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Abstract. This research has the objective to reconstruct the vegetation and climate during the 
Holocene in distinct locations of Fernando de Noronha island, based on carbon isotopes (δ13C, 
14C) and mineralogy of soil organic matter samples and pollen, carbon isotopes and mineralogical 
analysis of samples from a organic testimony of Lagoa da Viração. The mineralogical results of 
soil samples from the top up to 290 cm depth do not indicate the presence of primary minerals, 
probably suggesting a significant evolution of the analyzed material. In addition, the carbon 
isotopes data of SOM do not indicate significant vegetation changes (C4 plants to C3 plants and 
/or C3 plants to C4 plants) during the last 7400 yrs BP, probably suggesting that the climate was 
not a determinant factor for the vegetation dynamic. The pollen analysis of Lagoa da Viração 
from 72 cm (720 yrs BP ± 60) up to 32 cm (90 yrs BP ± 50) does not indicate the presence of 
Quaternary material. Only from 32 cm up to the top of the testimony were found similar plant 
species to modern vegetation located around the lake. The mineralogical analysis of deeper layer 
(72 to 32 cm) samples showed the presence of diopside in addition to other primary phases, 
indicating distinct composition in relation to soil samples located upslope. These results probably 
indicate that this material was developed “in situ”, being an alteration rock product in a relatively 
confined environment. 
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1. Introdução 

Os estudos paleoambientais associados 
a trocas de vegetação e clima no Quaternário 
tardio no Nordeste do Brasil vêm sendo 
desenvolvidos em sua maioria em regiões 
continentais (De Oliveira et al. 1999, Ledru 
et al. 2001, Sifedddine et al. 2003, Pessenda 
et al. 2004, 2005). Neste trabalho 
apresentam-se resultados de análises 
realizadas em amostras de solo e de um 
testemunho coletado na Lagoa da Viração 
em Fernando de Noronha (PE). 

 

2. Área de Estudo 
O Arquipélago de Fernando de Noronha 

é formado por 21 ilhas e ilhotas, totalizando 
11.270 ha de área. O clima da região é 
tropical do tipo Awi do sistema Köppen de 
classificação, porém marcado pelo domínio 
oceânico. A média anual das temperaturas 
situa-se em torno de 25°C, consequência da 
influência moderadora dos alíseos. O total 
das precipitações anuais situa-se em torno de 
1400 mm, porém com grande variabilidade 
interanual. São evidentes duas estações bem 
marcadas, sendo o período úmido de março 
a julho e o déficit hídrico mais acentuado de 
agosto a janeiro. Em relação à umidade 



relativa do ar, há grande uniformidade 
durante todo o ano, com valores oscilando 
em torno de 85% no período chuvoso e 81% 
no seco (Batistella 1993). 

A flora é bastante pobre, fato 
característico de ambientes insulares e 
plenamente justificado pelo isolamento do 
continente (Batistella 1993). 

Numa área de difícil acesso, na região 
entre a Praia do Leão e a Ponta da Sapata, 
está a Lagoa da Viração (3°52’S, 32°26’O), 
cercada por vegetação nativa e recoberta por 
plantas aquáticas, tal como o repolho d’água 
(Pistia stratiotes), a cerca de 20 m acima do 
nível médio do mar. 

A planície é limitada por um paredão de 
cerca de 100 m, formado por derrames de 
basalto intercalados por camadas de material 
piroclástico (cinzas e blocos vulcânicos), o 
que praticamente estabelece um completo 
isolamento da área. Assim, a densa 
vegetação e o anfiteatro respondem por uma 
proteção e preservação geomorfológica 
natural, uma vez que o acesso à lagoa é 
complexo. O “input” terrígeno é reduzido, 
face à predominância de um escoamento 
pluvial difuso que permeia através de uma 
vegetação circundante relativamente densa 
(Moraes 2002). 

O solo da ilha apresenta-se pouco 
profundo, o que dificultou a amostragem 
para a obtenção de dados isotópicos (δ13C e 
14C) que reflitam o tipo de vegetação 
presente na área nos últimos 10.000 anos. A 
maior profundidade encontrada através de 
tradagem foi 3 m. Neste local (3°52’S, 
32°26’O) foi feita uma trincheira e o solo foi 
classificado como Cambissolo Háplico Tb 
Eutrófico latossólico. 

 
 

2. Materiais e Métodos 
 
2.1. Vegetação 

Para determinar-se a estrutura da 
vegetação, foi utilizado o método de 

amostragem do vizinho mais próximo à 
linha de transecção (Brower & Zar 1984), 
que consiste em medir a dispersão da 
população atual das árvores com o tronco 
cuja CAP (circunferência na altura do peito) 
seja maior que 20 cm. Foram analisados 
quatro parâmetros estruturais para a 
caracterização da vegetação: a CAP, altura 
da forquilha, altura total das árvores e a 
distância entre as árvores mais próximas. 
 
2.2. Solos 

Para a datação por 14C da matéria 
orgânica do solo (MOS) foi feita trincheira 
de 300 cm de profundidade, de onde foram 
coletados aproximadamente 5 kg de solo por 
camada, a cada 10 cm. Tradagens foram 
realizadas para a coleta de amostras para a 
determinação isotópica (δ13C). As amostras 
foram secas a 60ºC até peso constante. 

Análises granulométricas foram feitas 
no Departamento de Ciência do Solo da 
Escola Superior de Agricultura "Luiz de 
Queiroz" (Piracicaba, Brasil). 

A composição mineralógica dos solos 
foi determinada qualitativamente por 
difração de raios X. Uma estimativa das 
quantidades relativas dos minerais presentes 
foi feita pela comparação da altura dos picos 
característicos dos minerais. Utilizou-se o 
difratômetro Siemmens D5000 do 
Laboratório de Difração de Raios X do 
Instituto de Geociências da USP. 

As análises do carbono (C orgânico total 
e δ13C) foram realizadas no Laboratório de 
Isótopos Estáveis do CENA (Piracicaba, 
Brasil). Os resultados estão expressos, 
respectivamente, em porcentagem de peso 
seco e pela unidade relativa “δ”, 
determinada em relação ao padrão 
internacional PDB, com precisão analítica de 
± 0,2‰. 

Amostras de solos foram submetidas a 
tratamentos físico e químico (Pessenda et al. 
1996) para a obtenção da fração humina e as 
análises do 14C realizadas no Isotrace 



Laboratory em Toronto, Canadá, via AMS 
(Accelerator Mass Spectrometry). As idades 
14C são reportadas como anos AP (antes do 
presente). 
 
2.3. Sedimento 

Um testemunho de 72 cm foi amostrado 
na Lagoa da Viração através da utilização de 
um vibrotestemunhador (Martin & Flexor 
1989) e tubo de alumínio. Após abertura do 
testemunho e descrição macroscópica dos 
depósitos sedimentares, amostras foram 
coletadas em cubos de plástico de 2 cm3 a 
cada 2 cm para as análises de palinologia, 
sedimentologia e mineralogia. 

O tratamento químico dos grãos de 
pólen seguiu a metodologia estabelecida por 
Faegri & Iversen (1989), com identificação 
em microscópio Carl Zeiss Axioskop 40 e 
comparação com pólens de referência e com 
fotografias encontradas em Atlas de 
palinologia. 

Amostras tratadas quimicamente (HCl 
4% a frio) foram enviadas ao Laboratório de 
Isótopos Ambientais da Universidade de 
Waterloo (Canadá) para a determinação 
elementar e isotópica em analisador Carlo 
Erba acoplado a um espectrômetro de massa 
Optima. Os resultados são expressos em 
porcentagem de peso seco e pela unidade 
relativa “δ”, determinada em relação ao 
padrão internacional PDB para 13C. 

Selecionou-se três amostras as quais, 
após tratamento físico (remoção de restos 
vegetais, etc.), foram submetidas à hidrólise 
com HCl 4% por 5 h a 80°C. Após lavagens 
sucessivas (até pH 5) e secagem a 60°C por 
48 horas, as amostras foram submetidas à 
combustão e o CO2 obtido enviado ao 
Laboratório Isotrace (Canadá) para 
determinação da idade 14C via AMS. 

A composição mineralógica dos 
sedimentos foi determinada no Laboratório 
de Difração de Raios X do Instituto de 
Geociências da USP, de forma similar ao 
solo. 
 

2.4. Fragmento de Carvão 
O fragmento de carvão foi coletado 

durante o peneiramento das amostras de 
solos e submetido a tratamento físico e 
posteriormente à combustão. Amostra de 
CO2 foi enviada ao Isotrace Laboratory para 
a análise do 14C via AMS. 

 
 

3. Resultados e Discussões 
 
3.1. Vegetação 

Na área da Lagoa da Viração foram 
observadas quatro fisionomias da vegetação: 
(i) de falésia, a qual foi definida pela 
distribuição de espécies de barlavento, com 
o predomínio de gramínea C4 (Paspalum 
paniculatum - Poaceae), (ii) de área costeira, 
com a presença de Cactus insulares, (iii) de 
áreas interiores, com a presença de espécies 
arbóreo-arbustivas (3 a 5 m de altura) e um 
substrato herbáceo ralo com pouca 
regeneração e predomínio de cactácea e (iv) 
de áreas florestadas já bastante alteradas, 
formadas por três estratos. Na lagoa há o 
predomínio da Pistia stratiodes (Araceae), 
que cobre 100% de sua superfície dando a 
coloração verde, enquanto em suas margens 
a vegetação alcança até 25 m de altura. O 
difícil acesso à área mantém as formações 
florestais preservadas. 

A vegetação ciliar à lagoa não 
ultrapassa 40 m de suas margens, 
apresentando um gradiente de estratificação 
arbórea com dossel, sub-dossel e estrato 
herbáceo ralo com pouca regeneração. O 
dossel caracterizou-se pelo predomínio de 
Tabebuia roseoalba (Bignoniaceae), 
representando 53,6% das árvores amostradas 
em 16 quadrantes de 25 m2, ocorrendo em 
50% dos quadrantes. A Erythrina velutina 
(Fabaceae) representou 17,9% das árvores e 
a abundância na área foi de 22,3%, enquanto 
a Capparis cynophallophora (Capparaceae), 
com 14,3% do total das árvores de dossel, 
ocorreu em 18,7% dos quadrantes. O estrato 
arbóreo apresentou a altura média de 12,5 ± 



5,0 m, com variância de 24,5 m para as 
árvores. 

No estrato herbáceo-arbustivo da mata 
ciliar verificou-se a predominância de 
Capparis frondosa - Capparaceae (87,5%), 
enquanto a freqüência de C. 
cynophallophora foi estimada em 25%. 
Estas duas espécies ocorrem em todas as 
matas da ilha e atualmente servem de 
forragem para o gado. A presença de Pistia 
stratiodes em 18,8% da área amostrada 
indica que o nível da água é variável, 
mantendo as margens bastante úmidas, 
possibilitando a sobrevivência dessa espécie. 
As espécies arbóreas Erythrina velutina e 
Tabebuia roseoalba apresentaram 
regeneração em 31,2% e 12,5% da área 
amostrada, indicando que este é um período 
importante na dispersão destas espécies. 

A distância média entre as árvores foi 
estimada em 4,2 ± 1,1 m e o valor para a 
densidade arbórea em 555 ± 390 árvores por 
hectare. Este valor é próximo aos 
encontrados em estudos anteriores para a 
mata Atlântica em Pernambuco e mata ciliar 
no Maranhão (Ribeiro 2002). 

 
3.2. Solos 

Os solos apresentaram teores de argila 
superiores a 50% e tendência geral de 
decréscimo dos teores de carbono com o 
aumento da profundidade, variando de 1 a 
3% na superfície até valores inferiores a 
0,3% a cerca de 300 cm. 

A análise mineralógica efetuada no solo 
coletado na trincheira indicou que a parte 
amostrada até 290 cm corresponde a 
material bastante evoluído, praticamente 
destituído de minerais primários como, por 
exemplo, diopsídio. Apenas alguns opacos 
(magnetita, ilmenita e pseudobrookita) 
permanecem. Na parte mais basal do perfil 
de solo ocorrem juntas a esmectita e a 
caolinita. Mais na superfície a esmectita 
desaparece, tranformando-se provavelmente 
em caolinita. Fica clara também a passagem 
de pseudobrookita, mineral residual da 

rocha, em anatasio neoformado nos níveis 
mais evoluídos do perfil (Oliveira 2005). 

Os valores isotópicos (δ13C) da MOS 
(Fig. 1) das camadas superficiais 
caracterizaram a vegetação de cobertura em 
cada local amostrado. Nos pontos coletados 
em Sancho, Ilha Rata e MPO e na trincheira, 
os dados entre -25‰ e -25,8‰ indicam a 
presença de vegetação arbórea aberta, 
enquanto na Praia do Leão e Atalaia os 
valores (-19‰) são característicos de 
influência de plantas C4, provavelmente de 
origem antrópica. Não foram observadas 
mudanças significativas nos tipos de 
vegetação durante o Holoceno. 

Fragmento de carvão encontrado a 50-
60 cm de profundidade em amostra de solo 
coletada através de tradagem em Atalaia 
apresentou a idade de 290 anos AP ± 50. Por 
se tratar de material de pequena dimensão, 
este pode ter sido transportado de camadas 
superiores, uma vez que fragmentos 
encontrados em profundidades similares em 
outros solos brasileiros (Pessenda et al. 
1996, Gouveia et al. 2002) apresentaram 
idades em torno de 1700-3000 anos AP. A 
presença deste fragmento provavelmente 
está relacionada com a ação antrópica na 
ilha. 
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Fig. 1. Valores isotópicos (δ13C) em relação à 
profundidade dos solos coletados em Fernando de 
Noronha e respectivas idades 14C de fragmento de 
carvão (*) e fração humina. 



3.3. Material lacustre 
O conteúdo polínico das amostras das 

camadas superiores (até aproximadamente 
34 cm) corresponde à vegetação atual do 
entorno da lagoa, constituída por 
Bignoniaceae, Mimosaceae, Alchornea, 
Randia e Malpighiaceae (arbóreas) e 
Oaceae, Cyperaceae, Pontederiaceae e 
Asteraceae na parte herbácea. Numerosos 
esporos também foram identificados. As 
amostras da camada inferior apresentaram 
um conteúdo polínico muito pobre, sem 
material do Quaternário, evidenciando um 
material pedogenético de uma época 
geológica mais antiga, talvez relacionado 
com o Terciário (Ledru 2004). 

A análise mineralógica efetuada nas 
amostras do testemunho indicou a presença 
de diopsídio. A esmectita é a fase 
largamente dominante, acompanhada de 
hematita. A presença de diopsídio, a 
abundância de outras fases primárias e 
diferenças significativas em relação à 
mineralogia do solo a montante (trincheira) 
indicam que, provavelmente esses materiais 
não são sedimentos, mas produto de 
alteração das rochas em ambiente 
relativamente confinado (Oliveira 2005). 

Os resultados de C total (Fig. 2a) 
indicam um decréscimo significativo nas 
concentrações da camada da superfície (em 
torno de 17%) para cerca de 0,6% a partir da 
camada 32-34 cm, atingindo 0,32% na 
camada 68-70 cm. Os valores da razão C/N 
(Fig. 2b) variaram com a profundidade, com 
uma tendência de decréscimo do valor 
obtido na camada de superfície (16,3) para 
as mais profundas, que variaram de 7,3 na 
camada 56-58 cm a 10,7 na camada 68-70 
cm. 

Os valores de δ13C (Fig. 2c) 
apresentaram-se mais empobrecidos nas 
camadas superficiais (a partir de -27,6‰), 
enriquecendo-se com o aumento da 
profundidade para cerca de -20,6‰ a 32-34 
e 44-46 cm e variando até -22,1‰ a 68-70 
cm. De modo geral observa-se que houve 

um aumento acentuado nos valores de C/N 
desde a camada 32-30 cm até a superfície, 
indicativo de contribuição mais significativa 
de material orgânico na sedimentação da 
lagoa no citado período. Para a camada 32-
30 cm, onde o teor de C orgânico esteve 
próximo de 1% e provavelmente associado a 
material proveniente da vegetação aquática 
(Pistia stratiotes), a datação foi de 90 anos 
AP ± 50 (Fig. 2) e apresentou uma taxa de 
sedimentação de 0,34 cm.ano-1. Na camada 
50-52 cm o teor de C foi bem inferior 
(0,36%) e a datação 390 anos AP ± 50, 
portanto sem a influência da vegetação 
aquática. Considerando-se somente os 20 cm 
inferiores (intervalo 52-32 cm) a taxa de 
acúmulo resulta em 0,066 cm.ano-1. Com 
base na datação da base do testemunho (72 
cm de profundidade) de 720 anos AP ± 60 e 
considerando-se somente os 20 cm inferiores 
(intervalo 72-52 cm), tem-se uma taxa de 
acúmulo de cerca de 0,061 cm.ano-1, ou seja, 
significativamente menor do que a camada 
superficial de 32 cm de 0,34 cm.ano-1  e 
muito similar à camada imediatamente 
superior (52-32 cm). Esses valores 
significativamente inferiores da taxa de 
acúmulo reforçam a hipótese de que o 
material originário do testemunho (72 até 32 
cm) foi provavelmente desenvolvido “in 
situ” a partir da rocha mãe. A partir de 32 
cm observou-se um acréscimo significativo 
no teor de C orgânico total e nas taxas de 
sedimentação (cerca de 6 a 10 vezes 
superiores), provavelmente relacionadas à 
influência da introdução da Pistia stratiotes.  

Em idade 14C calibrada o resultado da 
base do testemunho foi de 1280 cal AD, ou 
seja, a lagoa iniciou sua formação 
anteriormente a eventual ação antrópica no 
local.  

Com respeito aos valores de δ13C 
observou-se um significativo 
empobrecimento isotópico de cerca de 7‰ 
desde a camada de 32 cm até a superfície  
(-20,6‰ a -27,6‰), indicativo de um 



possível aporte de material de origem de 
plantas C3 (folhas e galhos das árvores do 
entorno da lagoa) e principalmente Pistia 
stratiotes, a qual apresentou o valor 
isotópico de -28,2‰. Os acréscimos na 
concentração de C orgânico total e da razão 
C/N desde a camada de 32 cm até a 
superfície reforçam o aporte significativo de 
material orgânico no testemunho. 

A partir de 32-34 cm observou-se um 
empobrecimento isotópico até cerca de  
-22,6‰ a 68-70 cm, aspecto que não indica 
eventual mudança de vegetação ou de sua 
densidade no entorno da lagoa desde seu 
início, há cerca de 720 anos AP. 

A relação entre razão C/N e δ13C (Fig. 
2d) indica principalmente a presença de 
plantas terrestres C3 (Meyers 2003) na 
composição do testemunho da Lagoa da 
Viração. 
 
 
4. Conclusões  

Com base nos resultados obtidos nos 
solos e no testemunho da Lagoa da Viração 
concluiu-se que: 

 Não foram observadas mudanças 
significativas na vegetação do 
arquipélago durante o Holoceno; 

 O material analisado na parte inferior do 
testemunho (72-32 cm) provavelmente 
constitui-se de produto de alteração das 
rochas em ambiente relativamente 
confinado; 

 Não observou-se a presença de pólens do 
Quaternário na parte inferior (72-32 cm) 
do testemunho; na parte superior (a partir 
de aproximadamente 32 cm até a 
superfície) observou-se a presença de 
pólens relacionados com espécies de 
plantas do entorno da Lagoa; 

 A datação da base do testemunho foi de 
720 anos AP; durante esse período até o 
presente observaram-se variações 
isotópicas nos valores de δ13C que 
indicam a presença de plantas terrestres e 
aquáticas C3 na composição do 
testemunho. 
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Fig. 2. Litologia, datação 14C, (a) carbono orgânico total, (b) razão C/N, (c) δ13C e (d) valores de δ13C x razão C/N 
das amostras de sedimento da Lagoa da Viração. 
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