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Introdução 

Os n-alcanos são constituintes vestigiais dos lipídios 

biológicos. No entanto, esses compostos 

apresentam características excelentes de 

preservação. A aplicação mais comum de n-alcanos 

é inferir a fonte da biomassa1, especialmente a partir 

de alguns índices baseados nesses compostos que 

são utilizados para determinar a composição da 

matéria orgânica sedimentar (MOS). Outra técnica 

aplicada para determinação de origem da MOS é a 

análise isotópica de compostos específicos (CSIA), 

a qual permite determinar tanto a contribuição 

relativa das diferentes fontes incorporadas à MOS 

quanto os potenciais efeitos de processos naturais 

ou antropogênicos associados à razão isotópica δ 
13C determinada pelas variações de 13C e 12C 2. 

Nesse sentido, o presente objetivo é avaliar a 

distribuição de n-alcanos em testemunhos 

sedimentares de lagos amazônicos de até 12 cm 

(Lagoa Comprida, Taparí e Barro Preto), inferindo a 

fonte de MOS a partir da análise de índices para n-

alcanos clássicos e razão isotópica de carbono 

estável em compostos individuais. 

Resultados e Discussão 

Os sedimentos foram extraídos a partir de frações 

contendo hidrocarbonetos saturados, os quais foram 

analisados por cromatografia gasosa com detecção 

por ionização em chama (GC-FID) e cromatografia 

gasosa acoplada a forno de combustão acoplado a 

espectrometria de massas por razão isotópica (GC-

C-IRMS). 

Os valores dos índices usuais de n-alcanos (Figura 

1) indicaram a predominância de plantas vasculares 

superiores em relação às macrófitas 

submersas/flutuantes nos sedimentos2, também 

sugerindo pouca ou nenhuma alteração antrópica. 

As análises de CSIA (Tabela 1) mostraram, por sua 

vez, maior enriquecimento de 12C do que 13C, 

diminuindo os valores de δ13C principalmente para 

compostos sintetizados por organismos autóctones 

ou aquáticos de menor massa molecular (C23 e C25). 

Esse resultado ainda sugere a oxidação de metano 

em condições anaeróbicas por consórcios de 

archea e bactérias3, indicando as potenciais altas 

taxas de metanogênese nos sedimentos lacustres 

dos lagos analisados. 

Figura 1. Razões de n-alcanos ao longo dos perfis 

de testemunhos sedimentares. 

Tabela 1. Valores de δ 13C de n-alcanos para o 
testemunho Barro Preto. 

cm 
δ 13C (‰) 

C23 C25 C29 C31 

01-02 -44 -46 -38 -36 

04-05 -44 -46 -37 -36 

06-07 -39 -46 -38 -36 

07-08 -43 -45 -37 -36 

Conclusões 

Os dados de n-alcanos permitiram inferir a origem 

da MOS de lagos amazônicos diferentes. Onde o 

MOS proveniente da lagoa de água clara (Taparí) 

apresentou maior contribuição de terrestre em 

comparação aos lagos de água negra (Barro Preto e 

Lagoa Comprida). A análise isotópica de compostos 

específicos auxiliou na elucidação da fonte de MOS 

terrestre, indicando plantas do tipo C3 como 

predominantes e valores mais negativos para n-

alcanos mais leves tipicamente associados à 

presença de bactérias metanogênese. 
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