F2W e 

U5W) (Figura 5.2, Tabelas 5.2, 5.3 e 5.4). As elevadas concentrações e a qualidade 

intermediária da MO durante o inverno (ver PCA, Figura 5.3) sugerem fontes adicionais e 

distintas das contribuições terrestres e pelágicas para a MO sedimentar. Além de atuar na 

ressuspensão de nutrientes dos sedimentos para a coluna de água, aumentando assim a 

produção fitoplanctônica (Gaeta et al., 1999b), a elevada hidrodinâmica local pode intervir 

nos processos de erosão e transporte da MO particulada.  

Sugere-se que, o transporte de detritos em suspensão derivado de macroalgas e vegetais 

superiores para o sedimento pode ter acarretado o aumento considerável na concentração e a 

diminuição na qualidade da MO sedimentar observados durante o inverno. Estes resultados 

contrariam em parte os estudos de Mahiques (1995) e Mahiques et al. (1998), evidenciando 

que as concentrações e a contribuição relativa da MO terrestre não variam temporalmente. Os 

resultados do presente estudo indicam que há uma influência temporal mais significativa do 

gradiente de energia hidrodinâmica das enseadas do que do aporte fluvial sobre a 
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variabilidade espacial na acumulação de MO. Esta variação espaço-temporal pode ser 

fundamental para os processos de preservação da MO no litoral raso de Ubatuba. 
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CAPÍTULO 6 

 

O ambiente sedimentar das lagoas costeiras de Saquarema: fontes da matéria 
orgânica através da análise de biomarcadores lipídicos 

 

Abstract 

The coastal lagoon of Saquarema has multiple sources of nutrients, such as riverine discharge 

and tidal exchange of waters with the adjacent coastal ocean, which are thought to enhance 

biological production in the system. In addition, the proximity of urbanized areas also 

influences the balance between natural and cultural eutrophication. In this study, we aimed to 

assess the sources of organic matter in surface sediments of Saquarema lagoonal system 

through the analysis of lipid biomarkers. Lipids are important to geochemical investigations 

due to their structural diversity, and stability in aquatic environments. Our results evidenced 

that sedimentary organic matter is mainly derived from autochthonous sources, with terrestrial 

markers representing only 7% of total lipids. This result is probably coupled with the high 

biological production in the water column of the lagoons. Phytoplankton dominated the 

contribution of autochthonous material to the sediments, while bacteria and benthic organisms 

played an important role reworking refractory carbon and consuming labile material, 

respectively. Changes in the autotrophic community since the late 80s can be attributed to the 

permanent and artificial opening of the channel, which communicates the lagoonal system to 

the adjacent coastal ocean. This issue is important to the biogeochemical cycles in the 

lagoonal system of Saquarema and its potential consequences to the organic matter 

composition are discussed.   

 

Resumo 

As lagunas de Saquarema recebem múltiplas fontes de nutrientes, os quais são responsáveis 

pela alta produção biológica desse sistema aquático. Além disso, a proximidade de áreas 

urbanizadas também influencia no balanço entre a eutrofização natural e cultural. O objetivo 

principal do presente estudo foi descrever as fontes de material orgânico nos sedimentos 

superficiais do sistema lagunar de Saquarema através da análise de biomarcadors lipídicos. 

Lipídios são importantes nas investigações geoquímicas pois são estruturalmente diversos e 

relativamente estáveis em ambientes aquáticos. Os resultados deste Capítulo evidenciaram a 

dominância de fontes autóctones com contribuição terrestre representando apenas 7% do total 

de lipídios. Há um predomínio de material orgânico sedimentar derivado da produção 
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fitoplanctônica, enquanto bactérias e organismsos bênticos possuem papel importante no 

retrabalhamento do carbono refratário e no consumo da fração lábil, respectivamente. As 

modificações da comunidade planctônica da década de 80 para os dias atuais podem ser 

atribuídas à abertura artificial da barra de comunicação com o oceano costeiro adjacente. Esta 

questão é importante para os ciclos biogeoquímicos do sistema lagunar e as conseqüências da 

abertura da barra de Saquarema para a composição de matéria orgânica sedimentar são 

discutidas ao longo deste Capítulo. 

 

6.1. INTRODUÇÃO 

Lagunas costeiras representam um ambiente-tampão natural entre áreas altamente 

urbanizadas e o oceano adjacente no setor Norte do Estado do Rio de Janeiro (22-23˚S e 42-

43˚W) (Zink et al., 2004). Estas áreas são caracterizadas por uma série de lagoas mesotróficas 

a hipertróficas sujeitas à eutrofização natural ou antropogênica (Carmouze et al., 1991). 

Apesar do considerável número de estudos que investigaram a comunidade fitoplanctônica 

(e.g. Domingos & Carmouze, 1993), o metabolismo da coluna de água e do bentos (Machado 

& Knoppers, 1988; Carmouze et al., 1991) e as propriedades químicas e físicas (Knoppers et 

al., 1991) das lagunas de Saquarema, nenhum trabalho focou na origem da matéria orgânica 

(MO) do ambiente sedimentar.  

Apesar das variações sazonal e interanual na produtividade primária, descarga fluvial e 

modificações climáticas bruscas (e.g. ressacas e tempestades) dificultarem o estudo das fontes 

de MO em áreas costeiras, os ambientes sedimentares possuem importância singular para o 

ciclo do carbono global. Os elevados aportes de MO proveniente dos sistemas continental e 

marinho podem perfazer até 90% do total de carbono orgânico enterrado e preservado nos 

oceanos (Berner, 1982; Hedges & Keil, 1995). Sedimentos superficias providenciam 

informações importantes sobre a produção na coluna de água, transporte e degradação da MO 

no ambiente marinho, pois registram uma história integrada de processos ocorrendo na escala 

de poucos dias a meses (Zimmerman & Canuel, 2001). Portanto, o estudo das fontes de MO 

nos sedimentos superficiais e a identificação dos processos que afetam seu destino em 

ambientes aquáticos são essenciais para o desenvolver um melhor entendimento da 

preservação de carbono nos ecossistemas costeiros. 

Vários métodos têm sido utilizados para identificar a origem da MO em áreas costeiras do 

Brasil, incluindo medidas elementares (Mahiques, 1995; Burone et al., 2003), isotópicas e 

moleculares (Carreira et al., 2002; Mater et al., 2004; Zink et al., 2004; Muniz et al., 2006). 

Biomarcadores lipídicos podem fornecer informações valiosas a respeito da origem, 
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transporte e processos de transformação da MO sedimentar devido a sua estabilidade em 

ambientes aquáticos (i.e. potencial de preservação), diversidade estrutural e relativa 

especificidade às fontes biológicas (Wakeham et al., 1997b). O objetivo deste trabalho foi 

descrever as fontes e alterações da MO em sedimentos superficiais (0-2 cm) do sistema 

lagunar de Saquarema através de uma análise extensiva e detalhada de várias classes lipídicas. 

Ácidos graxos, álcoois, esteróis e alquenonas foram analisados com o propósito de avaliar a 

relativa importância do aporte alóctone e autóctone da MO neste importante ecossistema 

costeiro da região SE do Brasil.  

 

6.2. ÁREA DE ESTUDO 

O sistema lagunar de Saquarema possui uma área de aproximadamente 25 km2, 

profundidade média de 1,15 m, e é composto por cinco compartimentos principais: (i) Lagoa 

de Fora (comunicação com o oceano adjacente); (ii) Lagoa do Boqueirão; (iii) Lagoa Jardim; 

(iv) Lagoa da Urussanga; e (v) Lagoa de Jaconé (Carmouze et al., 1991; Wasserman, 2000; 

Figura 6.1). A laguna de Jaconé é conectada ao sistema lagunar de Saquarema através de um 

longo canal que no passado atravessava uma área alagadiça de circulação restrita devido à 

presença de macrófitas Typha domingensis. Atualmente, a intensa urbanização da região vem 

destruindo os bancos de macrófitas em alguns locais e o canal passou a ter uma maior área 

hídrica (Wasserman, 2000). A Lagoa da Urussanga recebe o maior aporte de água doce neste 

sistema, com 80% dos nutrientes derivados do rio Mato Grosso, enquanto que a Lagoa de 

Fora representa a única conexão do sistema lagunar com o oceano adjacente (Domingos & 

Carmouze, 1993). A amplitude de maré era limitada a 0,01 m na Lagoa Urussanga e 0,04 m 

na Lagoa de Fora (Knoppers et al., 1991) e o sistema podia ser definido de acordo com 

Kierfve (1986) como “afogado”, quando a conexão arenosa com o oceano adjacente era 

controlada por eventos naturais. O aporte fluvial elevado e as altas taxas de sedimentação, 

estimadas em 1,25 cm/ano (Wasserman, 2000), tornavam os processos de colmatação um 

problema eminente. Entretanto, a partir do ano 2000 a comunicação com o oceano foi 

artificialmente aberta e as constantes trocas com as correntes de maré modificou o sistema 

lagunar para um ambiente mais salino, além do aumento da altura média da laguna por 

alagamento (Wasserman, 2000).  

  O sistema lagunar de Saquarema é dominado pela produção autotrófica do 

fitoplâncton principalmente durante o verão austral (valores de até 180 µg.clorofila-a/L), com 

contribuição negligenciável da produção de micro- e macroalgas bênticas (Carmouze et al., 

1991; Knoppers et al., 1991). A produção primária anual é de aproximadamente 400 g C m-2y-
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1 (Knoppers et al., 1991), com predominância de cianobactérias (Oscillatoria sp., 

Synechocystis salina e Synechococcus elongatus) e primnesiofíceas (Pavlova lutheri), além da 

importância secundária de diatomáceas, dinoflagelados, prasinofíceas, criptofíceas, 

euglenofíceas e clorofíceas (Domingos & Carmouze, 1993). De acordo com Domingos & 

Carmouze (1993) há um predomínio de espécies nanofitoplanctônicas e o zooplâncton desse 

sistema aquático possui baixa biomassa (Knoppers et al., 1991). O aporte de nutrientes no 

sistema lagunar de Saquarema é limitado a três fatores principais: (i) intrusões de água salina; 

(ii) descarga fluvial e intensidade do regime de chuvas; e (iii) aporte de nutrientes 

provenientes do esgoto doméstico e das atividades agrícolas (Carmouze et al., 1991; 

Knoppers et al., 1990; Knoppers et al., 1991; Wasserman, 2000; Wasserman & Alves, 2004).  

 

 
Figura 6.1. O sistema lagunar de Saquarema. Estações estão indicadas pelos pontos negros e 
a seta indica a comunicação do sistema com o oceano adjacente. (modificado de Knoppers et 
al., 1991). 
 

6.3. METODOLOGIA 

Quatro estações foram escolhidas e amostradas em Fevereiro de 2005: (i) Lagoa do 

Boqueirão (St. 1); (ii) Lagoa Jardim (St. 2); (iii) Lagoa da Urussanga (St. 3); e (iv) Lagoa de 

Jaconé (St. 4) (Figura 6.1). Os sedimentos foram coletados com “corers” de acrílico (10 cm de 

diâmetro interno) em profundidades de ca. 1,2 m. Os primeiros 2 cm da coluna sedimentar 

foram amostrados e armazenados em gelo no campo. No laboratório, os sedimentos foram 

liofilizados e análises de carbono elementar e lipídios foram conduzidas. A quantificação de 

carbono orgânico total foi realizada em um aparelho Carlo Erba (CHN) após acidificação com 

HCl.  

Para a análise de lipídios aproximadamente 10 g de sedimentos liofilizados foram 

extraídos com uma mistura de diclorometano:metanol (9:1 v/v) utilizando-se o aparelho 
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automatizado ASE-200 (Accelerator Solvent Extractor, Dionex®) a 100˚C e 1500 psi por 15 

minutos. O extrato lipídico total (ELT) foi concentrado a um volume de 4 mL por evaporação 

rotativa e o solvente modificado para hexano. Os ELTs foram saponificados utilizando-se 

uma solução aquosa 0,5 N KOH, e os lipídios neutros extraídos da solução básica (pH > 13) 

com hexano (3x).  

A solução residual foi acidificada com a adição de HCl até estabilizar o pH < 2 e os 

lipídios ácidos foram obtidos após extração com hexano (3x). Lipídios neutros foram 

fracionados em classes por cromatografia sólida (16 cm em comprimento e 4 mm de diâmetro 

interno) em alumina gel (2 g Al2O3, 80-200 malha) ativada. Duas frações foram coletadas 

após eluição com as soluções 10 mL hexano:diclorometano (9:1 v/v) (hidrocarbonetos, A1, 

não utilizados neste trabalho) e 20 mL diclorometano:metanol (1:1 v/v) (contendo n-álcoois, 

esteróis, alkyl-diols, keto-ols e alquenonas). As frações ácida e neutra A2 foram metiladas 

usando BF3 (14% em metanol) e derivatizadas com bis(trimetilsilil)-trifluoracetamida em 

piridina, respectivamente, resultando em ácidos graxos metil ésters (FAME) e trimetilsilil 

(TMS) éteres. Estes procedimentos foram conduzidos anteriormente antes da injeção em 

cromatografia gasosa (GC).  

Os lipídios foram quantificados no aparelho GC Fisons 8160 com injeção “on-column” 

(40°C) e detector de íons (FID). As separações foram realizadas em uma coluna  DB-1 (60 m 

x 0,25 mm, 0,25 µm filme, J&W Scientific Inc.), sendo o gás carreador hidrogênio e 

diferentes programas de temperatura utilizados para os FAME e os TMS-éteres. 

Imediatamente antes de cada injeção em GC-FID, C19 FAME e 5α(H)-colestano foram 

adicionados às amostras como padrões internos de FAME e TMS-éteres, respectivamente. A 

temperatura no forno do GC foi programada para 120-320°C ao fluxo de 3°C/min com 

pressão de hidrogênio a 1,5 psi para os FAME. Para os TMS-éteres o programa da rampa de 

temperatura foi de 3°C/min de 120-325°C. A aquisição e o processamento dos dados foram 

realizados com o software da Justice Laboratories Chromoperfect (4.4.0). Amostras 

selecionadas foram analisadas em GC-espectrômetro de massa (MS), Hewlett-Packard 

6890/5973 GC-MS, operando em modo impacto de elétrons (70 eV) para confirmar a 

identificação e pureza dos picos observados no GC-FID. Réplicas das amostras foram 

conduzidas durante todos os experimentos e a variação média observada entre estas foi de 

11,1% para FAME e 9,0% para os neutros A2.  

Análise de componentes principais (PCA) foi utilizada para interpretação dos dados neste 

estudo. Vários biomarcadores aqui utilizados possuem múltiplas fontes e, portanto, são 
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ambíguos na indicação das diferentes fontes de MO (Wakeham et al., 2002). Neste sentido, as 

análises PCA foram empregadas para reduzir a escala multidimensional do conjunto de dados 

obtidos. Uma única matriz com os biomarcadores mais abundantes (i.e. variáveis) foi 

normalizada antes da análise PCA. Através de combinações lineares, a PCA determina um 

valor para cada variável em cada fator (ou componente principal) e o mesmo ocorre para os 

valores dos “scores” (neste caso as estações de coleta). Fatores determinam a porcentagem de 

explicação da variância dos dados, embora as correlações entre as variáveis também são 

examinadas. O software Aabel 1.5.8® foi utilizado nas análises estatísticas mutlivariadas.  

 
 

6.4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os lipídios totais (soma dos FAME e os neutros A2) representaram 0,4 (St. 1) a 4,0% (St. 

3) do carbono orgânico total (COT) nos sedimentos superficiais, com valores médios de 2,5%, 

os quais são duas ordens de magnitude maiores que os valores encontrados em sedimentos da 

plataforma continental SE da costa brasileira (Capítulos 3 e 4). As concentrações totais de 

ácidos graxos foram em média de 364,8 µg/g de sedimento seco (SS) e 16,9 mg/g COT, 

enquanto os neutros A2 apresentaram em média valores de 177,9 µg/g SS e 8,4 mg/g COT 

(Tabela 6.1 e 6.2). Entre os ácidos graxos, os saturados de cadeia curta (SCFA) mostraram a 

maior abundância relativa (51,4% do total de ácidos graxos), seguidos pelos mono-

insaturados (MUFA, 26,7%), os saturados de cadeia longa (LCFA, 8,6%), os de cadeia 

ramificada (BRANCH, 7,5%) e os poli-insaturados (PUFA, 5,7%). Na fração neutra A2 os 

esteróis representaram em média 50,1%, álcoois 44,5%, aquenonas 4,1% e os C30 keto-ols e 

alkyl-diols 1,3%.  

As Tabelas 6.1 e 6.2 mostram a concentração das classes lipídicas mais importantes em 

sedimentos das quatro estações amostradas no sistema lagunar de Saquarema. A estação St. 2 

apresentou o maior conteúdo relativo de lipídios por grama de SS (Tabela 6.1). Esta estação é 

a que apresentou as porcentagens mais elevadas de COT, sendo que seus sedimentos são 

compostos basicamente por restos de material vegetal (aparentemente macrófitas) e 

sedimentos finos. Na estação St. 3 foram encontradas as maiores concentrações de lipídios 

totais (ácidos graxos e neutros A2) relativas ao COT (Tabelas 6.1 e 6.2), talvez por esta 

estação ser localizada na Lagoa de Urussanga, onde ocorre o maior aporte fluvial do sistema 

(Figura 6.1). A distribuição espacial dos biomarcadores será discutida nas seções seguintes.  

 

 



                                      Capítulo 6: O ambiente sedimentar do sistema lagunar de Saquarema 
     

 96 

 
Tabela 6.1. Concentrações de COT (%) e ácidos graxos selecionados (µg/g SS e mg/g 
COT) no sistema lagunar de Saquarema. 
 St. 1 St. 2 St. 3 St. 4 Mean 
% COT 2,3% 16,9% 0,2% 0,3% 4,9% 
      
Ácidos graxos (µg/g SS)     
SCFA 57,0 656,4 41,0 18,8 193,3 
LCFA 14,3 95,6 3,8 3,0 29,2 
MUFA 14,3 296,3 32,8 12,3 88,9 
PUFA 1,5 75,2 5,5 3,5 21,4 
BRANCH 10,4 110,3 5,7 1,6 32,0 
Total  97,4 1233,7 88,7 39,4 364,8 
      
Ácidos graxos (mg/g COT)     
SCFA 1,5 7,5 10,5 13,5 8,2 
LCFA 0,4 1,1 1,0 2,2 1,2 
MUFA 0,4 3,4 8,4 8,8 5,2 
PUFA 0,0 0,9 1,4 2,5 1,2 
BRANCH 0,3 1,3 1,4 1,2 1,0 
Total  2,5 14,2 22,8 28,1 16,9 
Carbono Orgânico Total (COT). 
Ácidos graxos saturados de cadeia curta (SCFA): <C23. 
Ácidos graxos saturados de cadeia longa (LCFA): >C23. 

Ácidos graxos mono-insaturados (MUFA): C16:1, C18:1 e C20:1. 
Ácidos graxos poli-insaturados (PUFA): C16:2, C18:2, C20:4, C20:5, C22:5 e C22:6. 
Ácidos graxos de cadeia ramificada (BRANCH): iso e anteiso-C13, C15 e C17 e 10-methyl-C16. 

 

 
6.4.1. Ácidos Graxos 

De acordo com a distribuição de ácidos graxos, o material orgânico sedimentar de 

Saquarema possui origem predominantemente autóctone evidenciada pela dominância relativa 

de SCFA sobre LCFA (Tabela 6.1). Os homólogos C16 (24,0%), C18 (8,0%) e C15 (7,6%) 

foram compostos dominantes entre os ácidos graxos. A ocorrência de SCFA em ambientes 

aquáticos é atribuída geralmente a uma mistura de fontes planctônicas (i.e. fitoplâncton, 

zooplâncton e bactéria) (e.g. Cranwell, 1982; Wakeham & Bier, 1991). Apesar disso, a 

macrófita Typha é conhecida por apresentar C20 e C22 como os principais ácidos graxos 

(Cranwell, 1984), os quais atingiram somente 4% em abundância relativa, indicando que as 

fontes mais importantes de SCFA estão relacionadas com a produção planctônica. As mais 

elevadas abundâncias relativas de SCFA e LCFA foram encontradas na St. 1, decrescendo na 

St. 4, com as menores porcentagens encontradas na St. 3 (Figura 6.2). Os homólogos C24 

(2,3%), C26 (1,8%) e C28 (1,6%) apresentaram as maiores porcentagens entre os LCFA, os 

quais são principalmente derivados de plantas vasculares (Eglinton & Hamilton, 1967). 
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Concentrações absolutas (lipídios por grama de SS) de SCFA e LCFA foram maiores na St. 2, 

a qual contém sedimentos com ~8,7% de COT.  

  
Figura 6.2. Contribuição relativa das classes de ácidos graxos nos sedimentos superficiais 
das lagunas de Saquarema. Ver Tabela 6.1 para detalhes na abreviação dos compostos. 
 

Os ácidos graxos C16:1ω7 (14,1%), C18:1ω7 (6,1%) e C18:1ω9 (3,3%) foram os mais 

abundantes entre os MUFA. De maneira similar aos SCFA, os MUFA derivam de uma 

variedade de fontes planctônicas. A relativamente alta concentração dos ácidos graxos mono-

insaturados C16:1 em relação aos C18:1 (valor médio da razão C16:1/C18:1 foi de 1,46) pode 

indicar um maior aporte fitoplanctônico em relação à produção zooplanctônica para os 

sedimentos (Dunstan et al., 1994). O C16:1ω7 é um ácido graxo abundante entre os lipídios de 

diatomáceas, porém figura entre os mais importantes ácidos graxos em bactérias e 

cianobactérias (Volkman et al., 1998; Wakeham, 1995). Bactérias são também possíveis 

fontes do ácido C18:1ω7 (Parkes & Taylor, 1983) e o zooplâncton tende a apresentar maiores 

quantidades de C18:1ω9 do que C14 e C18 (Sargent, 1976). A contribuição de MUFA para a MO 

sedimentar foi maior nas estações St. 3 e St. 4 decrescendo em direção ao oceano (Figura 6.2). 

Alternativamente, as altas abundâncias observadas entre os ácidos graxos mono-insaturados 

C18 podem estar associadas a vegetais superiores (Cranwell, 1982). Zink et al. (2004) 

sugerem que a grande contribuição de ácidos graxos mono-insaturados nos sedimentos de 

lagoas semelhantes e localizadas próximas às aqui estudadas pode estar ligada às macrófitas 

aquáticas. 
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A reduzida contribuição dos PUFA C20:5ω3 (1,8%) e C22:6ω3 (0,25%) (Figura 6.2) nos 

sedimentos superficiais do sistema lagunar de Saquarema é relacionada à natureza lábil destes 

compostos que são seletivamente degradados, tanto na coluna de água como nos sedimentos 

(e.g. Canuel & Martens, 1996; Wakeham & Canuel, 2006). A origem desses ácidos graxos no 

sedimento é atribuída a microalgas (Volkman et al., 1998), apesar da possibilidade dos 

invertebrados marinhos sintetizarem o C22:6ω3 (Sargent, 1976).  

Os ácidos graxos ramificados anteiso-C17 (1,9%), aC15 (1,6%) e iso-C15 (1,6%) foram 

dominantes nas amostras. Os BRANCH foram mais abundantes na estação St. 1 e observou-

se um decréscimo na concentração destes compostos em direção à estação St. 4 (Figura 6.2). 

A presença de BRANCH nos sedimentos de ambientes aquáticos é atribuída as bactérias 

(Kaneda, 1991; Parkes & Taylor, 1983).  

 

6.4.2. Álcoois 

A dominância de álcoois de cadeia curta (SCOH, 30,5%) sobre os álcoois de cadeia longa 

(LCOH, 8,0%) reforça os resultados encontrados para os ácidos graxos que mostraram a 

prevalência de MO autóctone em relação à MO alóctone. A razão SCOH/LCOH foi utilizada 

para avaliar a variação espacial do aporte alóctone para o sistema (Tabela 6.2), sendo que os 

SCOH são atribuídos à MO marinha e os LCOH à MO terrestre (Cranwell, 1982). Esta razão 

apresentou valores consideravelmente mais altos na estação St. 3 em relação às outras 

estações.  

O mais importante álcool observado foi o fitol (em média 27,9% do total de lipídios 

neutros A2) representando uma porcentagem média de 61,5% dos álcoois. O fitol deriva de 

uma ramo estereficado da molécula de clorofila-a (produto da hidrólise alcalina natural ou 

durante a saponificação), e assim como o composto precursor, é um indicador não específico 

do aporte de microalgas no sedimento. As maiores concentrações de fitol ocorreram nas 

estações St. 3 e St.4 (Figura 6.3). O álcool C16OH apresentou a segunda maior abundância 

individual (18,2% do total de álcoois), sendo mais abundante nas estações St. 1 e St. 2. 

 

6.4.3. Esteróis 

Esteróis são componentes essenciais das membranas celulares de organismos eucariontes 

(i.e. fitoplâncton, zooplâncton, organismos bênticos e plantas vasculares), sendo que bactérias 

não são capazes de produzí-los (Volkman, 1986). A identificação dos esteróis resultou na 

descrição de esteróis 4-desmethyl variando entre C26-C30 (77,4% do total de esteróis) e séries 

C29-C30 de esteróis 4α-methyl (22,6%).  
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Os esteróis 4-desmethyl C26 apresentaram contribuição relativa muito reduzida (2,9%) e 

foram representados pelos esteróis 24-norcholesta-5,22(E)-dien-3β-ol (26∆5,22E) e 24-

norcholesta-22(E)-en-3β-ol (26∆22E). Embora estes esteróis sejam encontrados entre 

microalgas, como por exemplo, dinoflagelados (Leblond & Chapman, 2002), é mais provável 

que estes derivem da degradação de cadeias laterais de esteróis fitoplanctônicos pela fauna 

marinha (Volkman, 2003).  

 
Tabela 6.2. Concentrações dos principais lipídios neutros (µg/g SS e mg/g COT) 
encontrados no sistema lagunar de Saquarema. 
 St. 1 St. 2 St. 3 St. 4 Mean 
Lipídios Neutros (µg/g SS)     
SCOH 6,9 90,0 6,7 1,3 26,2 
LCOH 4,6 25,8 0,7 0,6 7,9 
Fitol 10,2 123,2 21,5 5,2 40,0 
SCOH/LCOH 1,5 3,5 10,3 2,3 3,3 
Esteróis C27  6,6 95,4 6,0 3,0 27,8 
Esteróis C28  5,8 59,2 6,7 3,2 18,7 
Esteróis C29  7,2 85,1 6,4 2,0 25,2 
4α-esteróis 5,4 77,8 2,8 1,1 21,8 
Di&Ke  1,4 3,9 0,4 0,3 1,5 
ALK 4,7 19,0 0,4 0,6 6,2 
Total  53,1 589,7 51,7 17,3 177,9 
      
Lipídios Neutros (mg/g COT)     
SCOH 0,3 0,5 3,2 0,4 1,1 
LCOH 0,2 0,2 0,3 0,2 0,3 
Fitol 0,4 0,7 10,2 1,6 1,7 
Esteróis C27  0,3 0,6 2,9 0,9 1,2 
Esteróis C28  0,2 0,4 3,2 1,0 0,8 
Esteróis C29  0,3 0,5 3,1 0,6 1,1 
4α-esteróis 0,2 0,5 1,3 0,3 0,9 
Di&Ke  0,1 0,0 0,2 0,1 0,1 
ALK 0,2 0,1 0,2 0,2 0,3 
Total  2,3 3,5 24,6 5,2 8,9 
      
A/B/C 1/1,1/0,8 1/1,8/0,60 1/0,87/0,97 1/3,8/1,50 1,0/1,2/1,0 
estanóis/Δ5-
stenóis 0,4 0,3 0,4 0,2 0,4 
Álcoois de cadeia curta (SCOH, <C22) e cadeia longa (LCOH, >C28) 
Esteróis C27 (27∆5,22E, 27∆22E, 27∆5 e 27∆0), C28 (28∆5,22E, 28∆22E, 28∆5,24(28), 28∆24(28), 
28∆5 e 28∆0), C29 (29∆5,22E, 29∆22E, 29∆5 e 29∆0) e 4α-esteróis (30∆22E, 4αdim29∆0, 
4α30∆5,24(28)). A/B/C (28∆5/29∆5,22E/29∆5). Estanóis (∆22E, ∆0 e ∆24(28))/estenóis (∆5,22E, ∆5 e 
∆5,24(28)). 
C30 alcan-1,15- diol (C30 diol) e C30 alkyl-keto-1-ol (C30 keto-ol)  
C37 e C38 Alquenonas (ALK) 

 

Os esteróis da série C27, com contribuição relativa média de 28,9%, foram os mais 

abundantes. A elevada abundância de esteróis C27 foi observada principalmente nas estações 



                                      Capítulo 6: O ambiente sedimentar do sistema lagunar de Saquarema 
     

 100 

St. 3 e St. 4 (Figura 6.3). Estes compostos possuem diversas fontes autóctones, incluindo o 

fitoplâncton, zooplâncton e a fauna bêntica, além da possibilidade de originarem-se da 

degradação dos fitoesteróis C28 e C29 (Volkman, 1986; Harvey et al., 1987). O cholesta-5-en-

3β-ol (27∆5) foi o esterol dominante, representando em média 10,2% do total de lipídios 

neutros investigados e apresentando maior contribuição relativa nas estações St. 2 e St. 4  

(22,4 e 26,5% do total de esteróis). O 5α(H)-cholestan-3β-ol (27∆0) e o cholesta-5,22(E)-dien-

3β-ol (27∆5,22E) mostraram abundâncias relativas médias de 5,4 e 2,3% do total de esteróis, 

respectivamente. Embora seja descrita a ocorrência dos esteróis C27 em microalgas (e.g. 

diatomáceas, dinoflagelados e primnesiofíceas), é mais provável que a presença destes 

esteróis no sedimento esteja associada ao retrabalhamento da MO por organismos 

zooplanctônicos e pela fauna bêntica (Gagosian et al., 1980).  

A média da contribuição dos esteróis C28 foi 19,5% do total de esteróis, sendo estes 

representados por três compostos principais: 24-methylcholesta-5,22-dien-3β-ol (28∆5,22E, 

10,6%), seguido por 24-methylcholesta-5-en-3β-ol (28∆5, 7,4%) e 24-methylcholesta-22-en-

3β-ol (28∆22E, 4,6% dos esteróis). A distribuição espacial dos esteróis C28 mostrou a tendência 

de aumento na contribuição relativa da estação St.1 a St. 4 (Figura 6.3). As fontes destes 

compostos são geralmente atribuídas ao fitoplâncton no ambiente marinho, pois o 

zooplâncton e os organismos bênticos não são capazes de sintetizar os esteróis C28 (Volkman, 

1986). O esterol 28∆5,22E é freqüentemente atribuído ao aporte de diatomáceas, apesar da 

produção abundante deste composto por outras microalgas, como, por exemplo, 

primnesiofíceas, crysofíceas e alguns dinoflagelados (Volkman et al., 1998). O esterol 24-

methylcholesta-5,24(28)-dien -3β-ol (28∆5,24(28), 1,2% dos esteróis) é considerado um 

representante mais precisodo aporte de diatomáceas, enquanto o 28∆5 pode ocorrer 

abundantemente nas ceras de plantas superiores (Volkman, 1986). A contribuição 

relativamente baixa do 28∆5,24(28) no sistema lagunar de Saquarema sugere que diatomáceas 

são contribuintes menos importantes em relação às outras microalgas como fonte de material 

orgânico nos sedimentos superficiais das lagoas. 

O esterol 24-ethylcholesta-5-en-3β-ol (29∆5, 11,2%) e o 24-ethylcholesta-5,22-dien-3β-ol 

(29∆5,22E, 6,9%) foram os esteróis dominantes da série C29 (em média 26,6% do total de 

esteróis). As elevadas abundâncias dos esteróis 29∆5 e 29∆5,22E foram evidentes nas estações 

St. 2 (12,6%) e St. 3 (12,8% dos esteróis), respectivamente. Os esteróis 24-ethyl designam 

comumente o aporte de material terrestre nos sistemas marinhos devido à prevalência destes 

compostos nas ceras de plantas superiores (Goad & Goodwin, 1972). Contudo, um conjunto 

de microalgas (diatomáceas, dinoflagelados e cyanobactéria) foi recentemente descrito como 
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potencial fonte para estes compostos (Volkman et al., 1998). A abundância relativa de 28∆5, 

29∆5,22E e 29∆5 tem sido proposta para distingüir a origem autóctone e alóctone desses 

esteróis na MO sedimentar (Volkman, 1986). Valores de 1/1,6/6,6 têm sido encontrados em 

áreas onde há uma contribuição relativamente elevada de material orgânico terrestre, 

enquanto áreas onde predominam o aporte autóctone possuem baixa concentração do esterol 

29∆5 em relação ao 28∆5, indicando uma origem marinha. Os valores encontrados nas lagunas 

de Saquarema variaram de 1/0,3/0,7 (St. 4) a 1/0,5/1,7 (St. 2) (Tabela 6.2), indicando uma 

mistura de fontes, com a tendência de uma fonte planctônica para o esterol 29∆5. 

 

 
Figura 6.3. Contribuição relativa dos lipídios neutros principais nos sedimentos superficiais 
amostrados nas lagunas de Saquarema.Ver Tabela 6.2 para detalhes na abreviação dos 
compostos. 

 

A importância relativa de estenóis em relação aos estanóis foi a característica marcante 

dos sedimentos examinados. Os estanóis são formados a partir da redução microbiana (i.e. 

hidrogenação) dos estenóis correspondentes sob condições anaeróbias (Gagosian et al., 1980). 

A razão estanóis/estenóis entre os esteróis 4-desmethyl C26-C29 foi calculada e os valores 

variaram de 0,2 a 0,4 (Tabela 6.2), sugerindo sedimentos bem oxigenados nos locais 

amostrados, já que esta taxa em ambientes sub-óxicos e anóxicos varia entre 0,6 e 1,2 

(Wakeham, 1989).  

O 4α,23,24-trimethyl-5α(H)-cholesta-22E-3β-ol (30∆22E, 13,4% do total de esteróis) foi o 

mais abundante entre os esteróis 4α-methyl. O 30∆22E, bem como outros esteróis 4α-methyl, 
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são utilizados geralmente como biomarcadores específicos para dinoflagelados (Volkman, 

1986), embora estudos recentes comprovaram que várias classes de microalgas (e.g. 

diatomáceas) são capazes de sintetizar estes compostos (Conte et al., 1995). Porém, a 

abundância relativamente elevada de 30∆22E (7,8 a 20,3%, Figura 6.3) no ambiente 

sedimentar das lagoas de Saquarema indicam que os dinoflagelados representam uma fonte 

importante de MO para o sistema. Na plataforma continental adjacente (costa SE brasileira), a 

contribuição relativa do 30∆22E não chega a 10% (Capítulo 3). 

 

6.4.4. Alkyl-Diols, keto-ol e alquenonas 

As alquenonas de cadeia C37 e C38 foram componentes menores da fração neutra A2 

(4,1%), embora tenha ocorrido em todas as amostras. Estes lipídios são marcadores 

específicos de primnesiofíceas (e.g. Emiliania huxleyii) (Marlowe et al., 1984; Brassell, 1993) 

e devido ao seu grande potencial de preservação nos ambientes aquáticos em relação aos 

esteróis ou PUFA (Sinninghe Damsté et al., 2002), estes compostos representam um marcador 

confiável do aporte de primnesiofíceas para os sedimentos. A mais alta contribuição relativa 

de alquenonas foi observada nas estações St.1, St. 2 e St. 4 (Figura 6.3). Distribuições 

similares foram encontradas para o C30 alcan-1,15- diol (C30 diol) e o C30 alkyl-keto-1-ol (C30 

keto-ol), os quais somados representaram menos de 2% dos lipídios totais (Figura 6.3). A 

maior fonte de C30 diol nos ambientes aquáticos é provavelmente a microalga 

Nannochloropsis (Volkman et al., 1999). O C30 keto-ol até o momento não foi registrado em 

nenhum organismo vivo e especula-se que este composto derive da degradação oxidativa de 

diols de cadeias longas (Versteegh et al., 1997).  

 

6.4.5. Análise PCA  

A análise PCA foi realizada com os lipídios mais representativos normalizados pelo total 

de ácidos graxos e total de neutros da fração A2, englobando 27 compostos. Esta análise 

demonstrou que 83,0% da variância total dos dados pôde ser explicada pelos dois fatores 

principais (Tabela 6.3). Estes fatores foram plotados graficamente contra as variáveis (i.e. 

biomarcadores lipídicos) na Figura 6.4.  

O Fator 1, o qual explicou 59,4% da variância total, mostrou valores positivos para os 

BRANCH (Tabela 6.3), como os ácidos iC15, aC15 e 10-methyl-C16, indicando a importância 

do retrabalhamento da MO por bactérias nos sedimentos superficiais. Valores negativos no 

Fator 1 foram associados ao MO lábil (e.g. C20 PUFA e C28 fitoesteróis), enquanto os 
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marcadores de bactérias estiveram mais correlacionados com o material refratário, como por 

exemplo, os LCFA e C30OH (derivados de plantas superiores), além de 30∆22E e alquenonas 

(Figura 6.4, Tabela 6.3). A associação de ácidos graxos de cadeia curta como o C14 e o C18 

entre os LCFA pode ser explicado pela hidrólise a longo prazo de cadeia longas (>C36) de 

vegetais superiores, por consequência dos processos de diagênese durante o transporte, 

deposição e degradação da MO terrestre em lagoas costeiras (Kolattukudy, 1976). Por outro 

lado, a distribuição espacial na PCA dos marcadores de zooplâncton e fauna bêntica (i.e. 

C18:1ω9 e 27∆5) refletiram claramente uma associação com o material orgânico lábil dos 

sedimentos (Figura 6.4). Outra forte correlação na PCA ocorreu entre o abundante esterol 

28∆5,22E e os PUFA, o que sugere uma origem fitoplanctônica para este composto no ambiente 

sedimentar das lagunas de Saquarema. Portanto, o Fator 1 da PCA foi caracterizado pela clara 

separação entre a MO produzida por microalgas e consumida pela fauna aquática e a MO 

derivada da vegetação nas bordas das lagoas associada a compostos refratários e bactérias nos 

sedimentos (Figura 6.4).  

 

 
Figura 6.4. Análise PCA de biomarcadores lipídicos. Ver Tabela 6.1 e 6.2 e texto para 
detalhes nas abreviações utilizadas. 
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Tabela 6.3. Resultados da análise PCA utilizando os mais importantes biomarcadores lipídicos (Fatores 1 e 2, F1 e F2). Análise de correlação dos lipídios mais 
abundantes encontrados nas lagoas de Saquarema. Em negrito valores significativamente correlacionados. Para abreviações ver Tabela 6.1 e 6.2. 

Resultados da PCA                    
 F1 F2                    
EigenValues 16,0 6,4                    
Variance(%) 59,4 23,6 Análise de Correlação          
Variance 
(Cum. %) 59,4 83,0 C14 iC15 aC15 C15 C16:1ω7 C16 

Me 
C16 C16:2 aC17 C17 C18:1ω9 C18:1ω7 C18 C20:4 C20:5 LCFA C16OH Fitol 27∆5 

C14 0,6 0,2 1,0                   
iC15 0,9 -0,3 0,6 1,0                  
aC15 1,0 -0,2 0,5 1,0 1,0                 
C15 -0,3 -0,1 0,6 0,0 -0,3 1,0                
C16:1ω7 -0,9 -0,3 -0,6 -0,8 -0,9 0,3 1,0               
C16 -1,0 0,0 -0,4 -0,9 -1,0 0,5 0,9 1,0              
10MeC16 0,9 -0,2 0,3 0,9 1,0 -0,5 -0,8 -1,0 1,0             
C16:2 -1,0 0,0 -0,4 -0,9 -1,0 0,5 0,9 1,0 -1,0 1,0            
aC17 0,7 0,6 0,9 0,5 0,5 0,2 -0,8 -0,5 0,4 -0,5 1,0           
C17 0,9 -0,3 0,4 1,0 1,0 -0,3 -0,8 -0,9 1,0 -0,9 0,4 1,0          
C18:1ω9 -0,8 0,5 -0,4 -1,0 -0,9 0,2 0,6 0,9 -0,9 0,8 -0,2 -1,0 1,0         
C18:1ω7 0,0 -1,0 0,0 0,3 0,2 0,3 0,3 0,0 0,1 0,1 -0,5 0,3 -0,5 1,0        
C18 0,9 0,3 0,3 0,7 0,8 -0,6 -0,9 -0,9 0,9 -1,0 0,6 0,8 -0,6 -0,4 1,0       
C20:4 -1,0 0,0 -0,7 -0,9 -1,0 0,2 0,9 0,9 -0,9 0,9 -0,7 -0,9 0,8 0,0 -0,9 1,0      
C20:5 -1,0 0,0 -0,3 -0,8 -0,9 0,5 0,9 1,0 -1,0 1,0 -0,5 -0,9 0,8 0,1 -1,0 0,9 1,0     
LCFA 0,7 0,5 0,2 0,4 0,6 -0,7 -0,9 -0,8 0,7 -0,8 0,6 0,6 -0,4 -0,6 1,0 -0,7 -0,8 1,0    
C16OH 0,5 -0,4 0,8 0,7 0,5 0,6 -0,3 -0,3 0,3 -0,3 0,4 0,5 -0,6 0,6 0,1 -0,5 -0,3 -0,2 1,0   
Phytol -0,5 -0,8 -0,5 -0,2 -0,3 0,1 0,8 0,5 -0,3 0,5 -0,9 -0,2 0,0 0,8 -0,7 0,6 0,5 -0,8 0,0 1,0  
27∆5 -0,6 0,8 -0,2 -0,8 -0,8 0,2 0,4 0,7 -0,8 0,6 0,1 -0,9 0,9 -0,7 -0,4 0,6 0,6 -0,1 -0,5 -0,3 1,0 
28∆5,22 -1,0 0,0 -0,8 -1,0 -0,9 0,0 0,9 0,9 -0,8 0,9 -0,7 -0,9 0,8 -0,1 -0,7 1,0 0,8 -0,6 -0,7 0,5 0,6 
28∆5,24(28) -0,8 0,2 -0,9 -0,9 -0,8 -0,3 0,7 0,7 -0,7 0,6 -0,6 -0,8 0,8 -0,4 -0,5 0,8 0,6 -0,2 -0,9 0,3 0,6 
28∆5 -0,8 0,3 -0,8 -0,9 -0,9 -0,3 0,6 0,7 -0,7 0,7 -0,6 -0,8 0,8 -0,4 -0,5 0,8 0,6 -0,2 -0,9 0,2 0,7 
29∆5,22 0,3 -1,0 -0,1 0,5 0,5 -0,1 0,1 -0,3 0,5 -0,3 -0,5 0,6 -0,7 0,9 0,0 -0,2 -0,3 -0,3 0,4 0,7 -0,9 
C30OH 0,9 0,5 0,5 0,6 0,8 -0,4 -1,0 -0,9 0,8 -0,9 0,8 0,7 -0,5 -0,5 0,9 -0,9 -0,9 0,9 0,2 -0,9 -0,2 
29∆5 -0,2 0,8 0,5 -0,4 -0,4 0,5 0,0 0,4 -0,5 0,4 0,6 -0,5 0,6 -0,6 -0,2 0,1 0,4 0,0 0,0 -0,6 0,8 
30∆22 0,5 0,6 0,9 0,4 0,4 0,4 -0,7 -0,4 0,2 -0,4 1,0 0,2 -0,1 -0,4 0,4 -0,6 -0,3 0,5 0,5 -0,8 0,2 
Alquenonas 0,7 0,5 0,2 0,4 0,6 -0,7 -0,9 -0,8 0,7 -0,8 0,6 0,5 -0,4 -0,6 0,9 -0,7 -0,8 1,0 -0,2 -0,8 -0,1 
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Tabela 6.3. Continuação da análise de Correlação 
 28∆5,22 28∆5,24(28) 28∆5 29∆5,22 C30OH 29∆5 30∆22 Alquenonas 
28∆5,22 1,0        
28∆5,24(28) 0,9 1,0       
28∆5 0,9 1,0 1,0      
29∆5,22 -0,2 -0,4 -0,5 1,0     
C30OH -0,8 -0,5 -0,5 -0,2 1,0    
29∆5 0,1 0,1 0,2 -0,9 0,1 1,0   
30∆22 -0,7 -0,6 -0,5 -0,5 0,7 0,7 1,0  
Alquenonas -0,5 -0,2 -0,2 -0,3 0,9 0,0 0,4 1,0 
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Valores positivos no Fator 2 da PCA foram observados para os compostos 29∆5, 27∆5, 

30∆22E e aC17, sendo que estes marcadores podem se atribuídos a microalgas/vegetais 

superiores, zooplâncton, dinoflagelados e bactérias, respectivamente (Volkman, 1986; 

Volkman et al., 1998). Os valores negativos no Fator 2 encontrados para o C18:1ω7, 29∆5,22E e 

fitol também sugerem uma mistura nas fontes desses biomarcadores. O composto C18:1ω7, por 

exemplo, pode derivar tanto de fontes planctônicas como também de bactérias (Wakeham & 

Bier, 1991). O 29∆5,22E pode ser atribuído a microalgas (como a clorófita Ochromonas, 

Volkman, 2003) ou vegetais superiores e o fitol representa um indicador não específico de 

material vegetal. Uma origem mista para a MO sedimentar foi observada no Fator 2, o qual 

explicou 23,6% da variância total dos dados (Tabela 6.3).  

Estes resultados comprovam os valores obtidos para isótopos estáveis δC13 e δN15 em 

torno de -23‰ e 4‰, respectivamente (dados não publicados), já que os extremos, ou seja, o 

plâncton marinho e plantas C3 possuem valores diferenciados (δC13 e δN15 de -20‰ e 9‰ 

para o plâncton e -27‰ e 1‰ para plantas C3, respectivamente; ver Meyers, 1997). A posição 

central no Fator 1 e o valor positivo apresentado pelo composto 29∆5 no Fator 2 indicam que 

este é derivado de uma mescla entre material planctônico (cianobactérias ou primnesiofíceas) 

e continental (vegetais superiores). Entretanto, a posição central observada para os compostos 

C18:1ω7 e 29∆5,22E no Fator 1 e os valores negativos destes compostos e do fitol no Fator 2 

indicam a associação desses marcadores com uma fonte distinta. Provavelmente, estes 

compostos derivem dos restos vegetais da macrófita Typha domingensis, a qual pode ser 

potencialmente fonte de ácidos graxos mono-insaturados (Zink et al., 2004), fitol e esteróis 

C29.  

 

6.4.6. Principais fontes de matéria orgânica nos sedimentos das lagoas de Saquarema 

De acordo com a caracterização dos biomarcadores lipídicos, as fontes de matéria 

orgânica em sedimentos superficiais do sistema lagunar de Saquarema são principalmente de 

origem autóctone refletindo a elevada produção biológica deste sistema aquático, o qual era 

dominado por espécies nanofitoplanctônicas (Domingos & Carmouze, 1993) no período 

anterior à abertura artificial da barra de comunicação do sistema com o oceano. Vários fatores 

podem contribuir consideravelmente para o aporte de nutrientes neste sistema altamente 

eutrofizado: (i) aporte via rios no entorno das lagoas; (ii) descargas de esgosto doméstico e 

efluentes agrícolas; e (iii) trocas de água com eventos de enchente e vazante das marés (e.g. 

Carmouze et al., 1991; Knoppers et al., 1990; 1991; Wasserman & Alves, 2004). A abertura 

do canal de comunicação entre a Lagoa de Fora com o oceano adjacente pode ter acarretado a 
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modificação considerável das espécies fitoplanctônicas do local e a vegetação do litoral das 

lagunas. No estudo EIA-RIMA realizado por Wasserman (2000), anteriormente à abertura da 

barra, zonas anóxicas foram descritas, porém no presente estudo razões entre estenóis e 

estanóis identificaram sedimentos bem oxigenados nas lagunas. A salinidade observada em 

trabalhos anteriores em média era de 10 para a Lagoa Urussanga e neste trabalho foram 

encontradas salinidades que variaram de 13 a 27 (verão e inverno, respectivamente, Paixão, 

2005). Este resultado indica que há uma variação sazonal significativa da salinidade da água 

em função principalmente do regime de chuvas e, conseqüentemente, uma flutuação na 

descarga fluvial para o sistema. Porém, é notável a influência das águas salgadas, sendo que 

durante o inverno de 2004 salinidades acima de 40 foram observadas na Lagoa de Fora. 

Recentemente, Alves & Wasserman (documento não publicado) verificaram que o tempo de 

residência das águas que entram com a maré no sistema pode chegar a dois meses para a 

Lagoa de Urussanga e uma semana na Lagoa de Fora. Apesar da influência da abertura da 

barra na dinâmica das comunidades planctônicas poder representar um fator crucial, 

aparentemente esta modificação não afetou a alta produtividade biológica do sistema lagunar. 

Comparando-se os sedimentos superficiais aqui investigados com as áreas de plataforma 

continental (Capítulos 3 e 4) e a região costeira de Ubatuba (Capítulo 5), pode-se encontrar 

diferenças de até 3 ordens de magnitude superiores na concentração de biomarcadores 

lipídicos nas lagoas de Saquarema em relação às outras áreas estudadas. 

Após investigações extensivas de diversas classes de biomarcadores lipídicos, através da 

PCA e da análise de correlação, as diferentes fontes de MO sugeridas são: (a) marcadores 

bacterianos (Bac, BRANCH e os ácidos graxos saturados C15 e C17); (b) zooplâncton e 

invertebrados bênticos (Zoo&Inv, C18:1ω9 e esteróis C27); (c) produtores primários (PP, PUFA, 

fitol, esteróis C28, 30∆22E, diol, keto-ol, e alquenonas); (d) somatório de marcadores terrestres 

(∑Terr, soma de LCFA e LCOH) e; (e) biomarcadores não específicos (NS, soma dos MUFA, 

SCFA, SCOH e esteróis C29). A Figura 6.5 mostra a distribuição espacial destes 

biomarcadores sem a presença dos NS, os quais contribuíram em média com 52,6% dos 

lipídios totais, porém são considerados ambíguos na determinação de especifidade de fontes.  

A maior contribuição para a composição da MO sedimentar observada foi de PP (Figura 

6.5), principalmente nas estações St. 3 e St. 4, onde 25% dos lipídios totais foram compostos 

de PP, enquanto nas estações St. 1 e St. 2 a abundância relativa média foi de 19%. Sendo que 

fitol e PUFA não representam indicadores específicos da produção fitoplanctônica, este 

estudo enfatizou a descrição dos esteróis, alquenonas e esteróis 4α-methyl para distinguir as 

principais fontes de MO derivadas de PP no sistema lagunar de Saquarema. A microalga 
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prasinofícea Pyramimonas e as clorofíceas, espécies secundárias do fitoplâncton das lagunas 

de Saquarema (Domingos & Carmouze, 1993), poderiam potencialmente representarem as 

fontes de 28∆5 para o sedimento (Volkman, 1986). Geralmente, no ambiente marinho atribui-

se a presença de 28∆5,22E às diatomáceas (Volkman, 1986), porém no sistema lagunar de 

Saquarema estas não são consideradas um táxon dominante (Domingos & Carmouze, 1993), o 

que é comprovado pela baixa contribuição do esterol 28∆5,24(28), específico para estas 

microalgas (Volkman, 1986). É mais provável que o esterol 28∆5,22E derive principalmente de 

criptofíceas e primnesiofíceas, classes fitoplanctônicas abundantes neste local (Domingos & 

Carmouze, 1993). Cianobactérias (35%) e a primnesiofícea Pavlova lutheri (45%) eram as 

espécies mais abundantes nas águas de Saquarema (Domingos & Carmouze, 1993), e ambas 

possuem o 29∆5 como seu principal esterol (Volkman, 1986). Nenhuma correlação positiva 

significativa foi observada entre LCFA ou LCOH e o esterol 29∆5, indicando que ao menos 

parcialmente este esterol pode ser derivado de alguma fonte autóctone, particularmente 

cianobactérias. Anteriormente à abertura da barra, as intrusões marinhas no sistema lagunar 

foram responsáveis pelas altas porcentagens (até 29% do fitoplâncton total) da crisofícea 

Ochromonas (Domingos & Carmouze, 1993), a qual possui o 29∆5,22E (abundantemente 

encontrado nas estações St. 1 e St. 3) como seu principal esterol (Volkman, 2003).  

 

 
Figura 6.5. Contribuição relativa dos biomarcadores lipídicos em quatro classes principais 
nos sedimentos superficiais do sistema lagunar de Saquarema. Para legenda ver texto. 

 

A contribuição de espécies tipicamente marinhas pôde também ser notada pela 

considerável contribuição de 30∆22E e alquenonas para o total de lipídios (Figura 6.3), 
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indicando, respectivamente, a importância do aporte de dinoflagelados e cocolitoforídeos para 

o material autóctone sedimentar atual. As estações St. 1 e St. 2, ambas mais próximas do 

canal de ligação do sistema lagunar com o oceano, apresentaram as maiores concentrações 

para este marcadores, indicando claramente uma influência marinha na composição 

fitoplanctônica na área de estudo. Dinoflagelados e cocolitoforídeos não foram citados como 

espécies importantes do fitoplâncton em trabalhos realizados na década de 80 nas lagoas de 

Saquarema, quando Domingos & Carmouze (1993) realizaram suas investigações. É provável 

que uma modificação significativa na comunidade fitoplanctônica tenha ocorrido no sistema 

lagunar após a abertura permanente da barra de comunicação das lagoas com o oceano 

adjacente.  

Outro fator igualmente importante é o despejo de esgoto doméstico e a descarga de 

resíduos agrícolas na região (Knoppers et al., 1990; 1991; Wasserman, 2000), que podem 

eventualmente gerar condições hipertróficas e, consequentemente, o florecimento de espécies 

oportunistas, como dinoflagelados. A comunicação com o mar permite uma circulação menos 

restrita, com a renovação de águas nas porções mais internas do sistema (Alves & 

Wasserman, documento não publicado), fator este que pode acarretar modificações profundas 

na produtividade fitoplanctônica deste sistema. O alagamento causado pela abertura da barra 

também tende a influenciar as macrófitas do litoral das lagoas. A macrófita Typha 

domingensis pode ser parcialmente responsável pela produção dos lipídios C18:1ω7, C16OH e 

29∆5,22E e representar uma importante fonte autóctone. Com a maior influência de águas 

salgadas estes bancos tendem a desaparecer (Wasserman, 2000) e o sedimento observado na 

estação St. 2, composto em grande parte de restos vegetais de Typha, provavelmente é reflexo 

deste processo de alagamento e aumento da salinidade das águas das lagoas. Estas questões 

envolvendo a dinâmica e estrutura da comunidade planctônica e da vegetação do litoral no 

entorno das lagoas são fundamentais pois influenciam diretamente nos ciclos biogeoquímicos 

do sistema lagunar de Saquarema. 

A contribuição média dos lipídios ∑Terr foi 7,0% dos lipídios totais. Apesar da presença 

de plantas superiores e rios no entorno das lagoas amostradas (Mata Atlântica e restinga, 

Wasserman, 2000), o aporte continental é menos significativo se comparado ao “input” de 

MO autóctone. Em um estudo dos sistemas lagunares do distrito de Macaé, próximo ao local 

de amostragem, Zink et al. (2004) encontraram uma grande dominância de hidrocarbonetos, 

ácidos graxos e álcoois derivados de material continental em pontos mais distantes da barra de 

conexão com o mar. Nos sedimentos estudados, entretanto, valores de δC13 e δN15 (dados não 

publicados) corroboram os resultados mostrando uma origem mista nas fontes de MO 
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sedimentar. Os esteróis C29 encontrados abundantemente em ceras de plantas superiores 

mostraram nas análises da PCA e de correlação uma origem parcialmente planctônica, o que 

implicou em uma fonte mista para estes lipídios (Figura 6.4). Os maiores valores de 

contribuição relativa para os ∑Terr foram encontrados nas estações St. 1 (12,4%), St. 2 

(6,5%) e St. 4 (6,2%), apesar do aporte mais intenso de rios na estação St. 3 (Figura 6.1). A 

estação na Lagoa de Urussanga (St. 3) apresentou os maiores valores de concentração de 

lipídios normalizado por COT. Este resultado indica claramente que esta porção do sistema 

lagunar é a mais rica em nutrientes oriundos da drenagem fluvial. Adicionalmente, 

comparando-se os valores de concentração de ∑Terr com sedimentos francamente marinhos 

(plataforma continental e áreas costeiras da costa sudeste do Brasil, Capítulos 3, 4 e 5), fica 

evidente que a quantidade de material derivado de plantas terrestres é muito superior no 

sistema lagunar de Saquarema do que nos demais ecossitemas marinhos investigados. 

Marcadores bacterianos (Bac) representaram 11,6% do total de lipídios e foram 

comparativamente mais abundantes nas estações St. 1 e St. 2 (Figura 6.5). A rápida 

regeneração interna de nutrientes por microorganismos é reconhecida como um fator 

importante para as águas do sistema lagunar de Saquarema (Domingos & Carmouze, 1993). 

Portanto, a contribuição de Bac evidencia o importante papel das bactérias neste sistema. Os 

Bac apresentaram-se positivamente correlacionados com o material refratário (Figura 6.4).  

A influência da fauna marinha (Zoo&Inv, 6,9% do total de lipídios) na composição da 

MO sedimentar foi relativamente baixa (Figura 6.5). Como observado anteriormente, o 

zooplâncton não é um componente importante para a biomassa planctônica local (Knoppers et 

al., 1991), portanto, a principal contribuição de lipídios Zoo&Inv pode estar relacionada à 

atividade da fauna bêntica nos sedimentos superficiais do sistema lagunar. Os organismos da 

macrofauna foram mais abundantes na St. 4, dominada por gastrópodes, porém na estação St. 

2 observou-se um predomínio de poliquetos (Paixão, 2005). A distribuição espacial dos 

biomarcadores Zoo&Inv evidenciou a associação destes marcadores com o material altamente 

lábil da MO sedimentar.  

 

6.5. CONCLUSÕES 

As fontes e as alterações da MO no ambiente sedimentar do sistema lagunar de 

Saquarema foram examinadas através da análise de biomarcadores lipídicos de apenas quatro 

pontos localizados à margens das lagunas. Portanto, se faz necessário ressaltar que a limitação 

no número de amostras e de locais amostrados pode refletir em interpretações restritas, que  

não condizem com a realidade de todo entorno do sistema lagunar. Contudo, é importante 
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lembrar que análises extensivas de diferentes classes lipídicas fornecem dados robustos para a 

interpretação e a compreensão da dinâmica biogeoquímica de diferentes ambientes 

sedimentares aquáticos (Wakeham et al., 1997b; Zimmerman & Canuel, 2000; Zink et al., 

2004). A seguir, seguem as conclusões sobre os principais aspectos que, segundo o presente 

estudo, influenciam a produção e a deposição de material orgânico em sedimentos das lagunas 

de Saquarema. 

A maior fonte autóctone do sistema é o fitoplâncton, sendo que a produção primária na 

coluna de água é relacionada às altas taxas de regeneração por bactérias e, principalmente, à 

descarga de nutrientes via rios, chuvas e trocas de marés (Domingos & Carmouze, 1993). 

Apesar de seu entorno ser dominado pela proximidade de rios e de várias outras fontes 

terrestres (e.g. Mata Atlântica e restinga), as lagoas de Saquarema recebem somente uma 

pequena fração dos lipídios derivada de fontes alóctones. Entretanto, as concentrações de 

∑Terr são consideravelmente superiores se comparadas aos sedimentos costeiros de Ubatuba 

(Capítulo 5) e da plataforma continental (Capítulos 3 e 4). Este resultado pode estar 

relacionado com pelo menos dois fatores: (i) o aporte de fontes alóctones pode estar 

mascarado nos sedimentos pela alta produtividade biológica do sistema; (ii) e as técnicas 

analíticas utilizadas neste estudo subestimam a contribuição de material orgânico terrestre 

para os sedimentos (Gordon & Goñi, 2003).  

Bactérias e metazoários bênticos são os organismos heterotróficos mais importantes do 

sistema lagunar. As bactérias estão envolvidas nos processos de regeneração de nutrientes e 

associadas à degradação do material refratário, enquanto que os organismos bênticos parecem 

consumir a fração mais lábil da matéria orgânica. Os grupos dominantes do fitoplâncton 

descritos anteriormente (cianobactéria e primnesiofíceas), quando a abertura do canal de 

comunicação da Lagoa de Fora com o oceano ocorria naturalmente, parecem ainda contribuir 

consideravelmente com a produção de MO no sistema. Neste estudo, a presença de 

biomarcadores de espécies tipicamente marinhas, como cocolitoforídeos, indica claramente as 

conseqüências deste processo. Além disso, o aumento de salinidade local pode ocasionar o 

desaparecimento gradual dos bancos de Typha domingensis (Wasserman, 2000), considerada 

neste estudo uma importante fonte de MO autóctone para o sistema lagunar de Saquarema. 

Nenhum indício de influência antropogênica foi observado nos ambientes sedimentares de 

Saquarema. Entretanto, as concentrações de 30∆22E foram comparáveis às encontradas em 

sedimentos da Baía de Guanabara (Carreira et al., 2002) e uma ordem de grandeza superior às 

concentrações observadas no litoral raso de Ubatuba (Capítulo 5). A explicação de Carreira et 

al. (2002) para a elevada abundância de dinoflagelados no sistema foi a habilidade destes 
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organismos de suportarem condições sub- e anóxicas das águas altamente poluídas do local. 

Sendo que dinoflagelados não figuravam entre as espécies dominantes dos anos 80 

(Domingos & Carmouze, 1993), duas possíveis causas do aumento em abundância destes 

organismos são: (i) intensificação do aporte de espécies marinhas com a abertura da barra e; 

(ii) eutrofização cultural crescente. Apesar da eminente propensão desse ecossistema aos 

processos de eutrofização cultural (Wasserman, 2000), os resultados encontrados para a razão 

estanóis/estenóis indicam que o ambiente sedimentar do sistema lagunar de Saquarema 

encontra-se bem oxigenado.  

Sendo assim, conclui-se que com a abertura permanente da barra em 2000, modificações 

foram caracterizadas pela colonização das águas das lagunas por uma diversidade maior de 

espécies fitoplanctônicas em relação ao período anterior e pelo alagamento de áreas de brejo 

dominadas anteriormente por Typha domingensis. Estas mudanças podem contribuir 

significativamente para os ciclos biogeoquímicos do sistema lagunar de Saquarema. 
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CAPÍTULO 7 

 

Conclusões e recomendações para trabalhos futuros 
 

7.1. HIPÓTESES DE TRABALHO 

As fontes de matéria orgânica (MO) e a utilização desta pela comunidade microbiana 

foram estudadas em diversos ecossistemas da costa sudeste do Brasil, mais especificamente 

do setor Centro-Norte, de Santos à Cabo Frio. Através da caracterização de biomarcadores 

lipídicos, pôde-se afirmar que a MO nos sedimentos de diferentes ecossitemas marinhos da 

costa sudeste do Brasil é predominantemente autóctone em origem, principalmente derivada 

de uma mistura de material fitoplanctônico, zooplanctônico e bacteriano. Entretanto, em áreas 

próximas à costa, como no litoral de Ubatuba e no sistema lagunar de Saquarema, existe uma 

maior contribuição terrestre se comparada às áreas francamente marinhas. 

Neste trabalho, como objetivo final, as seguintes hipóteses foram levantadas: 

1. Há uma relação direta entre a qualidade do material sedimentar e o incremento em 

biomassa de microorganismos bênticos; 

2. A produtividade primária pelagial é o principal fator de controle sobre o aporte de 

MO para os sedimentos superficiais; 

3. A proximidade da costa é determinante no aporte de material de origem terrestre. 

Adicionalmente pretendeu-se comparar os resultados obtidos com trabalhos pretéritos 

com o intuito de fortalecer o entendimento sobre a origem e a composição da matéria 

orgânica em sedimentos superficiais nos diferentes sistemas marinhos da costa Sudeste 

brasileira. 

 

7.1.1. Hipótese 1: “Há uma relação direta entre a qualidade do material sedimentar e o 

incremento em biomassa de microorganismos bênticos” 

Para responder esta hipótese foram traçadas comparações entre os ambientes de 

plataforma (Capítulo 2 e 3), áreas costeiras (Capítulo 5) e lagunares (Capítulo 6) (Figura 7.1). 

Foram utilizadas valores de concentração de biomassa microbiana (µgC-ATP/g) analisados 

neste trabalho e outros analisados por Paixão (2005) e pelo projeto Indicadores moleculares 

da qualidade da matéria orgânica em sedimentos costeiros: diagênese recente e influência no 

sistema bêntico. Ácidos graxos ramificados (BRANCH, µg/gCOT), além de contribuições 
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relativas de ácidos graxos poli-insaturados (PUFA, compostos lábeis), BRANCH e 

marcadores terrestres (∑Terr, compostos refratários) foram obtidos nos Capítulos 2, 3, 5 e 6.  

As concentrações de biomassa microbiana foram, em algumas áreas, relacionadas com as 

contribuições de PUFA, como, por exemplo, em áreas de plataforma continental e na Enseada 

de Ubatuba (Figura 7.1). Entretanto, em outras áreas como em Saquarema e na Enseada de 

Fortaleza nenhuma tendência clara pôde ser observada. As concentrações de ATP, ou de 

biomassa microbiana parecem não contribuir como fonte de BRANCH para os sedimentos 

analisados (Figura 7.1). 

O método de quantificação de ATP estima a biomassa microbiana sem qualquer distinção 

taxonômica entre bactérias, meiofauna, vírus ou fungos (Novistky & Karl, 1986), o que pode 

resultar em interpretações equivocadas quando os valores de ATP são comparados aos 

BRANCH.  

As relações diretas entre ATP e PUFA ficaram evidentes para o ecossistema de 

ressurgência costeira de Cabo Frio e Enseada de Ubatuba, indicando que os microorganismos 

respondem de maneira conspícua (em relação aos demais locais) à chegada de material 

altamente lábil nos sedimentos (Capítulos 2 e 5). Porém, resultados contraditórios podem 

estar relacionados com a dinâmica da comunidade microbiana no sedimento. 

As diversas fontes de MO para sedimentos marinhos representam um espectro 

amplamente variado na qualidade dos sedimentos. Somente nas estações de plataforma 

continental os BRANCH estiveram ligados ao aporte de material lábil, e mesmo assim alguns 

compostos individuais se correlacionaram positivamente com a MO refratária (alquenonas, 

estanóis, ácidos e álcoois de cadeia longa) (Capítulos 3 e 4). Este fato deve ser atribuído à 

restrição da comunidade bacteriana às fontes autóctones, ligadas essencialmente à produção 

do fitoplâncton, nos sedimentos oceânicos da costa brasileira, já que o aporte terrestre é 

reduzido.  

Entretanto, em ambientes costeiros a maior parte dos BRANCH esteve associada ao 

material refratário (Capítulos 5 e 6). Em locais amostrados durante diferentes períodos, como 

os apresentados nos Capítulos 3 e 5, a contribuição de BRANCH foi maior no inverno, 

período no qual a qualidade sedimentar foi menor. A compilação dos dados apresentados 

neste trabalho evidenciou o importante papel das bactérias sobre a composição dos lipídios 

nos sedimentos superficiais estudados. Estes organismos não somente contribuem com parte 

considerável dos lipídios não específicos (e.g. ácidos saturados de cadeia curta e mono-

insaturados) como também influenciam nas tranformações da MO, como a conversão estenol 
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a estanol, ou redução de PUFA a ácidos mono-insaturados (e.g. Canuel & Martens, 1993; 

Wakeham et al., 1997b).  

 
Figura 7.1. Distribuição de marcadores microbianos (A: concentrações de ATP (mgC/g) e B: 
concentrações de BRANCH (µg/gCOT)) e contribuições relativas de lipídios (A: derivados de 
bactérias e B: do material lábil (PUFA) e refratário (TERR)) nos sedimentos da margem 
continental de Cabo Frio (CF40, CF100, CF250, CF500), plataforma continental de 
Ubatuba (UB40 e UB100), litoral raso de Ubatuba (Enseadas de Fortaleza, F1 a F4, e 
Ubatuba, U5 a U8) e lagoas de Saquarema (estações St.1 a St.4). Os dados  são 
representados pelos valores médios entre estações e períodos de coleta.  

 

Portanto, o presente estudo revelou que os compostos lipídicos são consideravelmente 

alterados pelas bactérias na coluna de água e nos sedimentos durante a diagênese recente 

(Harvey et al., 1987; Canuel & Martens, 1993; 1996; Zimmerman & Canuel, 2001). Em 

alguns casos, estes processos atuam em escalas de tempo geoquímicas extremamente 

reduzidas (~6 meses), dificultando a preservação dos biomarcadores derivados de produtores 



                                                  Capítulo 7: Conclusões e recomendações para estudos futuros 

 116 

primários (i.e. MO lábil) nos depósitos sedimentares e, conseqüentemente, a reconstrução 

paleo-oceanográfica em ambientes marinhos.  

 

7.1.2. Hipótese 2: “A produtividade primária pelagial é o principal fator de controle sobre 

o aporte de MO para os sedimentos superficiais” 

O aporte de MO derivado do fitoplâncton é mais elevado em Cabo Frio do que em 

qualquer outro ambiente investigado em profundidades > 20 m (Figura 7.2). Evidentemente, 

neste local, a influência da intrusão da Água Central do Atlântico Sul (ACAS) em águas 

superficiais causa um aumento substancial na quantidade de nutrientes disponíveis à produção 

nova e, conseqüentemente, florescimentos de fitoplâncton são comuns na região (Valentin, 

1994). A produção fitoplanctônica local é refletida nos sedimentos pela elevada quantidade de 

biomarcadores lipídicos provenientes de diatomáceas (Capítulo 3). Nada obstante, toda a 

cadeia trófica pelagial é influenciada pela ressurgência da ACAS, e outros biomarcadores 

fitoplanctônicos também são abundantemente observados nos sedimentos (e.g. alquenonas e o 

30∆22E). 

Dois fatores cruciais determinam a exportação da MO lábil (∑PP) para os sedimentos: (i) 

comunidade fitoplanctônica dominada por diatomáceas (i.e. células de maior porte, Valentin 

et al., 1985); (ii) altas taxas de herbivoria do macrozooplâncton (Valentin & Moreira, 1978; 

Gonzalez-Rodriguez et al., 1992).  

Em áreas de quebra de plataforma ao largo de Cabo Frio, as concentrações de lipídios 

foram inferiores às áreas mais rasas, porém um incremento significativo foi observado 

durante a primavera de 2002 (Capítulo 3). As comunidades fitoplanctônicas nestes locais são 

dominadas por organismos autotróficos de pequeno porte (cianobactérias, cocolitoforídeos, 

primnesiofíceas e dinoflagelados; Brandini & Fernandes, 1996), os quais possuem taxas de 

sedimentação muito inferiores àquelas das diatomáceas, por exemplo. Além disso, a 

profundidade da coluna de água é maior e os processos de degradação pelo bacterioplâncton 

são mais intensos. Estes fatores contribuem para a redução considerável da quantidade e da 

qualidade da matéria orgânica sedimentar na quebra de plataforma da costa SE brasileira. 

Porém, eventos transientes de mesoescala (ressurgência de quebra de plataforma, meandros e 

vórtices, Campos et al. 2000; Calado et al., 2006) podem exercer papel fundamental no 

seqüestro de carbono em áreas de oceano aberto, já que as concentrações de biomarcadores 

derivados da produção primária podem superar até mesmo áreas de plataforma como Ubatuba 

ou Santos (Figura 7.2). 
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A plataforma continental ao largo de Santos foi a que apresentou menores concentrações 

de biomarcadores ∑PP em relação às demais áreas investigadas (Figura 7.2). As únicas 

estações (SAN 9 e SAN 13) que apresentaram quantidades similares às outras regiões de 

plataforma continental localizam-se bem próximas ao estuário de Santos (Capítulo 4). Neste 

local, o escoamento de nutrientes via descarga estuarina pode ser importante para estimular a 

produção fitoplanctônica, porém o aumento da profundidade e o distanciamento do estuário 

acarretam a diminuição na concentração dos ∑PP (Figura 7.2). 

Por outro lado, as estações na plataforma continental de Ubatuba apresentaram 

concentrações relativamente elevadas de ∑PP (Figura 7.2). Este fato deve estar associado à 

penetração da ACAS em subsuperfície que pode gerar um aumento da produtividade em 

águas de plataforma de Ubatuba (Aidar et al., 1993; Gaeta et al., 1995). A magnitude das 

concentrações foi similar à observada no litoral raso da mesma região (Figura 7.2).  

 

 
Figura 7.2. Concentrações de marcadores derivados de produtores primários (∑PP, barras) 
e marcadores terrestres (∑Terr, áreas sombreadas em cinza escuro) normalizadas por 
carbono orgânico total (COT) nos diferentes ecossistemas estudados (ver Capítulos 3, 4, 5 e 
6 para referências sobre a nomenclatura das estações). Note que a concentração de ∑PP na 
St. 4 de Saquarema é equivalente à metade do valor real. 
  

O sistema costeiro de Ubatuba, mais especificamente a Enseada de Ubatuba apresentou 

concentrações muito elevadas de ∑PP (Figura 7.2). Os principais fatores para alta 

produtividade biológica nessa área são o aporte de rios (nutrientes de origem natural e 

antrópica), a potencial produção microfitobêntica, as altas taxas de sedimentação e a 

acumulação de MO (Capítulo 5). O oposto observou-se na Enseada de Fortaleza, onde a 
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reduzida influência de descarga fluvial e a maior energia hidrodinâmica são responsáveis pela 

produção autóctone e acumulação de MO inferiores, quando comparadas às observadas na 

Enseada de Ubatuba e até nas estações de plataforma continental (Figura 7.2).  

O sistema lagunar de Saquarema representou o ambiente marinho mais produtivo deste 

estudo. A alta produtividade biológica é reflexo do aporte elevado de nutrientes provenientes 

de várias fontes: (i) rios distribuídos em todo o entorno das lagoas; (ii) despejo de esgoto e 

atividades agrícolas; (iii) aporte de águas salgadas do oceano adjacente e; (iv) regeneração de 

nutrientes por bactérias (Carmouze et al., 1991; Knoppers et al., 1991). Embora as espécies 

fitoplanctônicas dominantes (primnesiofíceas, cianobactérias e clorofíceas) possuam tamanho 

reduzido, a baixa profundidade, as elevadas taxas de sedimentação e a circulação restrita 

(Machado & Knoppers, 1988; Domingos & Carmouze, 1993; Wasserman, 2000) fazem com 

que a MO se deposite rapidamente e se acumule em elevadas concentrações nos sedimentos 

(Figura 7.2). 

Conclui-se, portanto, que o aporte de MO nos diferentes ecossistemas investigados possui 

relação direta com a produtividade primária, porém diversos processos oceanográficos e 

forçantes ambientais atuam sinergicamente influenciando não somente a produção do 

fitoplâncton, mas o acúmulo de material orgânico nos sedimentos superficiais.  

 

7.1.3. Hipótese 3: “A proximidade da costa é determinante no aporte de material de origem 

terrestre” 

Apesar da contribuição relativa do material de origem terrestre ter sido inferior em relação 

ao aporte autóctone, o primeiro (∑Terr) é um excelente traçador de áreas sob maior influência 

da descarga fluvial. Tal como evidente na Figura 7.2, um gradiente de influência continental 

para a composição da MO sedimentar pôde ser observado a partir de áreas profundas (com 

reduzidas concentrações de ∑Terr) em direção à costa, culminando nos valores máximos de 

Saquarema. 

Nuances do aporte terrestre foram observadas na plataforma adjacente ao estuário de 

Santos (SAN 9 e SAN 13) em relação às áreas profundas (> 20 m), assim como na Enseada de 

Ubatuba quando comparada à Enseada da Fortaleza (Figura 7.2). Adicionalmente, pode-se 

afirmar que a contribuição de material de origem terrestre é restrita a regiões próximas à 

costa, uma vez que, por exemplo, em Ubatuba, as estações da plataforma continental e mesmo 

estações ao largo das Enseadas pouco recebem influência de ∑Terr em comparação à porção 

interna da Enseada de Ubatuba (U5 e U6, Figura 7.2). Já no sistema lagunar de Saquarema foi 

observado um acúmulo elevado de ∑Terr na estação St. 4 (Lagoa de Jaconé), provavelmente, 
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em razão da presença de vegetação terrestre densa no entorno associada à circulação restrita 

das águas nesse local (Wasserman, 2000). Mais um vez um gradiente em direção à barra de 

comunicação com o oceano adjacente foi observado (Figura 7.2). 

Este estudo demonstrou que o aporte de ∑Terr é mais elevado em locais próximos à costa. 

No entanto, a influência fluvial na costa sudeste do Brasil atua com maior distinção sobre o 

aporte de nutrientes para estimulação da produção de MO autóctone do que sobre a própria 

exportação de MO alóctone para o oceano adjacente.  

 

7.2. COMPARAÇÃO COM TRABALHOS ANTERIORES 

Áreas costeiras estão sujeitas ao maior aporte de MO terrestre via descarga fluvial. 

Comparando-se diferentes regiões estudadas (Capítulos 5 e 6) com ecossistemas costeiros da 

costa sudeste do Brasil, pôde-se notar que a influência continental é maior nos sistemas da 

Baía de Guanabara (Carreira et al., 2002), manguezais de Florianópolis (Mater et al., 2004), 

de acordo com a razão 27∆5/29∆5, e nas lagoas de Macaé (Zink et al., 2004) (Tabela 7.1). Para 

este último ambiente costeiro a comparação foi realizada usando as razões TARFA (ver Zink 

et al., 2004), as quais demonstraram, relativamente, uma reduzida influência de MO terrestre 

em Ubatuba e Saquarema se comparados ao conjunto de lagoas costeiras de Macaé (Tabela 

7.1). Entretanto, é evidente que as elevadas concentrações de ∑Terr e 29∆5 (Figura 7.2, 

Tabela 7.1) denotam quantidade e concentração de MO terrestre consideráveis para 

Saquarema. Em contraste, os resultados para o litoral raso de Ubatuba corroboram os dados 

pretéritos de razão C/N (Mahiques, 1995; Burone et al., 2003) e n-alcanos (Muniz et al., 

2006), indicando uma mistura de fontes, sem nenhuma evidência de predominância de MO 

terrestre. 

Dentre os ecossistemas costeiros da costa sudeste do Brasil que recebem grande volume 

de material derivado do continente, uma característica comum observada é a concentração 

elevada de componentes orgânicos derivados das atividades antrópicas (e.g. coprostanol), 

com exceção das lagunas de Macaé. As concentrações de coprostanol são máximas na Baía de 

Guanabara (6,6 µg/g de sedimento seco em média, máximo de 40 µg/g; Carreira et al. 2002; 

2004), elevadas nos manguezais de Florianópolis (máximo de 1,4 µg/g; Mater et al., 2004), 

reduzidas na Enseada de Ubatuba (máximo de 0,3 µg/g; Muniz et al., 2006) e não detectáveis 

nas lagoas de Macaé (Zink et al., 2004). Os resultados apresentados pelo presente trabalho 

não mostraram evidências diretas da poluição nos ambientes costeiros investigados (i.e. os 

espectros de massa para o coprostanol não foram analisados), porém reforça-se, 

comparativamente, que ambientes como as lagunas de Saquarema representam locais 



                                                  Capítulo 7: Conclusões e recomendações para estudos futuros 

 120 

potencialmente sujeitos à eutrofização cultural (Zimmerman & Canuel, 2000), pois recebem 

quantidades substanciais de ∑Terr proveniente da descarga fluvial (Figura 7.2) e possuem 

circulação restrita.  

Em Ubatuba é importante destacar a importância das macroalgas como fontes potenciais 

de MO autóctone, assim como encontrado em estudos que utilizaram as razões isotópicas de 

carbono e nitrogênio na mesma área (Matsuura & Wada, 1994; Corbisier et al., 2006). O 

aporte desse material parece ser maior durante o inverno, quando ondulações de S-SW podem 

causar erosão nos costões rochosos, removendo e transportando com maior intensidade a MO 

derivada de macroalgas para os sedimentos adjacentes (Capítulo 5). 

Em áreas de plataforma continental, os resultados do presente trabalho (Tabela 7.1) 

comprovaram a reduzida expressão da influência continental sobre a composição da MO 

sedimentar encontrada por Mahiques et al. (2004). Este fator está diretamente ligado à 

presença de estuários de pequeno porte na região, que possuem pouca importância nos 

processos de exportação de MO derivada do continente para áreas mais profundas de 

plataforma e quebra de plataforma sudeste do Brasil (Figura 7.2). 

 
Tabela 7.1. Concentrações de COT (%), esteróis* (µg/g de sedimento seco), razão entre os esteróis 27∆5 e 
29∆5 (média (min.-max)) e TARFA nos sedimentos da costa do Brasil. n.d.=não disponível. 
  Áreas costeiras da costa sudeste do Brasil 

 
Baía de 

Guanabara1 
Manguezais 

Florianópolis2 
Lagunas de 

Macaé3 
Lagunas de 
Saquarema4 

Litoral 
Ubatuba5 

COT (%) 1,2-5,5 0,5-3,0 0,5-34,8 0,1-8,7 0,2-3,3 
27∆5 (µg/g) 0,10-8,43 0,04-1,08 n.d. 2,4-73,6 0,11-3,61 
29∆5 (µg/g) 0,13-13,4 0,16-0,98 n.d. 1,0-41,3 0,06-6,98 
27∆5/29∆5 0,68 (0,23-3,37) 0,66 (0,22-1,45) n.d. 1,8 (1,4-2,4) 1,7 (0,5-3,9) 
TARFA n.d. n.d. 9,46 (0,00-50,2) 0,19 (0,11-0,29) 0,25 (0,05-0,70) 
 Plataforma continental e quebra de plataforma da costa brasileira 

 

Plataforma da 
Foz do Rio 
Amazonas6 

Plataforma 
Adjacente ao 

Estuário de Santos7 
Plataforma de 

Ubatuba8 
Plataforma de 

Cabo Frio8 

Quebra de 
Plataforma de 

Cabo Frio8 
COT (%) 0,2-0,8 0,2-1,7 0,2-0,4 0,1-1,7 0,1-0,4 
27∆5 (µg/g) 0,01-0,07 0,14-2,28 0,16-0,97 0,16-3,5 0,09-0,3 
29∆5 (µg/g) 0,02-0,27 0,10-0,84 0,08-0,45 0,05-1,65 0,11-0,47 
27∆5/29∆5 0,56 (0,25-1,8) 1,6 (1,2-2,6) 1,7 (1,1-2,2) 2,7 (1,2-5,6) 0,9 (0,5-1,2) 
TARFA n.d. 0,31(0,15-0,42) 0,28 (0,15-0,65) 0,19 (0,15-0,35) 0,31 (0,15-0,44) 
* Abreviações a∆b,c para esteróis: onde a representa o número de átomos de carbono e b,c é(são) a posição(ções) da(s) dupla(s) 
ligação(ções). 27∆5 (cholesta-5-en-3β-ol) e 29∆5 (24-ethyl-cholesta-5-en-3β-ol). TARFA (razão terrestre/aquático para ácidos graxos): 
C24-C32/C14-C18. 
1- Carreira et al. (2002); 2- Mater et al. (2004); 3- Zink et al. (2004); 4- Capítulo 6; 5- Capítulo 5; 6- Fernandes et al. (1999); 7- 
Capítulo 4; 8- Capítulo 3. 

 

Já na costa norte do Brasil, a plataforma adjacente à foz do Rio Amazonas recebe 

quantidades de MO continental substancialmente superiores (Fernandes et al., 1999) às 

mensuradas nas regiões investigadas por este estudo. As evidências presentes na literatura, 
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estimadas através da razão 27∆5/29∆5 (Tabela 7.1), revelam que os valores mais baixos são 

relacionados com o aporte de plantas superiores (Fernandes et al., 1999; Mater et al., 2004). 

A influência do aporte da MO autóctone na plataforma continental sudeste do país, 

caracterizada pelos marcadores moleculares, apresentou diferenças significativas entre os 

locais estudados (Capítulos 3 e 4) que não puderam ser evidenciadas pelas análises 

elementares e isotópicas de carbono realizadas por Mahiques et al. (2004). No entanto, a 

divisão da plaforma continental sudeste do Brasil em dois setores diferenciados a partir da 

Ilha de São Sebastião, como proposta por Mahiques et al. (2004), parece ser pertinente para as 

características da MO sedimentar.  

O setor norte é influenciado diretamente pela circulação de mesoescala associada à 

dinâmica da Corrente do Brasil, principalmente devido à intensidade e magnitude da 

penetração da ACAS, e o setor centro-sul (ao largo de Santos) pela proximidade do estuário e 

com produtividade pelágica, aparentemente, inferior (Figura 7.2). Contudo, é importante 

ressaltar que o presente trabalho não abordou áreas importantes de deposição de MO 

autóctone do setor sul (e.g. plataforma continental adjacente ao Estado de Santa Catarina) que 

recebem influência marcante da frente de plataforma subtropical (Piola et al., 2000; Mahiques 

et al., 2004). 

 

7.3. O QUE FAZER NO FUTURO? 

O presente estudo contribuiu para fortalecer a compreensão sobre os principais processos 

oceanográficos e forçantes ambientais que influenciam a produção, o transporte e a deposição 

de MO nos sedimentos superficiais de diferentes ecossistemas marinhos da costa sudeste do 

Brasil. No entanto, diversas lacunas deixadas por este estudo podem ser abordadas em 

investigações biogeoquímicas futuras e são sugeridas a seguir: 

1. Compreensão do relacionamento entre os processos atmosféricos, circulação de 

mesoescala, produtividade da coluna de água e processos sedimentares (abordagens 

multidisciplinares) serão importantes para o completo e mais preciso conhecimento dos 

ciclos biogeoquímicos nos ecossistemas marinhos da costa brasileira. 

2. Estudo da composição de biomarcadores lipídicos no interior da coluna sedimentar 

para melhor compreensão dos processos de remineralização e preservação da MO; 

3. Quantificação dos fluxos de MO e verificação do papel da alça microbiana na coluna 

de água em áreas oceânicas; 

4. Séries temporais de estudos em escala inferior (dias) em relação às adotadas neste 

trabalho (meses) para investigação da influência das forçantes ambientais mais 
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atuantes sobre as características da MO sedimentar nos sistemas costeiros (e.g. 

passagem de frentes frias, influência de chuvas intensas); 

5. Caracterização dos biomarcadores lipídicos na plataforma continental adjacente ao 

Estado de Santa Catarina; 

6. Composição isotópica e ∆14C de compostos específicos, com destaque para os esteróis 

C29 (29∆5,22E e 29∆5) e lipídios de cadeias longas; 

7. Compreensão dos processos envolvidos na utilização da MO lábil e refratária por 

bactérias na coluna de água e sedimentos; 

8. Caracterização de componentes orgânicos de origem antrópica nos sistemas costeiros 

investigados; 

9. Estudo da composição e dinâmica da fração orgânica dissolvida; 

10. Estudos paleo-oceanográficos, utilizando os mesmos marcadores aqui empregados 

para sedimentos recentes, visando a reconstrução de ambientes marinhos passados. 
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