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Introdução 

Biomarcadores, como os triterpenoides, são 
moléculas sintetizadas por todos os seres vivos, que 
apresentam pouca ou nenhuma alteração estrutural 
ao longo do tempo(1), cujos esqueletos orgânicos 
variam de acordo com os organismos. Nesse 
sentido, a análise dessas moléculas e de seus 
produtos de degradação possibilita melhorar o 
entendimento sobre as condições ambientais 
durante a deposição e a diagênese inicial(2). 
A bacia amazônica apresenta a maior drenagem do 
mundo e recebe grandes quantidades de matéria 
orgânica terrestre, sendo globalmente importante à 
acumulação de carbono orgânico. Estudos sobre 
liberação gasosa em rios e lagos tropicais apontam 
altas taxas de emissão de CH4

(3) e CO2
(4) em virtude 

da intensa atividade biológica, a qual pode ser 
especialmente elevada nos sedimentos de fundo 
dos ecossistemas de água clara(5). 
O objetivo é caracterizar um testemunho de 12 cm 
(camadas de 2 cm) de um lago amazônico de água 
clara quanto a diagênese de compostos 
triterpenoides de diferentes origens. 

Resultados e Discussão 

Os extratos foram obtidos por extração em 
ultrassom. As frações contendo hidrocarbonetos 
saturados, aromáticos e álcoois foram analisadas 
por cromatografia gasosa acoplada à 
espectrometria de massas (GC-MS) para avaliar as 
rotas diagenéticas de triterpenoides como α- e β-
amirina, lupeol, taraxerol, compostos hopanoides e 
esteróis. As elevadas concentrações de des-A-
triterpenos e abundância relativa de compostos 
aromáticos ao longo do perfil da conversão de 
triterpenos no testemunho, obtidas pela análise das 
frações de hidrocarbonetos saturados e aromáticos 
(Fig. 1), indicam meio sedimentar redutor(2). 
Além disso, a análise de componentes polares 
permitiu avaliar os precursores biológicos intactos e 
produtos diagenéticos de esteróis, encontrados em 
abundancia e variando entre 27 e 29 átomos de 
carbono, juntamente com seus produtos de 
degradação anaeróbica (estanóis)(6). Por outro lado, 
poucos compostos das classes das estanonas, mais 

comuns em ambientes óxicos, foram encontrados. 
Finalmente, 4-metil-estanóis característicos de 
dinoflagelados variando entre 28 e 30 átomos de 
carbono foram detectados em concentrações altas. 
A ausência dos percursores desses marcadores 
pode estar associada à alta labilidade desses 
compostos ou indicar origem alóctone e transporte 
difuso até o local de amostragem. 

 
Figura 1. Gráficos de razões de triterpenos por 
profundidade, ilustrando a distribuição e conversão 
desses compostos no tempo 

Conclusões 

A rota diagenética dos triterpenoides encontrados 
no lago de água clara indica um ambiente altamente 
redutor desde o primeiro centímetro do testemunho. 
Esse resultado é importante para compreender o 
ciclo do carbono na região amazônica, corroborando 
com os altos teores de liberação de metano em rios 
amazônicos. 
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