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Resumo 

Este estudo visa a avaliação dos parâmetros físico-químicos, nutrientes e composição isotópica 

(δ13C, δ15N) da matéria orgânica dissolvida e do MPS, em seis lagoas localizadas no Parque 

Nacional dos Lençóis Maranhenses no Estado do Maranhão, sob diferentes graus de impacto 

antrópico e distância do mar. Os parâmetros físico-químicos foram medidos no campo com aparelhos 

portáteis; para análise de alcalinidade total, dos nutrientes e dos pigmentos fotossintetizantes, 

amostras foram coletadas para posterior análise em laboratório; a composição isotópica do carbono e 

do nitrogênio foi determinada a partir do material particulado retido no filtro e no extrato gerado na 

filtração com colunas de resina PPL.  A avaliação limnológica das lagoas foi realizada no período 

seco e no período chuvoso. A elevada precipitação pluviométrica e o aumento das profundidades 

causou um efeito de diluição para a maioria dos elementos estudados. A composição elementar da 

fração particulada foi 58% menor do que a da fração dissolvida. A composição isotópica do carbono 

foi mais leve no período chuvoso, resultado da diluição e do carregamento de matéria orgânica 

alóctone empobrecida.  
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Abstract 

This study aims to evaluate the physicochemical parameters, nutrients and isotopic composition 

(δ13C, δ15N) of dissolved organic matter and MPS in six lakes located in the Maranhenses National 

Park, Maranhão State, under varying degrees of anthropic impact and distance from the sea. The 

physical and chemical parameters were measured in the field with portable devices; for total alkalinity, 

nutrients and photosynthetic pigments, samples were collected and analysed in the laboratory; the 

isotopic composition of carbon and nitrogen was determined from the particulate material retained on 

the filter and in the extract generated in the PPL filtration resin column. The limnological variables 

were assessed  in both the dry and rainy seasons. The high rainfall caused a dilution effect for most of 

the elements studied in the rainy season. The elemental composition of the particulate fraction was 

58% lower than the fraction dissolved. The carbon isotopic composition was lighter in the rainy season 

as a result of dilution and loading of allochthonous impoverished organic matter. 

Keywords: Dune lakes, hydrochemistry, nutrients, isotopic composition 

 

 

 



1. Introdução 

 As lagoas de dunas formam um interessante sistema, pois encontram-se sobre 

formações arenosas quartzosas e com pequenas proporções de minerais pesados (ICMBio, 

2014), baixa alcalinidade e naturalmente oligotróficos em função da baixa concentração de 

nutrientes das areias circundantes. Geralmente a capacidade de suporte biológico é baixo e 

as cadeias tróficas são simples e curtas (Margalef, 1983). Estes sistemas são formados 

principalmente pela combinação entre ação dos ventos e pela precipitação pluviométrica: 

em períodos com maior índice de chuvas e ventos mais fracos ocorre a elevação dos 

lençóis freáticos e a diminuição do movimento das dunas, ocasionando a formação das 

lagoas (Levin et al., 2009; Luna et al., 2012). 

 A determinação da composição elementar e isotópica vem se tornando útil ao 

esclarecimento das fontes e das vias de ciclagem da matéria orgânica em ecossistemas 

aquáticos, uma vez que diferentes fontes podem resultar composições isotópicas e 

elementares diferentes (McCallister et al., 2006). A compreensão da natureza e da origem 

da matéria orgânica podem oferecer importantes informações sobre as pressões 

antropogênicas em um ecossistema aquático (Lee et al., 2014).   

2. Metodologia 

2.1. Área de Estudo  

O PNLM apresenta características morfodinâmicas únicas, com presença de campo 

de dunas e diversas lagoas temporárias e perenes, encontra-se banhado pelo Oceano 

Atlântico ao norte. Apresenta grande beleza cênica, estima-se que o parque receba 60 mil 

turistas por ano (ICMBio, 2014). O clima é equatorial com o período seco entre os meses de 

julho e dezembro e o período chuvoso entre os meses de janeiro e junho. A vegetação de 

restinga é a mais encontrada na região, isolada em algumas dunas e principalmente no 

entorno do campo de dunas (ICMBio, 2014; Moschini-Carlos et al., 2008). Nesse estudo seis 

lagoas foram selecionadas, sendo estas diferenciadas pela proximidade ao mar e frequência 

de visitação. Em relação à proximidade com o mar, a lagoa do Canto do Atins (LCA) é a 

mais próxima, seguida por lagoa do Mário (LM), lagoa Lorena, lagoa Risada, lagoa do Peixe 

e lagoa Azul. Quanto à frequência de visitação, a lagoa Azul é mais visitada, seguida por 

lagoa do Peixe e lagoa Lorena. As demais lagoas não estão no roteiro de visitação turística. 

2.2. Amostragem e Procedimentos analíticos 

As amostragens foram realizadas no período seco, no mês de setembro de 2013 e no 

período chuvoso, no mês de maio de 2014. Em cada uma das lagoas, em um ponto central, 

foram realizadas medições de condutividade elétrica (condutivímetro WTW 315i), pH 

(pHmetro WTW 3310), turbidez (turbidímetro LaMotte 2020We), profundidade (SpeedTech), 

vento (anemômetro La Crosse EA-3010U) e o oxigênio dissolvido e a temperatura da água 



(oxímetro YSI 55). A alcalinidade total (titulador Mettler DL21). Para as demais análises 

foram coletados 4,5 litros de água em cada lagoa. O carbono orgânico dissolvido foi 

determinado através de TOC-5000. O ânion cloreto foi determinado por cromatografia de 

íons (Metrohm 861). Para determinar as concentrações de fósforo total e fósforo total 

dissolvido, também por espectrofotometria, após digestão com persulfato ácido. A biomassa 

fitoplanctônica foi estimada pela concentração de clorofilas, determinadas em método 

espectrofotométrico, com acetona 90% (Wetzel e Likens, 2001).  

As composições elementar e isotópica foram determinadas através de Analisador 

Elementar Flash 2000 (Organic Elemental Analyzer – Thermo Scientific) acoplado a um 

espectrômetro de massa Delta V Advantage (Isotope Ratio Mass Spectrometer, IRMS – 

Thermo Scientific). Para a matéria orgânica dissolvida a análise foi realizada a partir do 

extrato gerado após filtração em coluna de resina PPL (Dittmar et al., 2008) e para a fração 

particulada foram utilizados os filtros GF/F provenientes da filtração. 

3. Resultados  

 Os valores de pH apresentaram-se ligeiramente ácidos, principalmente no período 

seco, variando entre 5,9 na lagoa do Peixe e 6,7 na lagoa do Canto do Atins, essa variação 

é reflexo da baixa capacidade de tamponamento no sistema, devido aos baixos valores de 

alcalinidade total em todas as lagoas - apenas um valor de 0,8 mEq L-1 foi determinado na 

lagoa do Canto do Atins no período seco e nas lagoas restantes o valor máximo 

determinado foi 0,1 mEq L-1, em ambos períodos. As lagoas apresentaram elevado grau de 

saturação de oxigênio no período seco, entre 83 e 96 %, reflexo das baixas profundidades 

(0,9 m em média) e da velocidade do vento elevada (5 m s-1 em média), nesse período. As 

temperaturas foram mais elevadas no período chuvoso, com média de 29 °C. 

Os nutrientes apresentaram um padrão de diminuição das concentrações no período 

chuvoso, com exceção das concentrações de N-NID e P-PO4
3- em algumas lagoas. O 

cloreto foi elemento com maior concentração em todas as lagoas, variando entre 505 µmol 

L-1 na lagoa da Risada e 1911 µmol L-1 na lagoa do Mário no período seco e entre 264 µmol 

L-1 na lagoa do Canto do Atins e 1252 µmol L-1 na lagoa do Mário no período chuvoso. As 

lagoas do Mário e do Peixe apresentaram os maiores valores de clorofilas no período seco, 

1,2 e 6,3 µg L-1, respectivamente. As concentrações mais elevadas de carbono orgânico 

dissolvido foram determinadas nas lagoas do Mário e do Peixe, 749 e 1652 µmol L-1 no 

período seco e 249 e 357 µmol L-1 no período chuvoso, a coloração mais escura e a turbidez 

mais elevada nessas lagoas indicam a presença de ácidos húmicos e fúlvicos. 

 Assim como a maioria dos nutrientes, a composição isotópica do carbono diminuiu 

em todas as lagoas no período chuvoso, em ambas as frações. Essa diminuição pode estar 

relacionada ao efeito da diluição causado pelo aumento da profundidade e da precipitação 



pluviométrica e pelo aporte de matéria orgânica empobrecida das regiões adjacentes. A 

composição isotópica do nitrogênio não apresentou distinção tão definida quanto a do 

carbono, em relação aos períodos do estudos (Figura1). 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

         

Figura 1: Relação entre a composição isotópica do carbono e do nitrogênio em seis lagoas de dunas 

do PNLM, nas frações particulada (a) e dissolvida (b), nos períodos seco de 2013 (azul) e chuvoso de 

2014 (verde). 

4. Conclusão 

 A precipitação pluviométrica e o aumento da profundidade das lagoas é o fator 

controlador da dinâmica sazonal de nutrientes e da composição isotópica do carbono e do 

nitrogênio, tanto para a matéria orgânica particulada quanto para a dissolvida. 
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