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RESUMO 

 
 

Sabendo-se que as condições hidrológicas de um sistema fluvial depende diretamente 
do clima regional, e que as mudanças climáticas do Holoceno atingiram várias regiões 
da Amazônia de diferentes formas, este trabalho visa reconstituir, através de estudos 
de sondagem lacustre, o cenário paleoambiental e as condições hidrológicas atuantes 
durante o Holoceno no lago Acarabixi, localizado na planície sedimentar do médio Rio 
Negro. A caracterização das unidades litológicas foi realizada através de medidas de 
densidade, teor em água, matéria orgânica, granulometria, e lâminas de material 
sedimentar bruto. A origem da matéria orgânica foi avaliada a partir da relação entre 
carbono e nitrogênio orgânicos e seus isótopos estáveis (δ13C e δ15N), e de petrografia. 
A quantificação das frações minerais foi realizada através de espectrometria de 
infravermelho, e a identificação através de análises de difração de raios X na fração 
argilosa. A cronologia foi realizada a partir de datações radiocarbônicas (14C) AMS. Os 
registros sedimentares de ambos os testemunhos analisados mostraram a alternância 
entre ambientes de características deposicionais de maior e de menor energia 
hidrodinâmica. As diferenças apresentadas na sedimentação dos testemunhos estão 
relacionadas com a migração lateral do canal principal de um braço do Rio Negro que 
passa pelo Lago Acarabixi. Esses registros mostraram quatro fases de sedimentação: 
9500-8100 14C AP; 8100-7400 14C AP; 7400-1600 14C AP, e 1600 14C AP–Presente. A 
ausência de registro sedimentar na terceira fase pelo testemunho ACA 02/03, está 
relacionada a fortes eventos de inundação, teriam removido o sedimento no 
testemunho ACA 02/03, que se localizava neste período mais próximo do canal 
principal de corrente. A análise da matéria orgânica indicou origem pedogênica. Ela 
seria oriunda da lixiviação de solos podzólicos da bacia do Rio Negro, e transportada 
pelo Rio Negro e depositada junto com o sedimento no Lago Acarabixi. De modo geral, 
a planície de sedimentação estudada no Rio Negro demonstrou ser um ambiente em 
que os centros de sedimentação variam ao longo do tempo. Estes centros de 
sedimentação estariam relacionados ao deslocamento lateral dos canais principais de 
correntes dos rios, além de seu preenchimento pelas enchentes. Podem ser 
reconhecidas duas fases neste preenchimento: uma fase de forte deposição com 
migração lateral dos canais até 8000 anos e uma fase de sedimentação mais lenta com 
características mais lacustres após 8000 anos AP. 
 

 

Palavras-chave: Paleoambiente. Paleohidrologia. Rio Negro. Holoceno. 
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ABSTRACT 

 

 

Knowing that the hydrologic conditions of a fluvial system depends directly on the 
regional climate, and that the  Holocene climatic changes reached several areas of 
Amazonia in different ways, this work seeks to reconstitute, through studies of lacustrine 
survey, the paleoenvironment and the hydrologic conditions active during Holoceno in 
the lake Acarabixi, located in the sedimentary plain of medium Rio Negro. The 
characterization of the litologics units was accomplished through density measures, % in 
water, organic matter, granulometry, and material sheets to silt up rude. The origin of the 
organic matter was evaluated starting from the relationship between carbon and organic 
nitrogen and δ13C and δ15N, and of petrografy. The quantification of the mineral fractions 
was accomplished through infrared-espectrometry, and the identification through 
analyses of diffraction of rays X in the loamy fraction. The chronology was accomplished 
starting from datings radiocarbônicas (14C) AMS. The sedimentary registrations of both 
analyzed core showed the alternation among environments from smaller and bigger 
hydrodynamic energy. The differences presented in the sedimentation of the core are 
related with the lateral migration of the main channel of an arm of Rio Negro that goes 
by the Lago Acarabixi. Those registrations showed four sedimentation phases: 9500-
8100 14C AP; 8100-7400 14C AP; 7400-1600 14C AP, and 1600 14C AP-present. The 
absence of sedimentary registration in the third phase for the core ACA 02/03, is related 
to strong flood events, they would have removed the sediment in the core ACA 02/03, 
that was located closer of the main channel of current in this period. The analysis of the 
organic matter indicated pedogenic origin. The organic matter would be originating from 
of the ‘lixiviação’ of podzóls of Rio Negro basin, and transported by Rio Negro and 
deposited with the sediment in the Lago Acarabixi. In general, the sedimentation plain 
studied in Rio Negro demonstrated to be an environment in that the sedimentation 
centers vary along the time. These sedimentation centers would be related to the lateral 
displacement of the main channels of currents of the rivers, besides it’s completion for 
the flooding. Two phases can be recognized in this completion: a phase of strong 
deposition with lateral migration of the channels to 8000 years and a phase of slower 
sedimentation with more lacustrine characteristics after 8000 years AP. 
 
 
 
Key-words: Paleoenvironment. Paleohydrology. Rio Negro. Holocene 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

 

As questões relacionadas às mudanças no clima do planeta e, principalmente, às 

suas conseqüências sobre os ecossistemas e os seres que neles vivem, tem gerado 

muito interesse, não só dos cientistas, mas da população mundial em geral. Para a 

compreensão de como o planeta poderá reagir às alterações climáticas globais atuais e 

futuras, é imprescindível o conhecimento de como os diversos ecossistemas reagiram 

às mudanças climáticas no passado. O completo entendimento da interação entre o 

clima e a vegetação num passado recente pode auxiliar a compreensão e a modelagem 

da influência das mudanças globais sobre os diversos ecossistemas. A seqüência e a 

natureza dos processos superficiais passados, em grande parte controlados pelas 

condições paleoclimáticas, estão registradas nos depósitos sedimentares dos últimos 

milênios (TURCQ et al., 1993). Dessa forma, fica claro a necessidade de estudos 

paleoclimáticos e paleoambientais, realizados através de estudos sedimentológicos, 

mineralógicos, geoquímicos e micropaleontológicos, que nos forneçam avaliações das 

condições ecológicas e climáticas regionais. 

O clima e a tectônica interferem diretamente no comportamento dos rios, e suas 

respectivas mudanças podem ficar registradas nas seqüências sedimentares dos 

sistemas fluviais. Os depósitos sedimentares de planícies de inundação do Quaternário 

mostram que os rios de diversas partes do planeta sofreram grandes mudanças em sua 

dinâmica (SUGUIO e BIGARELLA, 1979). Neste período, as redes fluviais brasileiras 

sofreram alterações em seus padrões de drenagem (SUGUIO e BIGARELLA, 1979). 

Mudanças climáticas intensas causam grandes alterações no regime de 

correntes de um rio como conseqüência das modificações na distribuição pluviométrica 
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e conseqüentemente, da cobertura vegetal da bacia de drenagem correspondente 

(BIGARELLA e BECKER, 1975 apud SUGUIO e BIGARELLA, 1979). 

A topografia do leito de canais fluviais é mutável, apresentando deslocamentos 

em conseqüência de mudanças no fluxo e no formato do canal. As migrações laterais 

do canal são ativas nas áreas meândricas, onde as margens côncavas são erodidas, e 

as convexas recebem deposição de sedimentos (CHRISTOFOLETTI, 1981). 

Sabendo-se que as condições hidrológicas de um sistema fluvial dependem 

diretamente da tectônica e, principalmente, do clima regional, e que as mudanças 

climáticas do Holoceno atingiram várias regiões da Amazônia de diferentes formas, este 

trabalho visa a reconstituição, através de estudos de perfis sedimentares lacustre, da 

paleohidrologia atuante durante o Holoceno no lago Acarabixi, localizado na planície 

sedimentar do médio Rio Negro, onde poucos dados estão disponíveis até agora. 
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2 BASE TEÓRICA 
 
 
 

2.1 CAUSAS DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS GLOBAIS 
 
 
As variações climáticas naturais são conseqüência da interação de diferentes 

fenômenos astronômicos, geofísicos, geológicos e biológicos. Assim, o clima é 

conseqüência de diversas causas que atuam em diferentes escalas temporais e 

espaciais.  

Desde o fim do século XIX, as glaciações têm sido atribuídas à redução da 

insolação de verão em altas latitudes, o que causaria o acúmulo de neve e gelo para o 

inverno (MILANKOVITCH, 1941 apud KUKLA e GAVIN; 2004). Outra teoria sobre as 

causas físicas das glaciações foi elaborada pelo pesquisador John Tyndall (KUKLA e 

GAVIN, 2004), que atribui as causas das glaciações não à redução de insolação em 

altas latitudes norte, mas ao aumento de insolação sobre os oceanos, o que aumentaria 

a evaporação e a transferência extra de água dos oceanos aquecidos para regiões 

subpolares. De acordo com essa teoria, o mecanismo chave para as alterações 

climáticas ocorridas no Pleistoceno teria sido a transferência de água dos oceanos para 

os continentes, e não uma queda na temperatura. 

Dentre as principais causas atuantes das mudanças climáticas globais está a 

atividade solar, que varia com o ciclo, de curto período, de manchas solares (SUGUIO, 

1999). O aumento ou diminuição da quantidade de calor irradiada sobre a superfície do 

planeta causa alterações no clima. Além disso, o espectro da radiação solar também 

pode mudar, ocasionando variações nas abundâncias relativas dos gases atmosféricos, 

em especial gás carbônico. As diferenças na redistribuição da energia solar que atinge 

a superfície terrestre, também modificam os gradientes de temperatura entre os pólos e 

a linha do equador, alterando as dinâmicas de circulações atmosféricas e oceânicas e 

das precipitações (SUGUIO, 1999).  
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Figura 1: Representação esquemática dos parâmetros planetários citados por M. 

Milankovitch em sua teoria. 

 

Outros fenômenos capazes de causar mudanças climáticas foram estudados por 

M. Milankovitch, que desenvolveu a “Teoria astronômica de Milankovitch” em 1920 

(SUGUIO, 1999). Esta teoria diz que a insolação ou radiação efetiva que incide sobre a 

superfície terrestre depende de três parâmetros planetários: excentricidade da órbita 

terrestre; obliqüidade da eclíptica; e precessão dos equinócios (Figura 1).  
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A excentricidade da órbita varia de 0 a 0,067, num ciclo de 92.000 a 100.000 

anos. Quanto maior for seu valor, maiores serão as diferenças de duração e 

intensidade da insolação entre o verão e o inverno. Já a obliqüidade da eclíptica varia 

de 21,5º a 24,5º na inclinação do eixo terrestre em relação ao plano da órbita, num ciclo 

de 40.000 a 41.000 anos. Durante períodos de menores valores de obliqüidade, a 

radiação atinge mais as menores latitudes do que os pólos, ou seja, há um aumento do 

gradiente de insolação entre o equador e os pólos. A precessão dos equinócios 

corresponde à oscilação do eixo da Terra em torno da posição média de sua órbita, 

afastando-se ou aproximando-se do plano da eclíptica, o que ocorre num ciclo de 

19.000 a 23.000 anos (KUKLA e GAVIN, 2004). 

A teoria de Milankovitch prediz um mínimo de insolação de verão no hemisfério 

sul entre 12.000 e 9000 anos cal AP, aumentando com o passar do tempo (MARTIN et 

al., 1997), provocando um deslocamento da Zona de Convergência Inter-Tropical 

(ZCIT) em direção ao sul. Segundo Mayle e colaboradores (2004), esse fenômeno não 

só aumenta a precipitação na metade sul da Amazônia, mas também aumentaria a 

intensidade de transporte da umidade para o Altiplano Boliviano. 

 
 

2.2 O QUATERNÁRIO 
 
 

2.2.1 Caracterização climática geral 
 
 

O Quaternário é um período caracterizado por grande instabilidade ambiental em 

conseqüência das mudanças climáticas ocorridas entre os períodos glaciais e 

interglaciais do Pleistoceno. As mudanças climáticas do Holoceno não apresentaram 

estádios glaciais globais, como ocorreu no Pleistoceno, o que caracteriza esse período 

como o início do clima atual. Assim, o conhecimento sobre as mudanças climáticas 

ocorridas durante o Holoceno permite avaliar os eventos climáticos de curto prazo que 

podem influenciar o clima atual. 

Os registros das variações nas abundâncias relativas dos gases atmosféricos, 

dentre outros fatores, podem auxiliar reconstituições paleoclimáticas. Este tipo de 
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reconstrução é realizada através da análise dos gases presentes em bolhas de 

testemunhos de gelo, coletado geralmente em ambientes polares, já que estes refletem 

o nível de "back-ground" de diferentes constituintes devido a distância de influências 

antrópicas e biológicas. Barnola e colaboradores (1987) verificaram uma correlação 

positiva entre a curva de marcadores de paleotemperaturas com as concentrações de 

CO2 presente nas bolhas de ar retidas no testemunho de gelo coletado em Vostock,. A 

estratigrafia deste testemunho indicou que os teores de CO2 variaram de forma 

semelhante durante cada ciclo glacial durante os últimos 420.000 anos (PETIT, et al., 

1999) (Figura 2). Os registros de Vostok mostram um aumento nos níveis de CO2 

associado a períodos de deglaciações, indicando que o aquecimento correspondente à 

transição glacial-interglacial (aproximadamente 140.000 anos AP) também é 

acompanhado por um acréscimo nos níveis de CO2 que é similar ao ocorrido na 

transição UMG-Holoceno. 

 

 

 

Figura 2: Variações das concentrações de CO2 e CH4, e D durante os últimos quatro 

ciclos climáticos (Vostok, Petit et al. , 1999) 
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Os registros de temperatura de Vostok mostram ainda evidências dos ciclos de 

obliqüidade e de precessão (JOUZEL, et al., 1987), corroborando com o conceito de 

que as forçantes orbitais são as principais causas das mudanças climáticas ocorridas 

durante a transição glacial-interglacial (Figura 3). A estreita correlação entre os gases 

de efeito estufa e o clima durante o último ciclo climático, sugere que os gases tenham 

participado, junto com as forçantes orbitais, nestas mudanças climáticas do glacial-

interglacial (RAYNAUD, et al., 1993, RAYNAUD, et al., 2000). 

Em Taylor-Dome, Antártica, Indermühle e colaboradores obtiveram um registro 

de alta-resolução das concentrações de CO2 atmosférico durante o Holoceno. Os 

resultados sugerem que as alterações na biomassa terrestre e na temperatura 

superficial dos oceanos foram, em grade parte, responsáveis pelas mudanças nas 

concentrações de CO2 atmosférico em escala milenar. 

 

 

Figura 3: Efeito combinado dos ciclos de Milankovitch sobre as mudanças climáticas 

ocorridas nos últimos 600.000 anos. 
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2.2.2 Revisão da escala geológica – Quaternário Sistema ou Sub-sistema? 
 
 
O termo Quaternário refere-se aos depósitos sedimentares que contém 

associações de restos animais e vegetais atualmente viventes. Esse termo foi escolhido 

para completar a escala geológica em termos de Primário, Secundário, e Terciário, que 

foram substituídos posteriormente por Paleozóico, Mesozóico e Cenozóico, 

respectivamente. Depois o Quaternário foi subdividido em Pleistoceno, período com 

registros fósseis de moluscos com mais de 70% das espécies atuais; e 

Holoceno,período correspondente aos depósitos que contém apenas espécies viventes 

(SUGUIO, 1999). 

O Quaternário não possui cronologia muito bem definida. Seu início é 

relacionado à história dos seres humanos e das últimas glaciações. Acreditava-se que o 

hominídeo fóssil mais antigo datava de cerca de 2 milhões de anos (Homem de 

Olduvai), e que as primeiras glaciações do tipo quaternárias teriam ocorrido há 1,81 

milhão de anos. Porém, descobertas recentes verificaram que o registro mais antigo de 

hominídeo fóssil dataria de cerca de 7 milhões de anos (Deserto de Djourab em Chade, 

África). Além disso, as primeiras glaciações do tipo Quaternário ocorreram em diversas 

regiões da Terra entre 2,5 e 3 milhões de anos, isto é, antes do limite Plioceno-

Pleistoceno. Assim, alguns estudiosos, principalmente da União Internacional de 

Ciências Geológicas (IUGS) e da Associação Internacional de Pesquisa do Quaternário 

(INQUA), sugerem modificações na subdivisão do Neocenozóico.  

Há a proposta de estender o Sistema Neogeno até o Presente, eliminando o 

Quaternário como uma unidade cronoestratigráfica. O Quaternário então, formaria um 

Sub-sistema do novo Sistema Neogeno, se iniciando em 2,6 MA, e não mais em 1,8 MA 

(Figura 4). Esta proposta argumenta que já houve denominações de Sub-sistemas na 

escala geológica, como é o caso do Mississipiano e Pensilvano do Carbonífero. A nova 

escala geológica tornaria desnecessário um novo GSSP (Gelasian Stage), e colocaria 

um fim às discussões sobre o limite Plioceno-Pleistoceno. Além disso, por volta de 2,6 

MA se daria o início das “Idades do gelo do Quaternário”, e marcaria a mudança da 

predominância da forçante climática de precessão para obliqüidade. 
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Figura 4: Escala geológica atual, à esquerda, e a escala geológica proposta, à direita, 

mostrando o Sistema Neogeno estendido até o presente, com o Quaternário 

representando um Sub-sistema iniciado em 2,6 MA, e não mais em 1,8 MA. 

 

Outra proposta sugere a manutenção do Quaternário como um Sistema 

cronoestratigráfico formal, separado do Neogeno. Esta proposta se baseia no fato de 

que o Quaternário é um dos períodos mais importantes da história geológica do nosso 

planeta devido às alterações climáticas, oceanográficas e biológicas, além do 

aparecimento e evolução do homem. Sendo assim, seria um termo muito importante 

para ser “removido” como os termos Primário e Secundário. 

Como as discussões a respeito da revisão da escala geológica ainda não foram 

finalizadas, esta permanece inalterada. 

 
 
 
 
 
 



 

 

26 

2.3 IMPORTÂNCIA DOS ESTOQUES DE CARBONO NAS FLORESTAS TROPICAIS 
 
 
A estimativa dos estoques continentais de carbono ao longo da escala geológica, 

realizada através da reconstrução da cobertura vegetal, contribui de forma importante 

para a compreensão do ciclo global de carbono. A importância desses estoques, no que 

diz respeito a mudanças climáticas globais, depende da rapidez e da capacidade de 

resposta às mudanças do clima e da composição da atmosfera. 

A formação de ecossistemas florestais tropicais vem desenvolvendo importante 

papel através da estocagem desse carbono pela vegetação. Desde o UMG, a expansão 

das florestas tropicais tem aumentado o estoque de carbono no compartimento 

terrestre. Segundo Behling (2002), desde o UMG, a expansão da área da floresta 

Amazônica apresentou acréscimo no estoque de carbono de  28,3X109 tC. Outras 

áreas de floresta tropicais menores que a Floresta Amazônica também apresentaram 

aumento significativo nesse mesmo período, como, por exemplo, a floresta Tropical 

Atlântica, que apresentou aumento de 4,9X109 tC, e a floresta de Araucária, que 

registrou um aumento de  3,4X109 tC. 

O conhecimento das concentrações históricas de CO2 atmosférico também 

facilita o entendimento do ciclo do carbono. Análises de alta-resolução em bolhas de ar 

contidas em testemunhos de gelo na Antártica, realizadas por Indermühle e 

colaboradores (1999) mostram que as concentrações de CO2 atmosférico não foram 

constantes durante o Holoceno. Segundo estes autores, a concentração de CO2 

atmosférico aumentou cerca de 200 para 270 ppmv durante a transição entre o UMG e 

o início do Holoceno. Esses registros mostram que as concentrações de CO2  baixaram 

de 268 à 260ppmv no período entre 10.500 e 8200 anos AP e que durante os 7000 

anos seguintes, a concentração de CO2  aumentou quase linearmente para 

aproximadamente 285 ppmv (Figura 5). O aumento do CO2 de 8200 a 2500 anos AP foi 

acompanhado por um declínio do δ13C deste CO2, o que significaria uma contribuição 

da biomassa terrestre que apresenta valores de δ13C mais negativos do que a 

atmosfera (Figura 5). 
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Figura 5: Concentração de CO2 e razões dos isótopos estáveis na estação Taylor Dome 

(INDERMUHLE, et al., 1999). a) Concentração de CO2. Losangos e triângulos 

representam as concentrações de CO2 e barra de erro da média. b) δ13C medido, linha 

sólida, e calculado, linha tracejada. 

 

Uma das explicações para o aumento de CO2 atmosférico é de que sua 

concentração está relacionada com alterações na vegetação tropical terrestre na África 

e Arábia, especialmente a expansão do deserto devido às condições climáticas mais 

frias e secas desde 7000 anos AP (INDERMUHLE, et al., 1999) . Nesse mesmo 

período, as florestas tropicais da América do Sul se expandiram em conseqüência do 

aumento da umidade (MARTIN, et al., 1997, DE-FREITAS, et al., 2001). Assim, o 

carbono que foi liberado pela alteração da vegetação na África e Arábia foi 
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potencialmente compensado pela formação de biomassa na América do Sul. Porém, de 

acordo com Indermühle e colaboradores (1999), essa liberação de carbono pela África 

e Arábia é estimada em 30 Gt, e a diferença entre 7000 e 1000 cal anos AP é de 195 

Gt, sugerindo que as alterações na vegetação dessas áreas não foram suficientes para 

explicar o aumento de CO2 atmosférico.  

 
 

2.4 DINÂMICA FLUVIAL 
 
 

O volume de água escoada por um rio depende, principalmente da quantidade 

de precipitação, das condições de infiltração da água no solo, e da cobertura vegetal da 

bacia, que estão relacionados com as condições fisiográficas e geológicas da bacia de 

drenagem (SUGUIO e BIGARELLA, 1979). 

Entre os principais elementos que definem as características hidrológicas de um 

rio estão a altitude e orientação da bacia, o relevo, formato e declive da bacia, e sua 

estrutura geológica. 

Quanto maior a altitude, maior a precipitação e menor a temperatura, o que 

resulta em escoamentos mais pronunciados. A orientação da bacia pode influenciar 

tanto no clima quanto na quantidade de insolação recebida pela bacia. (SUGUIO e 

BIGARELLA, 1979) 

De acordo com Suguio e Bigarella (1979), o formato da bacia de drenagem 

interfere no tempo que a água de escoamento fluvial leva para ser distribuída pela 

bacia. Quanto mais suave for o relevo, maior a infiltração das águas no solo. A 

capacidade de infiltração está relacionada com a geologia da bacia. Quanto mais 

permeável é o solo ou a rocha, mais rápido é o processo de infiltração, o que reduz o 

escoamento superficial (SUGUIO e BIGARELLA, 1979). 

Tanto a infiltração de águas para o lençol freático, quanto o escoamento fluvial 

são influenciados diretamente pela cobertura vegetal, que por sua vez é dependente do 

clima na região (SUGUIO e BIGARELLA, 1979). Quando o clima possui boa distribuição 

anual das chuvas, o recobrimento florestal é favorecido. Porém, quando as chuvas são 

mal distribuídas, a vegetação aberta é favorecida. No caso de cobertura vegetal pouco 
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desenvolvida, o escoamento superficial é favorecido, resultando numa denudação 

rápida do terreno e transporte de material detrítico em direção ao rio. 

Qualquer alteração dos parâmetros climáticos (circulação atmosférica e 

oceânica, por exemplo) pode resultar em mudanças no sistema precipitação-

evaporação-escoamento, o qual deve ser levado em consideração nas interpretações 

de terraços fluviais do Quaternário. Estes depósitos mostram que os rios de diversas 

partes do globo, incluindo o Brasil, sofreram grandes mudanças em sua dinâmica 

(SUGUIO e BIGARELLA, 1979). 

 
 

2.4.1 Canais 

 
 

Os rios podem adquirir várias formas, como resultado do ajustamento do canal à 

seção transversal, sendo aparentemente controladas pela carga sedimentar 

transportada e pelas suas característica (BIGARELLA e MOUSINHO, 1965 apud 

SUGUIO e BIGARELLA, 1979) 

A geometria de um rio reflete as inter-relações entre diversos fatores que são 

controlados tanto por fatores externos ao rio (carga sedimentar, diâmetro dos 

sedimentos, e outros), quanto por fatores internos (velocidade do fluxo, profundidade do 

canal, entre outros) (SUGUIO e BIGARELLA, 1979). 

Durante o Quaternário, as redes fluviais brasileiras sofreram alterações cíclicas 

em seus padrões de drenagem, alternando periodicamente canais anastomosados e 

meandrantes (SUGUIO e BIGARELLA, 1979). 

A velocidade de fluxo e da turbulência em canais fluviais interfere diretamente 

sobre os processos deposicionais e erosivos da corrente e, conseqüentemente, sobre 

as características das fácies sedimentares resultantes (SUGUIO e BIGARELLA, 1979). 

Quanto maior a velocidade, maior o tamanho da partícula capaz de ser transportada. 

As intensificações dos locais de turbulência determinam a natureza do material 

de fundo (arenoso, areia com seixos). A quantidade de sedimento movimentado no leito 

do rio é diretamente proporcional ao grau de turbulência deste (SUGUIO e BIGARELLA, 

1979). 
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A velocidade de fluxo varia ao longo do perfil transversal do rio, onde a área de 

maior velocidade fica abaixo da superfície, e as áreas de menor velocidade ficam junto 

ao fundo e próximas às paredes laterais do canal (SUGUIO e BIGARELLA, 1979). No 

caso de rios meandrantes a área de maior velocidade, e de erosão, ficam próximas ao 

banco côncavo. A velocidade e a turbulência diminuem em direção ao banco convexo 

de menor profundidade, onde há maior deposição. 

Durante os períodos de cheia, o rio aumenta de volume e de velocidade. As altas 

velocidades tendem a retificar o curso do rio, redistribuindo a velocidade e turbulência, 

que ficam similares a de rios retilíneos. Nesse caso, o banco convexo é erodido, 

formando corredeiras sobre a barra de areia previamente depositada. 

 
 

2.4.2 Erosão e deposição fluvial 

 
 
De modo geral, as mudanças ambientais fazem com que os rios erodam seus 

próprios depósitos sedimentares. A literatura clássica, geralmente refere essas 

mudanças como tectônicas, ou seja, o levantamento da região altera o nível de base 

dos rios (LEOPOLD et al., 1964 apud CHRISTOFOLETTI, 1981). Por outro lado, as 

mudanças climáticas também afetam a dinâmica de sistemas fluviais, alterando a 

descarga líquida ou a carga sedimentar (SUGUIO e BIGARELLA, 1979). 

Fortes mudanças climáticas causam grandes alterações no regime de correntes 

em resposta à modificações na qualidade e quantidade de cobertura vegetal da bacia e 

na distribuição pluviométrica (BIGARELLA e BECKER, 1975 apud SUGUIO e 

BIGARELLA, 1979). 

Os aspectos erosivos e deposicionais dos leitos dos rios são relativamente 

complexos e variam de acordo com a carga sedimentar. Entre os processos formadores 

de planícies de inundação estão a deposição lateral no canal nas partes convexas, 

deposição nas enchentes sobre os diques naturais, e coluviação (SUGUIO e 

BIGARELLA, 1979). 

Os sedimentos transportados por um rio são temporariamente retidos nas 

planícies de inundação. Em condições de equilíbrio, e entrada e saída de sedimentos 
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nestas planícies são equivalentes. Mudanças tectônicas ou hidrológicas ocasionam a 

quebra desse equilíbrio, alterando as características da planície (SUGUIO e 

BIGARELLA, 1979). Assim, os depósitos de planícies de inundação permitem 

reconhecer as diferentes fases climáticas envolvidas nos processos deposicionais e 

erosivos que os originaram.  

 
 

2.4.3 Depósitos fluviais 

 
 
O clima e a tectônica são os principais fatores que controlam o comportamento 

dos rios. As mudanças no clima podem ficar registradas nas seqüências sedimentares 

dos rios. As principais respostas de um rio às mudanças climáticas estão relacionadas a 

geometria do canal (gradiente, largura, profundidade) (SUGUIO e BIGARELLA, 1979).  

Os rios possuem diversos tipos de depósitos sedimentares, que se diferenciam 

de acordo com o seu ambiente deposicional. De maneira geral, os depósitos fluviais 

são classificados em: depósitos de canal, quando formados pela atividade do canal; 

depósitos de bancos, relacionados a diques; e depósitos de bacias de inundação 

(SUGUIO e BIGARELLA, 1979). 

“Depósitos de canal são formados por processos sedimentares atuantes dentro 

do canal, e correspondem aos sedimentos mais grosseiros do sistema fluvial, 

constituídos de areias e seixos” (SUGUIO e BIGARELLA, 1979). 

Os depósitos de planície de inundação compreendem uma série de depósitos 

relacionados ao transbordamento do canal durante as cheias (SUGUIO e BIGARELLA, 

1979). Reineck e Singh (1973 apud SUGUIO e BIGARELLA, 1979) restringem a 

expressão “depósitos de planície de inundação” àqueles dos rios que mudam sua 

posição rapidamente, sem apresentar bacia bem desenvolvida. Este tipo de rio possui, 

em sua maioria, transbordamento rápido, formando depósitos com sedimentos finos e 

consideráveis quantidades de areias. De acordo com estes autores, as seqüências 

sedimentres deste tipo de depósito possuem, geralmente, camadas de areia fina, silte e 

argila.  
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A sedimentação de planícies de inundação se inicia com areia, aumentando o 

teor de finos com a redução da profundidade, evidenciado quando as camadas passam 

de areia para silte e argila finamente laminada. Nota-se intercalada nos sedimentos 

finos, camadas de sedimentos grosseiros depositadas durante eventos de enchente 

(REINECK e SINGH 1973 apud SUGUIO e BIGARELLA, 1979). Incorporados aos 

sedimentos das planícies de inundação estão muitos detritos vegetais (SUGUIO e 

BIGARELLA, 1979). 

 
 

2.5 REGISTROS SEDIMENTARES DAS MUDANÇAS PALEOAMBIENTAIS. 
 
 
2.5.1 Seqüências sedimentares 

 
 
Grande parte dos sedimentos tem sua origem em processos naturais, como 

intemperismo das rochas matrizes e solos, e são transportados para regiões 

denominadas bacias sedimentares, onde depositam-se ao longo do tempo, registrando 

as condições ambientais na qual foram depositados (SUGUIO, 1973).  

A compreensão dos processos sedimentares depende do conhecimento das 

unidades litológicas. Cada unidade litológica representa uma parte limitada, possuindo 

características diferentes das outras partes da unidade. Por exemplo, os sedimentos 

depositados num rio, durante um certo intervalo de tempo, exibem diferenças litológicas 

devido a variações na vazão, na competência do rio, entre outros fatores (SUGUIO e 

BIGARELLA, 1979). Através das unidades litológicas, os depósitos sedimentares 

fluviais pretéritos, refletem as condições atuantes nos paleoambientes de sedimentação 

durante o processo de sedimentação (a orientação, a energia, a profundidade e outras 

características das paleocorrentes fluviais deposicionais, por exemplo).  

Independente do ambiente sedimentar, os sedimentos se depositam em estratos. 

A sucessão desses estratos não ocorre inteiramente ao acaso. São freqüentes os 

exemplos de sucessão de sedimentos obedecendo a um gradiente de granulação, de 

grosseiro na base para fino no topo (CHRISTOFOLETTI, 1981). 



 

 

33 

A granulometria dos sedimentos é um bom indicador de energia no meio. 

Partículas grossas (>63 µm) indicam de áreas de maior hidrodinâmica, já partículas 

finas (<63 µm) caracterizam áreas de hidrodinâmica menor. Portanto, locais de 

acumulação/deposição de sedimentos finos constituem uma memória do ecossistema 

aquático.  

 
 

2.5.2 Minerais 
 
 
A quantificação e identificação dos principais minerais contidos em sedimentos 

lacustres podem auxiliar na identificação de mudanças paleoambientais já que marcam, 

por exemplo, alterações das áreas fontes. Os minerais podem ser classificados em três 

categorias de acordo com sua origem. Eles são classificados de acordo com sua origem 

em alogênico, produzidos fora do lago, e autigênicos, formados a partir das condições 

físicas e químicas presentes no lago. 

 
 

2.5.3 Geoquímica da matéria orgânica 
 
 
Ambientes lacustres acumulam grandes quantidades de matéria orgânica. A 

composição da matéria orgânica possui uma variedade de indicadores (composição 

elementar, isotópica e molecular) que podem ser utilizados na reconstrução de 

paleoambientes de lagos e áreas adjacentes, funcionando como um “fóssil geoquímico” 

(MEYERS, 2003).  

Os sedimentos lacustres possuem matéria orgânica heterogênea, formada por 

algas, fitólitos, protozoários, esponjas, restos de animais aquáticos mortos, tecidos 

vegetais superiores em diferentes estados de degradação. O estudo destes materiais 

ao microscópio pode ser utilizado como uma ferramenta de reconstituição 

paleoambiental quando em conjunto com outros marcadores. 

 

 

2.5.3.1 Composição Elementar 
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Geralmente, o estudo da composição bruta da matéria orgânica sedimentar 

oferece informações generalizadas a respeito de sua origem. Os teores de carbono 

orgânico total presente nas amostras sedimentares, assim como os teores de nitrogênio 

orgânico total, não são capazes de inferir, sozinhos, sobre a origem da matéria 

orgânica. Assim, a razão C/N é utilizada para distinguir as duas principais fontes de 

matéria orgânica: algal e fitoplanctônica, e vegetação terrestre. As primeiras, algas e 

fitoplâncton, possuem em sua estrutura uma maior proporção de nitrogênio em relação 

ao carbono, conferindo uma razão C/N típica entre 4 e 10 (MEYERS, 1994). Já as 

plantas que possuem uma estrutura celulósica mais complexa e, por causa disso, sua 

razão C/N típica fica acima de 20 (MEYERS e ISHIWATARI, 1993, MEYERS, 1994). 

 
 

2.5.3.2 Composição Isotópica 

 
 

O carbono possui dois isótopos estáveis, 12C (99%) e 13C(1%). A abundância 

relativa de δ13C no ambiente varia aproximadamente entre 0 e -30%o (EHLERINGER e 

RUNDEL, 1989) (Figura 6). O 12C é assimilado mais rapidamente pelas plantas durante 

a fotossíntese através da fixação do CO2. Assim, a composição isotópica da matéria 

orgânica está relacionada com os diferentes ciclos fotossintéticos existentes, resultando 

em um maior ou menor empobrecimento em 13C registrado em sedimentos orgânicos, 

em relação ao CO2 atmosférico. 

Nos vegetais do tipo C3, o CO2 é fixado se ligando covalentemente à enzima 

RuBP (rubisco), resultando em um composto de seis carbonos, que se divide 

imediatamente em outras duas moléculas de 3-fosfoglicerato ou PGA. Cada uma 

dessas moléculas possui três átomos de carbono, por isso o nome ciclo C3. Em outras 

plantas, o primeiro produto da fixação do CO2 não é a molécula de três carbonos PGA, 

mas sim uma molécula de quatro carbonos, o oxaloacetato. As plantas que se utilizam 

desta via fotossintética são conhecidas como plantas do tipo C4.  Já as plantas CAM, 

que utilizam o metabolismo ácido das crassuláceas, diferem das plantas C4 devido à 

existência de uma separação temporal entre as duas vias, diferentemente da separação 
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espacial encontrada nas plantas C4, onde parte do ciclo é desenvolvido nas células do 

mesófilo, e parte na bainha vascular da folha (RAVEN, et al., 1996). 

 

 

Figura 6: Valores de δ 13C, em ‰, observados em algumas substâncias (EHLERINGER 

e RUNDEL, 1989) 

 

Para que obtenham a mesma taxa fotossintética que as plantas C3 sem que 

precisem abrir tanto quanto as plantas C3 seus estômatos, o que corresponderia a uma 

maior perda hídrica, as plantas C4 utilizam o CO2 em seu metabolismo com maior 

eficiência que as plantas C3 (RAVEN, et al., 1996). Como as plantas C4, por isso mais 

adaptadas a estresse hídrico, acumulam maiores quantidades de CO2 em seu ciclo 

metabólico, seu sinal isotópico tende a ser mais pesado – ou menos negativo – que o 

sinal apresentado pelas plantas C3. As plantas C4 possuem valores de δ 13C entre –8 e 

–13 ‰, enquanto as plantas C3 tem valores entre –23 e – 36 ‰, e as CAM apresenta 

valores entre –10 e – 20 ‰ (MEYERS, 1994). 

O nitrogênio possui dois isótopos estáveis: 15N (99,3%) e 14N (0,6%) 

(EHLERINGER e RUNDEL, 1989). A abundância relativa de δ15N no ambiente varia 

entre -20 e +20%o (Figura 7). A matéria orgânica lacustre tende a ser isotopicamente 

igual à matéria orgânica da bacia correspondente (MEYERS e ISHIWATARI, 1993). 

Pang e Nriagu (1976,1977 apud MEYERS e ISHIWATARI; 1993) verificaram que áreas 

-40 -30 -20 -10 0 10

plantas

carbonatos de água doce

carbonatos marinhos

organismos marinhos

carvão

δ 13C ‰
-40 -30 -20 -10 0 10

plantas

carbonatos de água doce

carbonatos marinhos

organismos marinhos

carvão

-40 -30 -20 -10 0 10

plantas

carbonatos de água doce

carbonatos marinhos

organismos marinhos

carvão

δ 13C ‰



 

 

36 

que recebem uma grande proporção de matéria orgânica de origem terrestre têm 

valores mais leves de δ15N do que áreas onde a matéria orgânica aquática é dominante 

(+3,7‰ vs. +4,9‰).  

 

Figura 7: Valores de δ 15N, em ‰, observados em diversas substâncias (EHLERINGER 

e RUNDEL, 1989) 

 

O nitrogênio da matéria orgânica presente nos solos tende a ser enriquecida em 
15N quando comparado aos tecidos vegetais sobre os solos devido a uma discriminação 

microbiana durante o processo de decomposição (EHLERINGER e RUNDEL, 1989). 

Acredita-se que o nitrogênio da maioria das florestas tropicais é relativamente 

mais disponível do que na maioria das florestas temperadas. A média de δ15N 

encontrada para solos de florestas tropicais, tanto na superfície quanto em camadas 

inferiores, foi quase 8%o maior do que em florestas temperadas (HOGBERG, 1997). 

Segundo o mesmo trabalho, esse relativo enriquecimento ocorre devido ao mecanismo 

de perda em sistemas enriquecidos em nitrogênio (que é similar ao fracionamento), e 

porque as perdas por fracionamento deixam o nitrogênio remanescente no sistema 

enriquecido em 15N. 

A ciclagem de nitrogênio também está relacionada ao aporte de nutrientes e 

água do ambiente. Sistemas sem limitação de nutrientes são considerados sistemas 

-20 -10 0 10 20

δ15N %o

petróleo

gás natural

nitrato do solo

matéria orgânica do solo

animais

plantas

ar

-20 -10 0 10 20-20 -10 0 10 20

δ15N %o

petróleo

gás natural

nitrato do solo

matéria orgânica do solo

animais

plantas

ar



 

 

37 

abertos a perdas do excesso de nitrogênio. Sistemas onde o nitrogênio é limitante não 

possuem tais perdas, e são considerados sistemas fechados (NADELHOFFER e FRY, 

1994 apud SWAP et al., 2004). Ecossistemas mais áridos têm uma maior 

disponibilidade de nutrientes quando comparados a ecossistemas mais úmidos, e por 

isso são considerados mais abertos no que diz respeito à ciclagem de nitrogênio. Em 

áreas onde a água não é o fator limitante, mas os nutrientes são, o resultado é um 

sistema fechado com mais nitrogênio ciclado e menor enriquecimento de 15N (SWAP, et 

al., 2004). 

 

 

Figura 8: Diagrama C/N vs. δ13C com as regiões representativas das principais fontes 

de matéria orgânica (MEYERS et al., 1994)  

 

Meyers (1994) sugere ainda que análises comparativas entre a razão C/N e os 

valores de δ13C da matéria orgânica total pode discriminar suas diferentes origens: 

algas vegetação tipo C3 e tipo C4 (Figura 8). Assim, a avaliação dos diversos 
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componentes envolvidos na sedimentação lacustre proporciona a identificação das 

alterações de clima e vegetação na bacia em estudo.  

 
 

2.5.4 Substâncias húmicas 
 
 
As substâncias húmicas são divididas em ácidos fúlvicos (solúveis em meio 

ácido e básico), ácidos húmicos (solúveis em meio básico), e humina (insolúvel em 

meio ácido e básico) (KILLOPS e KILLOPS, 1993, MEYERS e ISHIWATARI, 1993). 

Formam-se principalmente a partir da degradação da matéria orgânica, sendo os 

principais compostos a lignina, carboidratos, proteínas e compostos fenólicos. Sua 

origem pode ser tanto autóctone quanto alóctone, sendo que em sedimentos ricos em 

substâncias húmicas, sua principal fonte é a bacia de drenagem do lago (HAKANSON e 

JANSSON, 1983).  

Assim, o termo “substâncias húmicas” refere-se às moléculas orgânicas 

transformadas pela pedogênese lenta, que ocorre no solo. Essas moléculas são 

liberadas para o ambiente através da lixiviação dos solos. Quanto maior o input de 

restos vegetais, maior a formação de substâncias húmicas (LEENHEER; 1980). 

Solos arenosos são a principal fonte de compostos orgânicos, uma vez que o 

fluxo lateral da água que percola em solos podzólicos permite a retirada desses 

compostos orgânicos transformados pela pedogênese (CHAUVEL, et al.; 1996).  

De 60 a 70% da matéria orgânica de lagos recentes é constituída por 

substâncias húmicas, podendo passar dos 90% em sedimentos antigos (ISHIWATARI, 

1985 apud MEYERS e ISHIWATARI; 1993). Sedimentos ricos em substâncias húmicas 

são geralmente ácidos, com pH em torno de 5,5 (HAKANSON e JANSSON, 1983). 
 
 

2.5.5 Datação radiocarbônica 
 
 
O 14C, um isótopo radioativo do C, é apropriado para a datação de amostras 

contendo matéria orgânica por ter uma meia vida de 5730 anos (GOMES, et al.; 2000). 

Assim, permite datar amostras com idades entre 300 anos e 50.000 anos.  



 

 

39 

O radiocarbono é produzido continuamente através do bombardeio de raios 

cósmicos na atmosfera, o que converte os átomos de nitrogênio em carbono radioativo. 

Dessa forma, esse método se baseia em radionuclídeos cosmogênicos, ou seja, 

radionuclídeos formados a partir de reações nucleares entre os raios cósmicos e os 

gases da estratosfera e troposfera (SUGUIO, 1999).  

As taxas de produção desses radionuclídeos flutuam ao longo do tempo, uma 

vez que os raios cósmicos são influenciados pelas mudanças no campo magnético da 

Terra. Tempestades magnéticas solares às vezes aumentam a intensidade dos raios 

cósmicos em mil vezes, por poucas horas. Além disso, grandes erupções vulcânicas 

aumentam consideravelmente as reservas de CO2 estável, assim diluindo o 

radiocarbono. Por causa desses acontecimentos há diferenças entre as escalas de 

tempo radiométrica e do calendário solar, que devem ser corrigidas por meio de curvas 

ou tabelas de calibração.  

A radioatividade específica da amostra é medida em relação a um padrão 

mundial de referência, cuja radioatividade é devidamente corrigida a do CO2 

atmosférico de 1950, data a partir da qual houve um importante acréscimo na 

radioatividade específica do CO2 do ar devido à produção de 14C artificial, ligado aos 

ensaios termonucleares atmosféricos (SUGUIO, 1999). Assim, as idades radiocarbono 

são exprimidas em anos AP, ou também 14C anos AP, que significa anos antes do 

presente, onde o presente corresponde ao ano de 1950. Quando as idades são 

convertidas para idade do calendário solar elas são chamadas de idade calibradas 

exprimidas em anos cal AP. 
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3 ÁREA DE ESTUDO 
 
 
 
A Bacia Amazônica possui aproximadamente uma área de 6,3 milhões de Km2. 

Destes, aproximadamente cinco milhões estão em território brasileiro, e o restante 

localiza-se no território da Bolívia, Colômbia, Equador, Venezuela, Guiana e Peru. A 

Bacia Amazônica é limitada a oeste pela Cordilheira dos Andes; a norte pelo Planalto 

das Guianas; ao sul pelo Planalto Central; e à leste pelo Oceano Atlântico.  

A convecção na região Amazônica desempenha importante papel no 

aquecimento da atmosfera tropical e suas variações de intensidade e posição 

determinam o tipo de tempo e clima da região.  

 
 

3.1 CIRCULAÇÃO ATMOSFÉRICA  
 
 
Devido aos padrões de circulação atmosférica que influenciam a dinâmica 

climática na região Norte do Brasil, a região amazônica é a de maior extensão de clima 

quente e úmido do planeta (IBGE, 1977). Segundo Edmon Nimer (IBGE, 1977) há 

quatro sistemas de circulação atmosférica:  

1. Sistemas de ventos de nordeste a leste dos anticiclones subtropicais do 

Atlântico sul e dos Açores. 

2. Sistemas de ventos de oeste da massa Equatorial continental (mEc) ou 

linhas de IT (instabilidade tropical). 

3. Sistemas de ventos de norte da CIT (convergência intertropical)  

4. Sistemas de ventos de sul do anticiclone ou frente polar 
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Os dois principais sistemas atmosféricos que influenciam o clima na Amazônia 

são o nordeste e o leste. Ambos são controlados pelos anticiclones tropicais do 

Atlântico Norte e pelo deslocamento anual norte-sul da ZCIT (Zona de Convergência 

Intertropical). No verão (Dez-Fev), quando a ZCIT está mais distante do sul, os ventos 

do sistema nordeste predominam. Quando a ZCIT se move (Jul-Ago) o sistema leste 

passa então a predominar (CARNEIRO-FILHO, et al., 2002).  

 
 

3.2 CLIMA  
 
 
Na região norte do país verifica-se o clima equatorial chuvoso, praticamente sem 

estação seca. O clima na região do Lago Acarabixi pertence ao grupo A (clima Tropical 

Chuvoso) do sistema de classificação de KÖPPEN. Caracteriza-se por apresentar 

temperatura média do mês mais frio sempre superior a 18 ºC. O tipo climático da região 

de estudo é Af, que corresponde ao clima de florestas tropicais (constantemente 

úmido). Tanto a temperatura quanto à precipitação sofrem um mínimo de variação 

anual e mantêm-se em um nível elevado. A amplitude anual das temperaturas médias 

mensais não ultrapassa a 5 ºC. 

As temperaturas da região norte são geralmente elevadas, sendo as médias da 

Amazônia em torno de 24ºC a 26ºC, com variação anual pouco importante. Porém, as 

variações diárias de temperatura oscilam entre 8ºC e 14ºC. Os valores das normais 

climatológicas para a região de Barcelos, próxima a área de estudo, e para Manaus 

estão representadas na Figura 9. 

A região amazônica possui precipitação média anual de aproximadamente 2300 

mm, sendo que em determinadas regiões a pluviosidade anual pode atingir 3500 mm 

(Figura 10). São encontrados três centros de precipitação abundante. O primeiro 

localiza-se a noroeste da Amazônia perto dos Andes e possui chuvas acima de 3000 

mm/ano. Essas chuvas de maior porte são observadas a oeste da Colômbia (Amazônia 

ocidental) e podem passar dos 5000 mm ano-1. O segundo centro de precipitação fica 

na parte central da Amazônia, possuindo precipitação de 2500 mm/ano. O terceiro 
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centro localiza-se na região costeira da parte leste da Bacia Amazônica, com 

precipitações de 2800 mm/ano. 

 

Figura 9: Temperatura média, em °C, e precipitação total, em mm, (1961-1990) para as 

regiões de Barcelos e Manaus. 

 
Os altos valores de precipitação próximos à Cordilheira dos Andes devem-se à 

ascensão orográfica da umidade transportada pelos ventos alíseos (NOBRE, 1983). As 

chuvas na parte central são devidas as intensas atividades convectivas nesta região 

A distribuição sazonal das chuvas mostra a máxima localizada mais ao sul e 

leste da Amazônia durante os meses de verão (dezembro a fevereiro). Já no outono (de 

abril a junho) ela se desloca em direção ao noroeste e nordeste, e depois para 
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noroeste, durante o inverno austral (junho a agosto) (SATYAMURTY, et al., 1998) 

(Figura 11).  

 

 

Figura 10: Distribuição da precipitação anual total na bacia Amazônia (CARNEIRO-

FILHO, et al., 2003) 

 

Segundo Figueroa e Nobre (1990), existe uma relação entre chuvas e 

evaporação: chuvas entre 3500 e 3000 mm correspondem a evaporação de 1050 a 

1250 mm, enquanto chuvas de aproximadamente 2500 correspondem a evaporação 

entre 1150 e 1350 mm. De modo geral, os valores da evaporação na Amazônia estão 

entre 1000 e 1650 mm.  

A pluviosidade também influencia o tipo de vegetação existente em determinada 

área. Locais com chuvas acima de 2000 mm geralmente possuem como vegetação 

natural a floresta tropical fechada. Áreas com chuvas entre 2000 mm e 1500 mm 

tendem a possuir um número maior de espécies decíduas. Regiões que apresentam 

valores de chuva entre 1500 e 1000 mm não desenvolvem as condições necessárias 

para o desenvolvimento da floresta, que passam a se desenvolver de forma 

relativamente marginal. Além disso, fatores edáficos e atmosféricos podem determinar 
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se a cobertura vegetal será decídua, de pequenos arbustos, ou de gramíneas. Quando 

a região possui chuva abaixo de 750 mm, passa a desenvolver semidesertos e, caso o 

solo seja arenoso, poderá haver o desenvolvimento de deserto (VAN der HAMMEN e 

HOOGHIEMSTRA, 2000). 

 

 

 

Figura 11: Distribuição sazonal da precipitação na Bacia Amazônica e áreas 

adjacentes: (a) dezembro à fevereiro; (b) março à maio; (c) junho à agosto; (d) 

setembro à novembro (SATYAMURTY, et al., 1998) 
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3.3 RIOS DA BACIA AMAZÔNICA 
 
 
De acordo com Sioli (1984 apud KONHAUSER, et al., 1994), os rios da Bacia 

Amazônica podem ser classificados em três tipos, de acordo com suas características 

físico químicas: rios de águas brancas, ricos em sais inorgânicos dissolvidos e alta 

concentração de sedimento em suspensão; rios de águas negras, com pouco 

sedimento em suspensão, com águas ácidas ricas em material húmico dissolvido 

(ERTEL et al., 1986); e os rios de águas claras, relativamente transparentes, 

intermediários e muito produtivos. 

A Bacia Amazônica também pode ser dividida em três regiões geoquímicas, com 

base nas diferenças geológicas, tipo de solo e vegetação (FITTKAU et al., 1975 apud 

KONHAUSER, et al., 1994). A região periférica ocidental possui solos e águas ricas em 

nutrientes; a Amazônia Central possui solos e águas deficientes em nutrientes; e as 

regiões periféricas ao norte e sul possuem composição intermediária (FURCH, 1984 

apud KONHAUSER, et al., 1994) (Figura 12).  

O rio Negro é um rio de águas negras que drena a Amazônia Central. A planície 

sedimentar entre os rios Branco e Negro tem cerca de 100 mil km2, e é formada 

principalmente pela deposição de sedimentos fluviais decorrente da intensa migração 

lateral dos rios (SANTOS, et al.; 1993). 

A elevada pluviosidade e o calor das florestas tropicais favorecem o 

intemperismo químico dos minerais, sendo os mais rapidamente decompostos os 

plagioclásios, a biotita e o feldspato, cuja alteração pronunciada leva à liberação de 

sílica e alumina. O ataque aos minerais poupa apenas o quartzo e certos minerais 

pesados (MOREIRA; 1975). Possuindo vegetação do tipo caatinga aberta e igapós, a 

bacia do rio Negro permite que as chuvas carreiem partículas finas dos solos, deixando 

para trás areia, solos podzólicos, que são caracterizados por possuir o horizonte A rico 

em quartzo sobre uma camada de argila rica em alumínio cimentado por material 

húmico derivado da vegetação (LEENHEER; 1980). Os rios que se originam nesse tipo 

de solo (extremamente inférteis, com pouco sólidos dissolvidos e material suspenso) 

possuem coloração negra devido a lixiviação do material húmico (ERTEL et al.; 1986). 
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Figura 12: Principais regiões geoquímicas da Bacia Amazônica. Área de estudo 

destacada em vermelho. 

 

 
 
3.4 VEGETAÇÃO 

 
 
De acordo com o projeto RADAMBRASIL a área de estudo se localiza na Faixa 

de Transição em Superfície Pediplanada e Planalto Dissecado. A característica que 

define esta faixa de transição é dada pela cobertura vegetal composta 

predominantemente por Áreas de Tensão Ecológica representadas pelo Contato 

Campinarana/Floresta. No entanto, verifica-se uma subdominância da Região da 

Campinarana. A vegetação presente na planície fluvial em Acarabixi é caracterizada por 

floresta inundada (Figura 13) 
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Figura 13: Vegetação presente nas margens do Lago Acarabixi 
 
 

3.5 DUNAS FÓSSEIS 
 
 
Ao longo da evolução da bacia do Rio Negro surgiram grandes áreas de campos 

arenosos, os quais deram origem aos solos do tipo podzóis. Através desse tipo de solo 

os compostos orgânicos são drenados para os rios, resultando na cor escura típica das 

águas do Rio Negro e de grande parte de seus afluentes. Atualmente campos de dunas 

podem ser observados no alto Rio Aracá, localizado próximo à cidade de Barcelos, AM, 

assim como no nordeste e centro-sul de Roraima, e nas margens do Rio Negro, entre 

as cidades de Barcelos e Santa Isabel. A datação desses campos identifica diferentes 

fases de formação entre 32.600 e 7.800 anos AP (CARNEIRO-FILHO, et al.; 2003). A 

atividade das dunas se estendeu até o Holoceno, sendo sua estabilização após 7800 

anos AP, quando um clima mais úmido pode ter favorecido o desenvolvimento de uma 

cobertura vegetal e uma "fitoestabilização" das dunas (CARNEIRO-FILHO, et al.; 2002). 

O pantanal Setentrional, localizado entre os estados de Amazonas e Roraima 

possui dunas fósseis, que estão estacionadas e cobertas por vegetação de baixo porte 

(SANTOS, et al.; 1993). Um importante campo de dunas do Quaternário localiza-se no 

centro da Amazônia: dos dois lados do rio Branco, indo do rio Ananauá ao rio Aracá e a 

costa norte do rio Negro (1º30'N a 1ºS, e 60º30'W a 64ºW). Estas dunas são compostas 

por areia friável (solta) e bem classificada, com formas eólicas perfeitamente 

preservadas, o que as relacionam com os aquecimentos globais ocorridos no Holoceno 
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(SANTOS, et al.; 1993). As dunas fósseis se localizam próximas às Bacias dos rios 

Negro e Branco  (nordeste e centro-sul de Roraima e Amazonas entre Barcelos e Santa 

Isabel) e à Bacia do rio Orinoco (CARNEIRO-FILHO, et al.; 2003) (Figura 14). Os 

campos de paleodunas são cobertos por um mosaico de florestas baixas 

(campinaranas), vegetação arbustiva e herbácea (campinas) (CARNEIRO-FILHO, et al.; 

2002). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: Localização dos campos de dunas na bacia dos rios Negro e Branco (A), e 

na bacia do rio Orinoco (B), entre Colômbia e Venezuela (CARNEIRO-FILHO, et al.; 

2003). 
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Figura 15: Localização geográfica do Lago Acarabixi. 
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3.6 O LAGO ACARABIXI 
 
 

O lago Acarabixi, objeto deste estudo, se encontra na região amazônica, 

(S00º20’; W64º29’) (Figura 15), numa área de planície fluvial à esquerda do Médio Rio 

Negro, AM, próximo a campos de dunas fósseis. Por sofrer constante influência das 

águas do rio Negro, o Lago Acarabixi possui águas com baixo pH, próximo à 4,2. As 

características das águas do Lago Acarabixi encontram-se na tabela1. 

 

Tabela 1: Condutividade, pH, oxigênio dissolvido, profundidade média do Lago 

Acarabixi. 

 

 Condutividade 
(uS/cm) pH 

Oxigênio 
dissolvido 

(mg/L) 

Oxigênio 
dissolvido (% 

sat) 

Profundidade 
média (m) 

Lago 
Acarabixi 11,30 4,26 4,90 66,0 2m 
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4 METODOLOGIA 
 
 
 

4.1 COLETA E ABERTURA DOS TESTEMUNHOS 
 
 
Foram coletados cinco testemunhos no Lago Acarabixi (Figura 16). As 

coordenadas dos pontos de coleta de cada testemunho estão descritos na Tabela 2. 

Foram escolhidos para fazer parte do presente trabalho os testemunhos localizados 

mais ao centro do lago e de maior comprimento, a fim de obter uma boa resolução para 

o Holoceno. Os testemunhos utilizados neste trabalho são identificados pela 

nomenclatura ACA 02/03 e ACA 02/06.  

O processo de testemunhagem foi realizado com tubos de alumínio, os quais 

foram introduzidos verticalmente no sedimento com o auxílio de um “vibra-corer”. Este 

aparelho consiste em um vibrador de concreto fixado na extremidade superior do tubo 

de alumínio. A vibração produzida faz com que o sedimento próximo às paredes do 

tubo fique liquefeito, ajudando a penetração deste no sedimento. Este sistema funciona 

em maior ou menor velocidade, dependendo da textura do sedimento e principalmente 

de seu teor em água. 
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Figura 16: Desenho esquemático da localização dos pontos de coleta de cada 

testemunho. 

 

Tabela 2: Coordenadas, tamanho da coluna d’água dos pontos de coleta, e tamanho 

dos testemunhos coletados no Lago Acarabixi. 

Testemunho Latitude (S) Longitude (W) Coluna 
d’água 

Comprimento 
dos 

testemunhos 
ACA 02/01 00° 20’ 36,4" 64° 29’ 53,5" 0,9m 1m 

ACA 02/03 00° 20’ 45,3" 64° 29’ 56,0" 2,2m 3,40m 

ACA 02/04 00° 20’ 46,6" 64° 29’ 46,6" 1,4m 0,30m 

ACA 02/05 00° 20’ 46,6" 64° 29’ 46,6" 1,4m 0,35m 

ACA 02/06 00° 20’ 42,3" 64° 29’ 48,8" 1,8m 3,20m 

 

Os testemunhos foram abertos em laboratório, com o auxílio de uma serra 

elétrica cortando-o longitudinalmente em duas metades (Figura 17). Com os 

sedimentos expostos foi possível descrever as diferentes unidades litológicas, e realizar 

as sub-amostragens. A separação das sub-amostras dos testemunhos foi realizada 

através do fatiamento de camadas sedimentares de 2cm, respeitando os contatos 

litológicos.  
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Figura 17: Fotografia dos testemunhos ACA 02/03 ACA 02/06, com a representação 

centimétrica das profundidade. à esquerda das fotografias. Em detalhe a camada sem 

sedimento do testemunho ACA 02/03. 

 
A verificação da coloração das diferentes unidades litológicas foi realizada com o 

auxílio do livro referência de coloração “Munssel soil color chart” imediatamente após a 

abertura do testemunho, antes que os registros fossem alterados através de qualquer 

reação do sedimento com o ar. 
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4.2 SEDIMENTOLOGIA 

 
 
Os dados de sedimentologia auxiliam a compreensão das condições 

controladoras da sedimentação lacustre e a correlação entre testemunhos do mesmo 

lago. 

 
 

4.2.1 Densidade Aparente 
 
 
Foram analisadas 120 sub amostras do testemunho ACA 02/03, e 132 do 

testemunho ACA 02/06. Estas sub amostras foram obtidas a partir da introdução de 

cubos de acrílico de volume conhecido (8 cm3), previamente pesados em balança 

analítica, ao longo de todo o perfil sedimentar.  

As sub-amostras foram pesadas ainda úmidas e depois de secagem em estufa a 

50ºC por aproximadamente 10 dias. Cada sub amostra foi pesada até a obtenção de 

peso constante, obtendo-se o peso seco por volume conhecido segundo a seguinte 

fórmula: 

 

Da = Ps/Vt 

 

onde, Da  representa a densidade aparente da amostra, expressa em g/cm3; Ps 

representa o peso seco da amostra; e Vt , o volume total da amostra. 

 
 
 
 
 

4.2.2 Teor em água 
 
 
Indica as variações do grau de compactação, porosidade e densidade nas 

unidades litológicas. O teor em água foi determinado a partir dos mesmos cubos 

utilizados para o cálculo da densidade aparente, ou seja, as amostras destinadas às 

análises de teor em água foram as mesmas utilizadas no cálculo da densidade 

aparente. As sub-amostras foram pesadas no momento da coleta e após secagem em 

estufa a 50ºC até obter valor constante. O conteúdo em água foi determinado como 
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peso d’água em relação ao peso úmido total conforme descrito em Hankanson e 

Jansson (1983): 

 

TH2O = (Pu-Ps)/Pu*100 

 

onde, TH2O – Teor em água expresso em percentagem; Pu – Peso da amostra úmida; Ps 

– Peso da amostra após a secagem. 

 
 

4.2.3 Fracionamento granulométrico 
 
 
O tamanho dos grãos de sedimento é resultante das condições de transporte e 

deposição nos ambientes de sedimentação. O fracionamento granulométrico foi feito no 

analisador de partículas CILAS 1064. Foram analisadas 37 amostras do testemunho 

ACA 02/03 e 12 do testemunho ACA 02/06.  

A amostra úmida foi separada em duas frações, uma grosseira (acima de 

500µm) e outra menor de 500µm, em conseqüência da capacidade analítica do 

aparelho (partículas de até 500µm). Para evitar problemas na leitura do aparelho, como 

agregados de partículas, por exemplo, a amostra correspondente à fração menor de 

500µm foi colocada em água destilada por dois dias e agitada por mais 24 horas em 

mesa agitadora. Só então foi injetada no analisador para a quantificação das partículas. 

Para realizar a correção do fracionamento granulométrico e inclusão da fração acima de 

500µm, uma segunda alíquota também foi separada nas mesmas duas frações (maior e 

menor que 500µm), que foram secas em estufa à 50ºC até atingirem peso constante. 

Nesse momento, as duas frações de cada amostra foram pesadas e as proporções 

corrigidas. A classificação granulométrica das amostras foi realizada através do 

diagrama silte/areia/argila, do programa GRADISTAT, disponibilizado na internet 

(http://www.kpal.co.uk/gradistat.htm). 

A metodologia está descrita de forma resumida no fluxograma abaixo. Os 

resultados foram agrupados em 4 frações segundo Suguio (1973): areia grossa (2-

0,2mm), areia fina (0,2-0,063mm), silte (0,063-0,002mm) e argila (<0,002mm). 
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FLUXOGRAMA DO FRACIONAMENTO GRANULOMÉTRICO 

 

Análise em analisador de 
partículas CILAS 1064 

 
Correção do 

fracionamento 
granulométrico 

   
Separação da fração menor que 

500µm 
 

Separação das frações 
maior e menor  que 500µm 

 
   

Imersão em água destilada por dois 
dias e agitação por 24horas em 

mesa agitadora 
 Secagem em estufa à 50ºC 

até peso constante 

 
   

Analise das amostras no analisador 
de partículas  Pesagem das frações e 

correção das proporções 
 
 

4.3 MINERALOGIA 
 
 

4.3.1 Difratometria de Raios-X 
 
 
Algumas amostras foram analisadas em difratometria de raios-X em virtude da 

necessidade de identificação do material mineral argiloso e siltoso presente nas 

mesmas. Esta técnica é amplamente utilizada em análises mineralógicas semi-

quantitativas de sedimentos (MCMANUS, 1991, apud SIMÕES-FILHO; 2000), apesar 

de sofrer algumas limitações em conseqüência da impossibilidade de analisar 

substâncias amorfas.  

Os diferentes argilominerais, diferenciados por difração de raio X, podem ser 

agrupados, de acordo com seus espaçamentos basais, em minerais de: 7Å, grupo de 

caulinitas e grupo das septecloritas; de 10 à 12 Å, grupo das hidromicas (ilitas e 

camadas mistas) e grupo da sepiolita-paligorsquita; e maiores de 12 Å, com os grupos 

da montmorilonita ou esmectita, da vermiculita e das cloritas (NEVES; 1983). 

A matéria orgânica presente no sedimento pode ainda dificultar a preparação das 

amostras através da formação de artefatos, o que pode resultar em uma interpretação 

errada. Assim, algumas amostras foram previamente preparadas para as análises de 

difratometria de raios-X, ou seja, a matéria orgânica foi removida com o auxílio de uma 

solução de H2O2 30%.  
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O material mineral argiloso e siltoso, objeto de análise, foi separado do resto da 

amostra através do método de decantação. Para isso, duas amostras compostas 

(topo/meio, e base) do testemunho ACA 02/03 foram diluídas em aproximadamente 200 

ml de água destilada, dispersas com algumas gotas (5-10) de amoníaco, e depois 

agitadas por algumas horas. Depois da dispersão as amostras foram colocadas para 

decantação em provetas de 1000 ml por 7 horas para retirar 10 cm superiores do 

sobrenadante, porção correspondente às argilas ainda não decantadas (EMBRAPA; 

1979). As amostras, então obtidas, foram enviadas para o centro IRD d´Ile de France, 

onde foram feitas as análises em um difratômetro Siemens D500, com tubo de cobre 

(comprimento de onda 1.54A) e gerador de 30mA e 40kV. Foram realizadas 

preparações orientadas das argilas por decantação e secagem.  

As amostras foram colocadas em suspensão em água deionizada, e essa 

solução foi colocada em três lâminas. Foram então montadas as três lâminas para cada 

amostra: uma normal, outra aquecida por 2h30 a 500ºC e uma terceira glicerinada. As 

lâminas aquecidas possibilitam observar mudanças de fase do mineral, e as lâminas 

glicerinadas causam expansão dos minerais. Depois de preparadas as lâminas, foi 

realizada uma varredura de 2 à 15° 2-Théta, com um intervalo de 0.02° 2-Théta e 

velocidade de dois segundos por intervalo. 

Os resultados são obtidos a partir da observação do comportamento dos 

minerais aos diferentes tipos de tratamentos. Por exemplo: a caulinita possui pico em 

7Å (12,3° 2-Théta), desaparecendo quando aquecida e se mantendo inalterada quando 

glicerinada. A ilita tem pico em 10Å (8,9° 2-Théta) e não é afetada por nenhum dos 

tratamentos. As esmectitas possuem picos entre 12,5 e 15,5Å (7 e 5,5° 2-Théta), e se 

deslocam para 10Å após o aquecimento e se expandem até 17-18Å (5° 2-Théta) 

quando glicerinadas. Já as cloritas possuem picos em aproximadamente 14-15Å (6° 2-

Théta) e também não são afetadas por nenhum dos tratamentos. 

 
 
4.3.2 Espectrometria de infravermelho 

 
 
A identificação e quantificação dos principais minerais contidos em amostras 

sedimentares auxiliam na identificação de mudanças paleoambientais como, por 

exemplo, mudanças das áreas fontes ou da erosão na bacia. A análise do espectro 

infravermelho se baseia na interação entre a matéria e a radiação eletromagnética que 

a atravessa (PICHARD E FRÖLICH, 1986 apud SIMÕES-FILHO; 2000). O 



 58 

desenvolvimento de transformações de Fourier aplicadas à espectrometria de 

infravermelho (FT-IR) tornou possível a análise quantitativa de misturas complexas. 

Assim, foi proposto um método matricial para a quantificação de multi-componentes a 

partir de matrizes calibradas contendo os minerais a serem analisados (SAARINEN E 

KAUPPINEN, 1991, apud SIMÕES-FILHO, 2000). Dessa forma, foram analisados os 

espectros minerais de 64 amostras ao longo de todo perfil ACA 02/03. A metodologia 

encontra-se descrita de forma resumida no fluxograma abaixo. 

Para a confecção das pastilhas, as amostras, secas e pré-maceradas, foram 

colocadas em maceradores automáticos da marca Specamill, com cápsula e três bilhas 

de ágata (em acetona), até que as partículas atingissem diâmetro inferior a 2µm. Foram 

preparadas lâminas de material sedimentar bruto  para cada amostra a fim de verificar o 

diâmetro das partículas após a maceração automática. Essas lâminas de material 

sedimentar bruto foram observadas em microscópio ótico, onde foi possível a medição 

das partículas de sedimento. 

Depois de maceradas, as amostras foram misturadas a KBr numa proporção de 

1:400 (1mg de amostra + 399mg de KBr). Depois de homogeneizada, a amostra foi 

colocada em estufa a 50°C por alguns minutos para a retirada de umidade. Essa 

mistura foi, então, colocada na prensa (Perkin Elmer), submetida a vácuo por 15 

minutos, e depois por mais 15 minutos de vácuo com 9 toneladas de pressão. As 

pastilhas foram analisadas em espectrofotômetro de infravermelho Perkin Elmer 

Spectrum 1000 do Departamento de Geoquímica - UFF.  
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FLUXOGRAMA DE ANALISE DE INFRAVERMELHO 

 
Maceração manual 

 

Maceração automática até atingir diâmetro inferior 
a 2µm 

 

Secagem em estufa a 50°C por alguns minutos 
 

Homogeneização da amostra a KBr numa 
proporção de 1:400 

 

Secagem em estufa a 50°C por alguns minutos 
 

Prensagem para a confecção das pastilhas 
 

Analise em espectrômetro de infravermelho 
 

 

As quantificações foram realizadas com base em padrões minerais utilizando o 

software SPECTRUM FOR WINDOWS. Os espectros infravermelhos foram analisados 

numa faixa de 4000 a 400 cm-1 de comprimento de onda (eixo das abcissas). No eixo 

das ordenadas foram plotadas as absorbâncias. Todos os espectros tiveram suas linha 

de base corrigida manualmente, e zerados na origem do eixo das ordenadas.  

 
 

4.4 GEOQUÍMICA ORGÂNICA 
 
 

4.4.1 Análises de carbono e nitrogênio orgânico total 
 
 
Com a intenção de caracterizar o material biogênico presente nas frações do 

testemunho ACA 02/03, 78 sub-amostras secas e maceradas, foram acondicionadas 

em pequenas cápsulas de estanho e analisadas no analisador automático CHNS, PDZ 

Europa modelo ANCA, do “UC Davies Stable Isotope Facility, Departament of 

Agronomy”, Estados Unidos. Não foi necessário o ataque ácido para descarbonatação, 
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uma vez que o pH da região é baixo o suficiente para impedir a precipitação de 

carbonatos (em torno de 4,5).  

 
 

4.4.2 Análises de δ13C E δ15N 
 
 

O tratamento das sub-amostras destinadas a análise dos isótopos de carbono e 

nitrogênio foi o mesmo realizado para a análise da composição elementar. As 

determinações de δ13C e δ15N das amostras foram obtidas em espectrômetro de 

massa, PDZ Europa modelo 20-20, acoplado ao analisador automático CHN do “UC 

Davies Stable Isotope Facility, Departament of Agronomy”, Estados Unidos, ou seja, as 

mesmas amostras utilizadas na caracterização elementar da matéria orgânica foram 

utilizadas para as determinações isotópicas.  

A composição isotópica do carbono e nitrogênio, é expressa em notação δ ‰ em 

relação ao padrão internacional PDB e nitrogênio atmosférico, respectivamente, 

segundo a equação: 

 

δ
13C = [(R amostra) - (R padrão)] X 1000 

(R padrão) 

 

onde: R – razões isotópicas do carbono (13C/ 12C) e nitrogênio (15N/ 13N). 

 
 

4.5 DATAÇÃO 14C 
 
 
A técnica de Espectrometria de Massa com Aceleradores (Accelerator Mass 

Spectrometry - AMS) une o uso de altas energias (acelerador de partículas) e 

analisadores de massa magnéticos e eletrostáticos, medindo concentrações de 

isótopos raros com baixas razões de abundância (aproximadamente 10-12 a 10-15). Para 

a utilização desta técnica é necessário apenas poucas miligramas (GOMES, et al.; 

2000), o que diminui o risco de contaminação das mesmas e permite a preparação de 

diversas sub-amostras, o que pode ser útil na verificação do grau de contaminação por 

fontes externas (SANTOS, et al.; 1999b).  

Esse tipo de datação determina a idade de uma amostra através da 

concentração residual de 14C contida na mesma. Este valor é, então, convertido em 

idade (SANTOS, et al.; 1999a, SANTOS, et al.; 1999b). A medida da concentração 
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14C/12C ou 14C/13C se dá da seguinte forma: em um copo de Faraday colocado em 

frente ao detetor, são medidas as intensidades dos feixes dos isótopos estáveis (12C e 

13C). Quando os parâmetros do sistema acelerador são ajustados para focalizar e 

transmitir o feixe radioativo, 14C, o copo de Faraday é retirado da linha do feixe. Assim, 

os íons de 14C incidem diretamente sobre o detetor, que é colocado a zero grau com a 

direção do feixe. Para garantir a medida correta da concentração relativa 14C/12C ou  
14C/13C, é fundamental que o sistema de deteção seja capaz de separar completamente 

os íons de 14C de seus isótopos (SANTOS, et al.; 1999b). 

Nove amostras de sedimento do testemunho ACA 02/03 e sete do testemunho 

ACA 02/06 foram enviadas para datação em AMS no Laboratoire de Mesures Carbone 

14, França.  

Devido às diferenças entre as escalas de tempo radiométrica e do calendário 

solar, as idades radiocarbono, expressas tanto em anos AP quanto em 14C anos AP, 

foram corrigidas através do programa Calib 5.0.2 disponível na internet 

(http://radiocarbon.pa.qub.ac.uk/calib/), passando a serem expressas em anos cal AP.  

 
 
4.6 MICROSCOPIA E PETROGRAFIA DA MATÉRIA ORGÂNICA 

 
 
A microscopia e a petrografia da matéria orgânica permitem a visualização das 

diferenças morfológicas e microestruturais entre as partículas orgânicas do sedimento, 

possibilitando verificar a origem e o estado de degradação das mesmas. 

 
 
 
4.6.1 Lâminas de material sedimentar bruto 

 
 
São lâminas preparadas com o sedimento bruto e, por isso, possibilitam a 

visualização, em microscópio ótico, dos diversos elementos presentes no conteúdo total 

do sedimento. A montagem das lâminas de material sedimentar bruto consiste em um 

esfregaço sobre lamina de vidro de uma pequena alíquota da amostra úmida, e 

colocada em chapa aquecedora para secagem. Após a secagem, os grãos maiores 

foram eliminados cuidadosamente e foi aplicado o Bálsamo do Canadá sobre todo o 

esfregaço. Logo em seguida foi colocada a lamínula sobre o bálsamo, deixando-o 

endurecer em chapa aquecedora por cerca de meia hora. Depois de prontas, as 5 
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lâminas de material sedimentar bruto do testemunho ACA 02/03 foram analisadas em 

microscópio óptico. 

 
 

4.6.2 Separação densimétrica de partículas de carvão 
 
 
As micropartículas de carvão presentes no sedimento estão relacionadas a 

processos de queimada da biomassa vegetal regional. Devido à natureza heterogênea 

das diferentes unidades litológicas, a metodologia utilizada em rotina pelo laboratório 

não pôde ser realizada. Assim, com o objetivo de implementar uma nova metodologia 

foram desenvolvidos testes.  

A metodologia empregada consiste na separação densimétrica entre o carvão e 

o sedimento e matéria orgânica, com o auxílio de uma solução de ZnBr2 de densidade 

2,2. Para isso, uma alíquota de sedimento úmido, e aproximadamente 200ml da 

solução, foram misturados e colocados em ultra-som durante uma hora para garantir a 

desagregação entre as partículas. Depois, a mistura foi colocada em um funil de 

decantação e homogeneizada manualmente por vários minutos, e depois colocada em 

repouso para decantação por aproximadamente uma semana, observando-a 

diariamente.  

Esperava-se encontrar duas fases: uma superior, contendo as partículas de 

carvão e outras partículas orgânicas de densidade menor que 2,2 g/cm-3, e outra 

inferior, contendo a maior parte da solução e o material mineral de densidade superior a 

da solução. Porém, mesmo após esse longo período de decantação, não foi possível 

visualizar esta separação de fases. 

Como os resultados dos testes não foram satisfatórios, optou-se então por não 

realizar a identificação específica de partículas de carvão, fazendo-se essa identificação 

através das lâminas petrográficas. 

 
 

4.6.3 Petrografia 
 
 
Os principais componentes observados nesse tipo de análise são matéria 

orgânica amorfa acinzentada, que seria derivada de fitoplâncton; matéria orgânica 

amorfa avermelhada, que seria derivada da pedogênese do solo ou da decomposição 

aeróbia de macrófitas de áreas alagadas; fragmento ligno-celulósico translúcido, 

derivado da suave decomposição de tecido vascular vegetal; fragmento ligno-celulósico 
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opaco, oriundo da vegetação inundada que se oxidou no solo ou durante seu transporte 

para o lago; e fragmento de carvão, que está relacionado à incêndios florestais 

(TURCQ, et al.; 2002). 

Para a quantificação e identificação da matéria orgânica presente nas amostras 

foram preparadas lâminas (n=12) onde o material residual a ataques ácidos sucessivos 

(HCl, HF, HCl) foi observado em lâmina de vidro em microscópio ótico. O primeiro 

ataque (HCl 36%) elimina os carbonatos. O segundo (HF 50%) elimina os silicatos. E o 

terceiro (HCl 36%) dissolve os fluorossilicatos previamente formados. Após os ataques 

com HF e HCl, as amostras sofreram ataques alcalinos com 0,5N NaOH para a 

extração de ácidos húmicos e fúlvicos, o que facilitou a visualização das lâminas em 

microscópio.  

Para a confecção das lâminas, foi feito um esfregaço do material residual sobre 

uma lâmina de vidro e, foi aplicado o Bálsamo do Canadá sobre esta, e em seguida foi 

colocada a lamínula sobre o bálsamo, deixando-o endurecer em chapa aquecedora por 

alguns minutos. Depois de prontas, as lâminas petrográficas foram analisadas em 

microscópio ótico. 

 
 

SÍNTESE METODOLÓGICA 
 
 

Objetivo Análise ACA 0203 (n) ACA 0206 (n) 

 Densidade aparente 120 132 

Caracterização das unidades Teor em água 120 132 

litológicas Matéria orgânica 78 - 

 Granulometria  37 12 

 Lâminas brutas 5 - 

 Relação C/N 78 - 

Identificação da Isótopos  78 - 

origem da matéria orgânica Lâminas brutas 5 - 

 Petrografia  12 - 

Identificação das frações Difratometria raios-X 2 - 

minerais Espectrometria de IV 64 - 

Cronologia AMS 9 7 
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5 RESULTADOS 
 
 
 

5.1 SEDIMENTOLOGIA 
 
 

5.1.1 Descrição dos Testemunhos 
 
 
O testemunho ACA 02/03, de 3,4m de comprimento, e o testemunho ACA 02/06, 

de 3,2m de comprimento, Figura 17, apresentaram sete unidades litológicas bem 

distintas, indicando alterações na hidrodinâmica do meio ao longo do tempo. A 

descrição sedimentológica do testemunho ACA 02/03 encontra-se na Tabela 3, e a 

descrição do testemunho ACA 02/06 está na Tabela 4. 

O testemunho ACA 02/03 apresentou ausência de sedimento entre 143 e 177cm, 

artefato devido a uma disjunção da coluna sedimentar no momento da extração do 

testemunho. 

A unidade litológica basal (VII) do testemunho ACA 02/03 é caracterizada por 

areias medias e finas pobres em matéria orgânica, característica de ambiente de 

elevada energia hidrodinâmica. A unidade VI apresenta variabilidade da granulometria e 

rápidas alternâncias entre níveis mais ricos ou menos ricos em matéria orgânica, 

indicando variações rápidas de energia. As unidades V e III são menos ricas em 

matéria orgânica, marcando períodos de uma maior influência do rio, diferente das 

unidades IV e II, que corresponderiam a um ambiente menos energético. Entre as 

unidades II e III há a presença de um contato erosivo, evidenciado pela rápida e nítida 

alteração de sedimentos finos para sedimentos mais grosseiros. A unidade I, localizada 

nos primeiros 33cm, é caracterizada por areia media quartzosa, relativamente rica em 

matéria orgânica, sugerindo um retorno às condições de maior energia no meio. Em 

todo o testemunho há presença de macrofragmentos vegetais.  
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Tabela 3: Descrição geral das unidades litológicas do testemunho ACA 02/03 

Unidade 
litológica Seção (cm) Caracterização Padrão de 

cor 
Código 
da cor 

I 0 – 33 Areia média, com 
fragmentos vegetais 

very dark gray 
à black 

2,5Y 3/1 
2,5Y 2,5/1 

II 33 – 43 Silte arenoso rico em 
matéria orgânica 

dark gray 2,5Y 4/0 

III 43 – 58 Silte dark gray 2,5Y 4/0 

IV 58 – 100 Areia fina e silte rica em 
matéria orgânica 

very dark gray 
à black 

2,5Y 3/0 
5Y 2,5/1 

V 100 – 120 Areia fina black 5Y 2,5/1 

VI 120 – 215 
Areia fina a silte com 
níveis mais ricos em 

matéria orgânica 

grayish brown 
à black 

2,5Y 5/2 
5Y 2,5/1 

VII 215-330 Areia media e fina. light gray à 
grayish brown 

2,5Y 7/2 
2,5Y 5/2 

 

O testemunho ACA 02/06 também apresentou sete unidades litológicas. A 

unidade basal (VII) é caracterizada por sedimento arenoso pobre em matéria orgânica, 

caracterizando um ambiente fluvial. A unidade VI, da mesma forma que o testemunho 

ACA 02/03, mostra alternância entre camadas mais ricas e mais pobres em matéria 

orgânica, porém com maior clareza visual, também indicando alterações na energia do 

meio. Devido a essa maior clareza das alternâncias neste testemunho, é possível que 

as alterações de energia seriam mais expressivas do que as apresentadas pelo 

testemunho ACA 02/03. As unidades V e III são mais pobres em matéria orgânica, e as 

unidades IV e II são mais ricas em matéria orgânica. 

Os topos das unidades II, III, IV, e VI do testemunho ACA 02/06 mostram 

contatos erosivos, que são evidenciados pela presença de seixos, e pela mudança 

clara de granulometria, de sedimentação fina para grosseira. 

A unidade topo é caracterizada por areia rica em matéria orgânica, também 

sugerindo o retorno de condições mais energéticas ao meio, porém em maior 

intensidade do que a apresentada pelo testemunho ACA 02/03. Isso porque a coloração 

do sedimento nesta unidade é mais clara quando comparada ao testemunho ACA 

02/03, sugerindo uma menor deposição orgânica.  
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Tabela 4: Descrição geral das unidades litológicas do testemunho ACA 02/06 

Unidade 
litológica Seção (cm) Caracterização Padrão de 

cor 
Código da 

cor 

I 0 – 16 Areia rica em fragmentos 
vegetais 

 brown à very 
reddish Brown 

7,5YR 4/4 
5YR 2,5/2 

II 16 – 32 Areia fina com fragmentos 
de madeira 

 olive brown à 
black 

2,5YR 4/3 
5YR 2,5/2 

III 32 – 65 
Areia grossa rica em 

fragmentos vegetais na 
porção inferior 

light  yellowish 
Brown 

2,5YR 6/3 

IV 65 – 85 Areia fina black 5Y 2,5/1 

V 85 – 127 Areia grossa com seixos na 
porção inferior 

Light brownish 
gray à brown 

10YR 6/2 
10YR 4/3 

VI 127 – 185 

Alternância entre camadas 
de diferentes 

granulometrias (de silte a 
areia grossa) mais ricas e 
mais pobres em matéria 

orgânica 

 light gray à 
black 

2,5Y 2/2 
5Y 2,5/1 

VII 185 – 320 Areia grossa 
 light yellowish 
brown à light 

brownish gray 

2,5Y 6/3 
2,5Y 6/2 

 
 

5.1.2 Densidade Aparente 
 
 
O processo sedimentar pode ocasionar um aumento da compactação e redução 

da porosidade através da pressão exercida por camadas sedimentares sobrepostas. 

Como a densidade aparente é dependente, não só da composição mineralógica, mas 

também da variação da porosidade ao longo do perfil, ela tende a aumentar com a 

profundidade.  

Os resultados de densidade aparente do testemunho ACA 02/03 estão 

representados na Figura 18. Os valores de densidade aparente variaram de 0,38 g.cm-

3, em 80cm, a 1,32 g.cm-3 em 303cm. O perfil apresentou tendência ao aumento da 

densidade nos primeiros 15cm, quando essa tendência se inverteu. Esse 

comportamento se manteve até a quarta unidade litológica (80cm). Nas unidades V e 

VI, entre 80 e 200cm, os valores de densidade variaram respeitando a variação 

granulométrica. Após esse intervalo os valores tenderam ao aumento com a 

profundidade. 

Os valores de densidade aparente do testemunho ACA 02/06 (Figura 19) 

mostraram bem as alterações granulométricas ao longo do perfil, variando de 0,20 

g.cm-3,em 26,5cm, a 1,73 g.cm-3,em 112,5cm. Os trechos do perfil em que havia mais 
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sedimento arenoso, representados pelas unidades litológicas I, III, V, e VII 

apresentaram maior densidade quando comparados aos trechos com maior quantidade 

de finos. Esse comportamento já era esperado visto que sedimentos arenosos possuem 

maior densidade que sedimentos finos. 

 

 

Figura 18: Representação gráfica dos valores de densidade aparente, em g.cm-3, e teor 

em água, em %, do testemunho ACA 02/03. 

O testemunho ACA 02/06 possui maiores valores de densidade na maior parte 

do perfil quando comparado ao testemunho ACA 02/03. Isso está associado ao maior 

teor de areia do testemunho ACA 02/06. 

 
 

5.1.3 Teor em água 
 
 
Os valores de teor em água de uma amostra sedimentar indicam as variações no 

grau de compactação, porosidade e natureza (teor de argila, teor de matéria orgânica) 

desta amostra. Segundo Hakanson e Jansson (1983), os valores mais baixos são 
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encontrados em sedimentos de águas mais rasas. Devido a pouca quantidade de 

amostra disponível nos cinco primeiros centímetros do testemunho ACA 02/03 e no 

trecho compreendido entre 99 e 108 cm, não há dados para essas camadas. O perfil de 

teor em água do testemunho ACA 02/03 está representado na Figura 18.  

Os valores de teor em água obtidos para ambos os testemunhos apresentaram 

comportamento oposto ao da densidade aparente, evidenciando as variações na 

sedimentação. O teor em água do testemunho ACA 02/03 apresentou tendência ao 

aumento nas quatro primeiras unidades, oscilando bastante entre 78 e 121cm, e 

voltando a cair a partir deste ponto. O maior valor foi encontrado em 78cm (63%), e o 

menor em 327cm (5%). 

 

 

 

Figura 19: Representação gráfica dos valores de densidade aparente, em g.cm-3, e teor 

em água, em %, do testemunho ACA 02/06. 

 

Os dados de teor em água do testemunho ACA 02/06 apresentaram as variações 

de densidade a longo de todo o perfil, como já era esperado. Os menores valores foram 
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verificados para as camadas onde a proporção de areia é maior. Seus valores variaram 

de 2,9%, em 112cm, a 71%, em 76cm, ficando praticamente constante, em torno de 

10%, a partir de 200cm (Figura 19). 

 
 

5.1.4 Granulometria 
 
 
O sedimento é formado a partir de processos naturais como intemperismo de 

rochas matrizes, erosão e desgaste durante seu transporte. No caso de sedimentos 

fluviais, a granulometria é um indicador da hidrodinâmica da corrente no ponto de 

deposição. Assim, a distribuição vertical das curvas granulométricas do sedimento 

indica mudanças temporais no regime sedimentar.  

Os grãos podem ser divididos em quatro categorias de tamanho: areia grossa (2-

0,2mm), areia fina (0,2-0,063mm), silte (0,063-0,002mm) e argila (<0,002mm) 

(SUGUIO; 1973). Os perfis granulométricos dos testemunhos ACA0203 e ACA0206 

estão representados nas Figuras 20 e 21, respectivamente. Os teores de sedimentos 

grossos (areias) e finos (silte e argila) evidenciam as alterações na hidrodinâmica do 

lago Acarabixi ao longo de ambos os testemunhos. Os trechos onde a densidade 

aparente do sedimento é maior, a granulação é mais grosseira, caracterizando 

ambiente de grande energia. Assim como, nos trechos onde a densidade aparente é 

menor, a proporção de finos aumenta, sugerindo uma menor energia hidrodinâmica. 

Como o testemunho ACA 02/06 apresentou uma menor proporção de silte e 

argila, quando comparado ao testemunho ACA 02/03, é possível que sua localização 

tenha sofrido influência de maior energia hidrodinâmica durante o processo de 

sedimentação. As alterações, claras e evidentes, no regime sedimentar de camadas 

mais ou menos ricas em matéria orgânica e em sedimentos finos, também indicam essa 

maior energia da corrente durante o processo de sedimentação.  

Em quase todo perfil ACA 02/03 a composição granulométrica foi mal ou 

moderadamente classificada, sendo que, a partir do 282cm o sedimento passou a areia 

fina moderadamente bem classificada. A classificação granulométrica dos testemunhos 

ACA 02/03 e ACA 02/06 está representada no diagrama silte/argila/areia (Figura 22).  
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Figura 20: Perfil granulométrico do testemunho ACA 02/03. 

 

Figura 21: Perfil granulométrico do testemunho ACA 02/06. 
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Figura 22: Diagrama silte/areia/argila com a classificação das amostras do testemunho 

ACA 02/03, em preto, e do testemunho. ACA 02/06, em vermelho. 

 
 
5.2 MINERALOGIA 
 
 
5.2.1 Difratometria de Raios-X 

 
 
Para a identificação do material mineral argiloso presente no perfil ACA 02/03, 

duas amostras compostas (topo/meio, e base) foram analisadas em difratometria de 

raios-X. Foram feitos três difratogramas para cada amostra (Figura 23). Os resultados 

mostram que a fração argilosa presente na base do perfil é composta por caulinita e 

illita, e a fração do topo do perfil possui basicamente caulinita e apenas uma pequena 

quantidade de illita. 
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5.2.2 Espectrometria de infravermelho 
 

 
De acordo com a origem dos diversos tipos de minerais presentes na amostra, a 

identificação e a quantificação destes permite o conhecimento sobre dinâmica da bacia 

sedimentar em questão. Os espectros de infravermelho mostram o quartzo e a caulinita 

como os principais minerais presentes ao longo do testemunho, e a illita representando 

apenas uma pequena quantidade percentual (<5%). De acordo com LATRUBESSE e 

FRANZINELLI (2005), os sedimentos derivados do Rio Negro são ricos em quartzo e 

caulinita. 

O quartzo, por ser altamente resistente ao intemperismo físico e químico, 

corresponde a um mineral detrítico abundante, se concentrando ao longo dos 

processos sedimentares. A caulinita é formada, principalmente, nos solos tropicais pelo 

intemperismo químico das rochas sob clima quente e úmido.  

O quartzo e a caulinita apresentaram comportamento oposto. Nas unidades 

litológicas do testemunho ACA 02/03 onde o sedimento tinha menor proporção de finos, 

I, V e VII, ocorreram as maiores concentrações de quartzo (em torno de 90%), e 

menores de caulinita (próximas à zero%). Mostrando que as mudanças mineralógicas 

estão associadas às mudanças granulométricas e hidrodinâmicas ocorridas durante o 

período de deposição. Os perfis de quartzo e caulinita encontram-se na Figura 24. 
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Figura 23: Difratogramas de raios-X das amostras compostas de Topo e Meio, superior, 

e Base, inferior. 
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Figura 24: Gráficos representativos dos teores percentuais de Quartzo e Caulinita, em 

função da profundidade para o testemunho ACA 02/03. 

 
 

5.3 GEOQUÍMICA ORGÂNICA 
 
 

5.3.1 Análises de carbono e nitrogênio orgânico total 
 
 
O carbono orgânico total informa sobre a quantidade de matéria orgânica 

presente no sedimento. Esta contém aproximadamente 50% de carbono, assim, a 

concentração de matéria orgânica é aproximadamente equivalente a duas vezes o valor 

do carbono orgânico total (MEYERS; 2003). Os valores de carbono orgânico variaram 

de 0 a 14% (Figura 25), apresentando comportamento correspondente ao 

comportamento mineralógico e granulométrico (teor de caulinita e, silte e argila, 

respectivamente). Esse padrão de comportamento mostra as mudanças na 

hidrodinâmica do meio ao longo do tempo. Na unidade litológica basal, até 250 cm, os 
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valores baixos de carbono orgânico total sugerem um ambiente de baixa sedimentação 

orgânica, possivelmente devido a grande energia hidrodinâmica presente no local.  

Já os valores de nitrogênio orgânico apresentados foram baixos, variando de 

abaixo do limite de deteção nas maiores profundidades, a 0,3% em torno dos 60 cm. 

Os valores da razão C/N (g/g) obtidos foram altos, variando basicamente ente 73 

e 20, tendendo a diminuir com a profundidade (Figura 25).  

 

 

 

Figura 25: Gráficos representativos dos teores percentuais de carbono orgânico total, 

relação C/N, e composição isotópica do testemunho ACA 02/03. 

 
 
 
5.3.2 Análises isotópicas (Isótopos estáveis de carbono e nitrogênio) 

 
 
Os isótopos de carbono e de nitrogênio presentes na matéria orgânica auxiliam 

na reconstrução das taxas de produtividade, assim como na identificação de alterações 

na disponibilidade de nutrientes (MEYERS; 2003). A razão 13C/12C expressa em termos 
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de δ13C possibilita a diferenciação do material vegetal terrestre característico de 

savanas (vegetação tipo C4), e característico de florestas (vegetação tipo C3) (MEYERS 

e ISHIWATARI; 1993).  

Os resultados de δ15N fornecem informações sobre as proporções relativas da 

matéria orgânica de origem algal e vegetal terrestre; sobre a taxa de reciclagem do 

nitrogênio, sobre a fixação de nitrogênio; e sobre a produtividade algal (MEYERS; 

2003). 

O δ 13C apresentou comportamento praticamente constante ao longo do perfil, 

oscilando pouco entre -30‰ e -31‰ (Figura 25). A partir dos 58 centímetros superiores 

do perfil, os valores ficam ainda mais próximos de -30‰, sugerindo uma alteração na 

qualidade de matéria orgânica sedimentada. Na última unidade litológica, a partir de 

250cm, os valores de δ 13C ficaram mais pesados, ou menos negativos, sugerindo uma 

maior influência de vegetação do tipo C4 na matéria orgânica sedimentar. 

Os valores de δ15N apresentaram uma grande amplitude de variação (de –1‰ a 

13‰) com uma sutil tendência ao aumento com a profundidade.  

As análises comparativas entre a razão C/N e os valores de δ13C ajudam na 

discriminação da matéria orgânica proveniente de algas e de plantas C3 e C4 

(MEYERS; 1994). Ao plotar os dados de C/N e de δ13C no diagrama proposto por 

MEYERS, a principal origem da matéria orgânica presente ao longo do perfil é 

identificada como vegetação terrestre do tipo C3 (Figura 26). 

Os resultados de δ15N variaram muito, com mínimo de -2‰, em 17cm, e máximo 

de 37‰, em 278cm. Como pequenas quantidades de nitrogênio orgânico nas amostras 

podem dificultar a avaliação do δ15N nas mesmas, é possível que amostras com muito 

pouco nitrogênio tenham resultados de δ15N incorretos, ou seja, bem acima do 

esperado. Assim, os resultados sugerem, pelo menos, dois valores de δ 15N incorretos 

(24,35‰ e 37,40‰). Além de pequenas quantidades de nitrogênio orgânico, o CO2 

liberado durante as análises de carbono orgânico pode interferir nas quantificações de 

δ
15N (David Harris – comunicação pessoal).  
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Figura 26: Gráfico comparativo entre os valores de δ13C e razão C/N para o testemunho 

ACA 02/03. 

 
 

5.4 DATAÇÕES 14C 
 
 
As idades 14C obtidas através de técnica AMS,e as idades calibradas, através do 

programa Calib 5.0.2 (http://radiocarbon.pa.qub.ac.uk/calib/), dos testemunhos 

ACA02/03 e ACA02/06, encontram-se na Tabela 5. As inversões de idades podem 

estar correspondendo a um material orgânico mais antigo que foi re-suspenso e, 

posteriormente, re-sedimentado no local do perfil. Por isso, algumas idades foram 

desconsideradas para o cálculo de taxa de sedimentação (Figura 27). 
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Tabela 5: Idades 14C e calibradas dos testemunhos ACA02/03 e ACA02/06. 

ACA 

02/03 

Idade 
14C 

Idade 

cal 
Incerteza 

ACA 

02/06 

Idade 
14C 

Idade 

cal 
Incerteza 

10 cm +945 795 +110, -50 13cm +1560 1385 +30, -50 

39 cm +1615 1415 +10, -100 30,5cm +1200 1060 +110, -90 

46 cm +7410 8190 +100, -140 67cm +4230 4815 +10, -190 

75 cm +8750 9600 +170, -60 83,5cm +4615 5300 +20, -240 

98 cm +8810 9700 +190, -90 136cm +8300 9145 +250, -50 

143 cm +9100 10220 +60, -260 156,5cm +8120 9000 +90, -220 

200 cm +9370 10545 +110, -140 184cm +8160 9020 +210 

247 cm +9010 10180 +30, -250 - - - - 

327 cm +9480 10610 +140, -40 - - - - 

 

 

 

Figura 27: Curva com as idades 14C versus profundidade para os testemunhos 

ACA02/03, em vermelho, e ACA02/06, em azul.  
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5.5 MICROSCOPIA E PETROGRAFIA DA MATÉRIA ORGÂNICA 
 
 

5.5.1 Lâminas de material sedimentar bruto 

 
 

Foram preparadas lâminas de material sedimentar bruto apenas para algumas 

profundidades, dando preferência para aquelas onde a razão C/N apresentou-se muito 

alta. Os resultados das análises microscópicas estão descritos na Tabela 6. 

 

Tabela 6: Resultados das análises microscópicas do testemunho ACA 02/03. 

Profundidade (cm) Relação C/N Descrição microscópica (Lâminas de material 
sedimentar bruto) 

5 – 9 62,8 

Presença de diatomáceas; fragmentos vegetais 
gelificados e degradados; cutículas vegetais; 
pouquíssimas partículas de carvão; fragmentos 
ligno-celulósicos translúcidos; fitólito; e matéria 
orgânica amorfa acinzentada. 

23 – 26 73,7 
Presença de espículas; matéria orgânica 
amorfa avermelhada; e grãos de quartzo com 
matéria orgânica agregada em sua superfície. 

28 – 31 62,2 

Presença de matéria orgânica amorfa 
avermelhada; fragmentos vegetais gelificados; 
muitas espículas e partículas grandes de 
carvões; e bastante grãos de quartzo. 

35,5 – 38 73,1 
Presença de matéria orgânica amorfa 
avermelhada (fragmentos grandes) e muitos 
fragmentos vegetais gelificados. 

47 – 49,5 47,4 Muita matéria orgânica amorfa acinzentada 
associada às partículas de argilas. 

 
 

5.5.2 Petrografia 
 
 
Foram selecionadas 12 profundidades para as análises de petrografia de acordo 

com picos, positivos ou negativos, de quantificações de carbono orgânico e δ13C e δ15N. 

Os elementos identificados a partir das leituras de lâminas petrográficas estão descritos 

na Tabela 7. 
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Tabela 7: Resultados das análises petrográficas do testemunho ACA 02/03. 

Profundidade (cm) Descrição Petrográfica 

2 – 5 
Presença de fragmentos ligno-celulósico gelificados, quase 
opacos; cutículas vegetais; poucos carvões e matéria 
orgânica amorfa avermelhada. 

23 – 26 
Matéria orgânica amorfa acinzentada e avermelhada; 
cutículas; fragmentos ligno-celulósicos opacos e pequenos 
carvões. 

52 – 54,5 
Presença de sílica amorfa; micro carvões; fragmentos ligno-
celulósico opacos; matéria orgânica amorfa acinzentada e 
cutículas. 

84 – 86 Muitas cutículas vegetais; fragmentos ligno-celulósico 
opacos e gelificados. 

112 – 115 Presença de cutículas; fragmentos ligno-celulósico opacos e 
gelificados e carvões. 

133 – 135,5 Presença de partículas de carvão; fragmentos ligno-
celulósico gelificados; e cutículas grandes. 

190,5 – 193 Presença de partículas de carvão; fragmentos ligno-
celulósico gelificados; e cutículas. 

207 – 209,5 
Presença de cutículas; matéria orgânica amorfa acinzentada; 
fragmentos ligno-celulósico gelificados, e bastante 
fragmentos ligno-celulósico opaco 

239,5 - 242 
Presença de pequenas partículas de carvões, com apenas 
um carvão grande; muitas cutículas vegetais; e fragmentos 
ligno-celulósicos translúcidos e gelificados. 

247 – 250 
Presença de fragmentos ligno-celulósico translúcido e 
gelificados; matéria orgânica amorfa acinzentada; partículas 
de carvão e muitas cutículas vegetais. 

277 – 280 Presença de cutículas e partículas de carvões 
304,5 – 307 Praticamente sem material petrográfico (cutículas e carvões). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 81 

6 DISCUSSÃO 

 
 
 
6.1 AS FASES DE SEDIMENTAÇÃO. 
 

Os registros sedimentares observados nos testemunhos ACA02/03 e ACA02/06 

alternaram entre características de ambientes deposicionais de maior e menor energia 

hidrodinâmica, refletindo mudanças no regime sedimentar. Essa alternância não se deu 

de forma uniforme, havendo períodos em que esses tipos de ambientes perduravam 

por muito tempo, e outros períodos mais breves. 

De acordo com a analise dos resultados obtidos para ambos os testemunhos, foi 

possível identificar quatro fases distintas de sedimentação no Lago Acarabixi nos 

últimos 9500 anos 14C AP (Figura 28). 



 

Figura 28: Representação esquemática das diferentes fases de sedimentação do Lago 

Acarabixi: As setas representam a direção e intensidade do fluxo hídrico, e o x 

representa os pontos amostrados. A. Fase 1 - 950014C AP; B. Fase 1 - 900014C AP; C. 

Fase 3, onde a linha representa o talvegue; D. Fase 4. 

 
 

6.1.1 Primeira fase de sedimentação 

 
 

Essa fase corresponde às unidades litológicas VII, VI, V, e IV, entre 330 e 58 

centímetros, do testemunho ACA02/03, e a unidade litológica basal, entre 320 e 185 

centímetros, do testemunho ACA02/06. Esse período se estende de 9500 anos 14C AP 

até, aproximadamente, 8100 anos 14C AP, e possui uma taxa de sedimentação muito 

elevada (Figura 27), de cerca de 2,4 cm.ano-1. 
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Até aproximadamente 9000 anos 14C AP um canal do rio Negro passava pelo 

testemunho ACA02/03. Este canal se deslocava em direção ao ponto onde se localiza o 

testemunho ACA02/06.  

Quando o canal do Rio Negro atinge o ponto do testemunho ACA02/06, neste 

ocorria a sedimentação mais grosseira. Já o testemunho ACA02/03, por estar a uma 

profundidade menor, apresenta uma sedimentação mais fina e um aumento gradual nos 

teores de carbono, correspondendo a deposição na zona de transbordamento do canal. 

As diferenças nos teores de carbono orgânico total e granulometria nas camadas 

sedimentares apresentadas pelo testemunho ACA02/03 neste trecho refletem períodos 

de maior e de menor hidrodinâmica. Estes eventos não foram muito bem registrados 

pelo testemunho ACA02/06 por que, como se encontrava mais próximo ao talvegue, 

local de maior energia, depositava o material mais grosseiro. 

A partir do centímetro 250 no testemunho ACA02/03, aproximadamente 9000 

anos 14C AP, os valores de carbono orgânico indicam um aumento no aporte de matéria 

orgânica. Essa sedimentação mais fina e rica em matéria orgânica apresentada pelo 

testemunho ACA02/03 indica que neste ponto havia uma planície de inundação do 

canal que, neste período, passava pelo ponto do testemunho ACA02/06. Esta matéria 

orgânica é oriunda principalmente de vegetação terrestre do tipo C3, que corresponde a 

vegetação atual do entorno do lago.  

O aumento do carbono orgânico não se deu de forma uniforme, apresentando 

rápidas alternâncias entre níveis mais ou menos ricos em carbono e simetricamente 

menos ou mais ricos em areia e quartzo, o que pode ser atribuído a uma forte 

variabilidade das enchentes, visto que o testemunho ACA02/03 estava localizado numa 

planície de inundação. 

A partir de aproximadamente 8000 14C AP, a sedimentação no testemunho 

ACA02/06 torna-se mais fina e rica em matéria orgânica, mostrando que provavelmente 

o canal prossegue sua migração para norte. Foi possível o registro sedimentar de 

eventos de enchentes, caracterizados por curtas laminações, mais e menos ricas em 

matéria orgânica, pelo testemunho ACA02/06. 
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6.1.2 Segunda fase de sedimentação 

 
 
Esta fase corresponde ao período de sedimentação compreendido entre 8100 e 

7400 14C anos AP, correspondendo a terceira unidade litológica do testemunho 

ACA02/03. Esta fase não está representada pelo testemunho ACA02/06 devido a uma 

provável erosão posterior. Neste período o canal do rio Negro já não passa mais pelo 

local onde hoje se localiza o lago. Isso pode ser interpretado a partir do súbito 

decréscimo da taxa de sedimentação (Figura 27). O testemunho ACA02/03 apresenta, 

então, granulometria mais fina, indicando um ambiente mais deposicional, ligado as 

enchentes do Rio Negro. 

Durante esta fase os valores de δ13C, muito próximos de -30‰, indicam forte 

influência de vegetação do tipo C3 na origem da matéria orgânica. 

 
 
 

6.1.3 Terceira fase de sedimentação 

 
 
Esta fase sedimentar encontra-se registrada apenas no testemunho ACA02/06, e 

apresenta dois contatos erosivos, possuindo, inclusive, seixos em sua porção basal. 

Registra o período entre 7400 e 1600 anos 14C AP, compreendendo as unidades 

litológicas II, III , IV e V. A presença de pacotes de areias menos ricos em matéria 

orgânica sugere a ocorrência de fortes eventos de enchentes. Estes pulsos teriam 

removido o material mais grosseiro, areias, dos aluviões do rio Negro, depositando-os 

no lago. 

Possivelmente, durante o preenchimento da depressão do antigo canal que 

passava no ponto do testemunho ACA02/06, eventos mais fortes de enchentes 

removeram o material sedimentado no ponto do testemunho ACA02/03, o que justifica a 

ausência de sedimentos para este período no testemunho ACA02/03. Ou seja, o 

balanço entre eventos deposicionais e eventos erosivos é positivo neste período no sitio 

do testemunho ACA 02/06, mas é negativo (erosivo) no sitio do ACA 02/03  
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Após cada um destes fortes eventos ocorre uma sedimentação mais fina e 

visivelmente mais orgânica, indicando a retomada do processo sedimentar lacustre. No 

testemunho ACA02/06 estão registrados apenas dois eventos de enchentes, mas 

podem ter havido outros pulsos, de enchentes mais fortes, que podem ter removido os 

registros, como no caso do testemunho ACA02/03.  

 
 

6.1.4 Quarta fase de sedimentação 

 
 
Esta fase está presente nos dois testemunhos, indicando que ambos retornaram 

a uma sedimentação mais uniforme, apresentando uma seqüência gradativamente mais 

arenosa. Representa aproximadamente os últimos 1600 anos 14C AP, e é caracterizada 

por areia média, relativamente rica em matéria orgânica, e rica em macrofragmentos 

vegetais em ambos testemunhos. Observa-se um quase desaparecimento das argilas 

no perfil do testemunho ACA 02/03, enquanto o quartzo atinge valores de até quase 

90%. É possível que essas areias sejam oriundas da erosão dos aluviões do rio Negro 

próximos ao lago, já que estes são muito arenosos. 

O aumento da granulometria em direção ao topo pode corresponder a um 

assoreamento progressivo do lago. Como as águas dos canais perdem parte de sua 

competência ao entrar no lago, partículas mais grosseiras tendem a sedimentar mais 

perto da entrada dos canais no lago num processo similar a sistemas deltaícos, porém 

numa escala menor. Este tipo de sedimentação tipicamente produz um aumento da 

granulometria em direção ao topo das seqüências. 

 
 

6.2 PALEOHIDROLOGIA 

 
 
Rasanen e colaboradores (1987) sugerem que a camada superficial dos 

sedimentos fluviais pobremente consolidada da região amazônica tem sido formada a 

partir de migração lateral dos rios durante o Pleistoceno-Holoceno. Essa migração 

lateral teria erodido sedimentos terciários e agregado seus canais e depósitos. Ela é 
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registrada nos sedimentos do Lago Acarabixi, onde a diferença de sedimentação 

apresentada entre os dois testemunhos estudados parece estar relacionada com a 

distância entre o canal principal da corrente e a localização dos testemunhos, visto que 

esse lago sofre influência constante das águas do Rio Negro. 

Durante o Quaternário foram registradas fortes mudanças no comportamento de 

algumas bacias, como por exemplo, as dos rios Negro e Amazonas (SOUZA et al., 

2005). Os rios da Bacia Amazônica têm planícies aluviais bem desenvolvidas, com 

terraços constituídos por sedimentos quaternários. Em muitos rios, a conformação 

dessas planícies está relacionada à atividade tectônica do Quaternário Superior 

(STERNBERG, 1950; TRICART, 1977. IRIONDO E SUGUIO, 1981, LATRUBESSE E 

RANCY, 2000 apud SOUZA et al., 2005). A geomorfologia de algumas várzeas em 

florestas da Amazônia Peruana mostra evidências bem preservadas de uma dinâmica 

de planície de inundação provocada, possivelmente, por tectonismo (RASANEN et al., 

1987). 

Segundo Costa e Hasui (1997, apud SUGUIO 1999) os eventos neotectônicos 

ocorridos na Amazônia são resultados da deformação intraplaca imposta pela atuação 

de esforço conjugado destral, de direção leste-oeste, com componentes transtensiva e 

transpressiva, de direções nordeste-sudoeste e noroeste-sudeste, respectivamente, 

gerado pela rotação da Placa Sul-americana. 

De acordo com Suguio (1999), durante o último evento de atividade neotectônica 

teria havido soerguimentos de extensas áreas, como os baixos cursos dos rios Tapajós 

e Negro, por exemplo, e subsidência de outras, como o baixo curso do rio Madeira, 

além de alterações na rede de drenagem (traçado atual dos rios Negro e Amazonas, 

por exemplo). 

Segundo Latrubesse e Franzinelli (2005), durante seu desenvolvimento, o Rio 

Negro exibe uma gradação de sedimentos em bacias sucessivas e existe uma 

tendência ao equilíbrio entre as porções mais a jusante e mais a montante do rio. Essa 

gradação se dá através do preenchimento sucessivo de uma série de bacias 

sedimentares, depositando principalmente areia nas porções mais a montante, e 

sedimento mais fino nas porções mais a jusante. Esse comportamento progradacional 

do Rio Negro reflete a resposta desse sistema às mudanças no nível de base e 
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fornecimento de sedimentos durante o Quaternário Superior (LATRUBESSE e 

FRANZINELLI, 2005)  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figura 29: Localização dos trechos do Rio Negro estudados por Latrubesse e 

Franzinelli (2005). 

 

Entre 14.000 e 4000 anos AP, a região I (Figura 29) atuava como área fonte de 

sedimentos. Estes sedimentos foram sendo transferidos ao longo do curso do rio, tendo 

parte sido acumulada em planícies aluviais (LATRUBESSE e FRANZINELLI; 2005). 

Durante este período as principais áreas de deposição foram as regiões I e II. 

Depois do preenchimento da região II, esta passou a se comportar como área de 

transferência de sedimentos. Nesse momento, entre 4000 e 1000 anos AP, segundo 

Latrubesse e Franzinelli (2005), a área III passou a ser a principal área de acumulação 

de sedimentos grossos e a área V a principal área de acumulação de sedimentos mais 

finos. As regiões IV e VI funcionam como áreas de transferência que conectam bacias 

sedimentares sucessivas (LATRUBESSE e FRANZINELLI; 2005).  
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O Lago Acarabixi se localiza na região II do Rio Negro. Os dados obtidos neste 

trabalho demonstram que a fase de preenchimento do canal foi rápida, e terminou por 

volta de 8000 anos 14C AP, e não em 4000 anos AP como sugerido por Latrubesse e 

Franzinelli (2005) para esta região. Porém, entre o período de 7400 e 1600 anos 14C 

AP, ausente no testemunho ACA 02/03, há “pacotes arenosos” no testemunho ACA 

02/06, o que sugerem a atividade de fortes eventos de enchentes, que estariam 

carreando essas areias a jusante do rio.  

Segundo Latrubesse e Franzinelli (2005), as  planícies de inundação do Rio 

Negro mais antigas possuem menos canais fluviais e são ricas em sedimentos aluviais. 

Imagens de satélite (Figura 30) mostram que a planície aluvial da margem esquerda do 

Rio Negro possui mais lagos em direção a jusante do Lago Acarabixi e, portanto, um 

preenchimento menos evoluído na parte a jusante. Como o Lago Acarabixi se localiza a 

montante desta planície, é possível que seus sedimentos sejam mais antigos do que os 

sedimentos dos lagos mais a jusante da planície. Ou seja, o deposito deste pacote de 

aluvios situado na margem esquerda do Rio Negro (Figura 30) realizou-se até 8000 

anos na parte a montante e continua até agora na parte a jusante. 

Carneiro Filho (2002), a partir de um estudo da dinâmica das paisagens no 

médio Rio Negro observou, em 8000 anos a tendência das vertentes a uma redução da 

atividade erosiva e um encaixamento dos cursos d’água, além de um estreitamento do 

leito do Rio Negro. De acordo com o autor, isso se deu em resposta às tendências 

climáticas regionais – aumento da umidade e reconquista florestal que teriam 

restringido a erosão dos solos e diminuindo a amplitude das enchentes. Nossos dados 

estão em pleno acordo com as observações de Carneiro Filho (2002). No Lago 

Acarabixi, a atividade erosiva e deposicional aluvial também permaneceu até 8000 14C, 

e houve em seguida um abandono do canal pelo rio, o que corresponde bem ao 

estreitamento da faixa ativa do rio. É provável que, depois deste abandono, as taxas de 

deposição no pacote aluvial ficaram muito mais baixas, o que explica que ele não está 

ainda completamente preenchido. 

 



 

 

89 

 

Figura 30: Imagem de satélite do trecho do Rio Negro onde se encontra o Lago 

Acarabixi, em detalhe, mostrando a maior quantidade de lagos na planície fluvial 

esquerda do rio, numa porção mais a jusante do Lago Acarabixi. 

 

Carneiro Filho e colaboradores (2002) também observam em 8000 anos o fim da 

atividade eólica nesta região. Em Carajás e em Roraima a atividade erosiva nas 

vertentes era mais importante no início do Holoceno. Esta atividade diminuiu a partir de 

cerca de 8000 anos 14C AP no Lago Caracaranã (RR), 9000 anos 14C AP no 

testemunho CSS2 da Serra Sul de Carajás, e 7000 no testemunho CSN 93/3 da Serra 

Norte de Carajás (TURCQ et al., 2002). O conjunto desses dados parece mostrar uma 

mudança paleohidrológica importante nesta data. Porém os dados de vegetação 

obtidos na região do Rio Negro (BEHLING, 1996) mostram uma mudança progressiva 

desta, sugerindo que a alteração da vegetação não seria a única causa da mudança 

paleohidrológica. Essa mudança paleohidrológica pode ser conseqüência de 

movimentos tectônicos ou de uma mudança climática. Como ela afeta bacias em 

diferentes regiões da Amazônia, e concerne ao mesmo tempo a erosão dos solos e a 

atividade eólica, a existência de uma mudança climática é a mais provável. 

Nos últimos 1000 14C anos foram depositadas espessas camadas de silte-argila 

no canal do rio Negro. Essa dinâmica de aluvionamento difere das pleniglaciares e da 
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atividade sedimentar atual (Carneiro Filho, 2002). Nossos resultados também mostram 

uma alteração na sedimentação do Lago Acarabixi por volta de 1000 14C anos, porém a 

deposição de finos é reduzida, enquanto que a deposição de grossos aumenta. 

 
 

6.3 ORIGEM DA MATÉRIA ORGÂNICA. 

 
 

A bacia do rio Negro possui, além de florestas, vegetação do tipo caatinga aberta 

e igapós. A formação geológica predominante na bacia é a formação Solimões, 

constituída por depósitos fluvio-lacustre. Os altos índices pluviométricos fazem com que 

as chuvas lixiviem as partículas finas e os elementos dissolvidos dos solos, deixando 

um horizonte subsupercifial arenoso, formando um solo podzólico. (LEENHEER; 1980). 

Assim, os aluvios do rio Negro são compostos principalmente por areia branca 

quartzosa enquanto seus sedimentos finos, menos representados, são formados por 

caulinita rica em ferro (LATRUBESSE e FRANZINELLI; 2005). A presença de 

sedimento arenoso a longo de praticamente todo os dois perfis pode ser interpretado 

como resultado da constante influência das águas do Rio Negro sobre o Lago 

Acarabixi. 

Os podzóis são caracterizados por possuir um horizonte A rico em quartzo sobre 

uma camada de argila cimentada por material húmico derivado da vegetação (horizonte 

B). Quanto maior o input de restos vegetais na superfície, maior a contribuição de 

substâncias húmicas nas águas subterrâneas (LEENHEER; 1980). As substâncias 

húmicas são relativamente estáveis nas águas subterrâneas de solos podzólicos devido 

a ausência de nutrientes, luz, argila (que remove o material húmico por sorção), e 

oxigênio (LEENHEER; 1980) 

Os solos arenosos são a principal fonte de compostos orgânicos e partículas 

minerais, já que o fluxo lateral da água que percola no solo podzólico permite o 

transporte simultâneo de compostos orgânicos e partículas minerais em direção ao rio 

(CHAUVEL, et al.; 1996). Os solutos húmicos se originam principalmente a partir da 

drenagem subterrânea de solos podzólicos rasos, que possibilitam a conversão do 

excesso de biomassa vegetal em soluto húmico. O Rio Negro se origina nesse tipo de 
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solo e, por causa da lixiviação dos solutos húmico, possui coloração negra (ERTEL et 

al.; 1986). 

As substâncias húmicas estão diretamente relacionadas à pedogênese da 

matéria orgânica, correspondendo a grande parte da composição da matéria orgânica 

pedogênica  (WILKINSON et al., 1997 apud MOREIRA-TURCQ et al.; 2004b). 

Os valores de C/N encontrado no Lago Acarabixi são muito altos. A titulo de 

comparação os valores de C/N medidos no lago Caracana (RO) variam de 5 a 20 ,  

enquanto no testemunho CSN 93/3 o C/N variou de 5 a 50. Este último valor sendo um 

único pico relacionado a forte concentração de carvões. Os valores altos encontrados 

no Acarabixi podem corresponder a um aporte do material do rio Negro ou da 

vegetação florestal em volta do Lago. O ataque do sedimento com NaOH mostrou que 

este continha bastante substancias húmicas solúvel (cor muito escura). 

Apesar de alguns valores de C/N obtidos serem extremamente altos, nossos 

valores concordam com Ertel e colaboradores (1986), que dizem que a relação C/N de 

águas pretas varia em torno de 50-60. Esses valores podem ser conseqüência da 

grande quantidade de substâncias húmicas, lixiviadas dos podzóis, transportadas pelo 

Rio Negro e depositadas junto com o sedimento. 

As análises microscópicas confirmam a origem pedogênica da matéria orgânica. 

As lâminas de material sedimentar bruto apresentaram elementos que geralmente 

provem da pedogênese. A leitura das laminas petrográficas também apresentou 

elementos relacionados à pedogênese, tais como: cutículas; fragmentos ligno-

celulósicos opacos, e matéria orgânica amorfa avermelhada. Também foram 

encontrados, em menor quantidade, fragmentos ligno-celulósicos gelificados e 

translúcidos e moa acinzentada . Dentre estes elementos o que mais se destacou, em 

quantidade, foram as cutículas vegetais. Elas correspondem à película de cutina que 

reveste exteriormente a epiderme vegetal, e é altamente resistente aos processos de 

degradação da matéria orgânica. Assim, sua presença, em destaque em relação aos 

outros elementos petrográficos, indica uma alta degradação da matéria orgânica. 

A matéria orgânica amorfa (moa) avermelhada esteve presente nas unidades 

litológicas I e II do testemunho ACA02/03. Ela indica a degradação orgânica em 

ambientes oxidantes, e por isso pode estar relacionada com vegetação terrestre. A 
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matéria orgânica amorfa acinzentada esteve presente nas unidades I e, em maior 

quantidade, na III do testemunho ACA02/03. Esta seria associada ao material 

fitoplanctônico, representando a degradação da matéria orgânica em ambientes 

anóxicos. Sua presença em camadas de menor energia hidrodinâmica condiz com o 

fato de que ambientes menos dinâmicos facilitam o processo de sedimentação. 

Fragmentos ligno-celulósicos, cutículas e carvões estiveram presentes em praticamente 

todo o perfil, indicando origem pedogênica da matéria orgânica sedimentar. 

Os perfis das características da matéria orgânica indicam uma sedimentação 

pobre em matéria orgânica até 9000 14C em razão da alta taxa de sedimentação. 

Quando o canal é abandonado essa taxa é reduzida gradualmente, fazendo do com o 

aporte de matéria orgânica aumentasse, também de forma gradual, respeitando as 

variações do fluxo mineral. Na terceira fase de sedimentação, quando a taxa é muito 

reduzida, tanto o carbono orgânico quanto a relação C⁄N diminuem, possivelmente 

porque o ambiente estaria correspondendo a características sedimentares mais 

lacustres, apresentando assim menor fluxo mineral e maior influência de matéria 

orgânica rica e nitrogênio. No topo do testemunho a relação C⁄N volta a aumentar, 

sugerindo uma diminuição dessas condições lacustres, reduzindo a contribuição da 

matéria orgânica rica em nitrogênio. 

 
 

6.4 ACUMULAÇAO DE CARBONO RECENTE. 

 
 
As planícies de inundação da bacia Amazônicas são importantes reservatórios 

de carbono (MOREIRA TURCQ et al., 2004a). Apesar de certas incoerências dos dados 

de 14C no topo dos testemunhos, podemos tentar inferir valores da taxa de 

sedimentação que permite avaliar a ordem de grandeza da acumulação de carbono 

nesta planície de inundação.  

Como a taxa de sedimentação está diretamente relacionada às datações dos 

testemunhos, foram consideradas duas hipóteses para seus cálculos (Figura 31). Na 

primeira hipótese as idades seriam mais antigas que a data de deposição devido a uma 

matéria orgânica mais evoluída. Neste caso, a taxa de sedimentação do topo 
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corresponderia a 0.047 + 0.003 cm.ano-1 para os dois testemunhos. De acordo com a 

segunda hipótese, as idades da matéria orgânica seriam as mesmas da deposição, 

porém com algumas idades 14C invertidas. Nesse caso, a taxa de sedimentação no topo 

dos testemunhos varia de 0.009 + 0.0004 cm.ano-1 até 0.029 + 0.003 cm.ano-1. 

 

Figura 31: Representação gráfica da taxa de sedimentação no topo dos testemunhos 

ACA02/03 e ACA02/06. 

 

Foram calculadas três diferentes taxas de acúmulo de carbono em razão das 

diferentes hipóteses de datação: 16 g.m2.ano-1, caso as idades da matéria orgânica 

sejam mais antigas do que sua deposição; 3 g.m2.ano-1 e 10 g.m2.ano-1, no mínimo e no 

máximo, respectivamente, caso das idades sejam as mesmas. Moreira Turcq e 

colaboradores (2004a) calcularam para a várzea Grande do Curuai uma taxa de 

acúmulo médio de carbono de 100 g.m2.ano-1. Outras várzeas do Rio Amazonas 

apresentam taxa de acúmulo de carbono semelhantes: 44 g.m2.ano-1 no lago 

Jacaretinga (DEVOL et al., 1984 apud MOREIRA-TURCQ, et al.; 2004a), 137 g.m2.ano-

1 no Lago Calado (SMITH-MORRILL, 1987 apud MOREIRA-TURCQ, et al.; 2004a), e 

28 g.m2.ano-1 no Lago Cristalino (DEVOL et al., 1984 apud MOREIRA-TURCQ, et al.; 

2004a). Porém, a taxa de acúmulo de carbono no Lago Acarabix encontra-se abaixo 
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dos demais valores entre 3 e 16 g.m2.ano-1 , estão abaixo dos demais. Isso sugere que 

a contribuição da matéria orgânica autóctone no Lago Acarabixi seja menor quando 

comparado aos outros lagos. Como o Lago Acarabixi, que possui influência de águas 

pretas, que são pobres em nutrientes e ácidas, sua produção é reduzida, fazendo com 

que a proporção de matéria orgânica alóctone seja maior. 
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7 CONCLUSÕES 

 
 

 
Os registros sedimentares de ambos os testemunhos analisados mostraram a 

alternância entre ambientes de características deposicionais de maior e de menor 

energia hidrodinâmica. As diferenças apresentadas na sedimentação dos testemunhos 

estão relacionadas com a migração lateral do canal principal de um braço do Rio Negro 

que formou o atual Lago Acarabixi. 

Os parâmetros analisados mostraram quatro fases de sedimentação: 9500-8100 
14C AP; 8100-7400 14C AP; 7400-1600 14C AP; e de 1600 14C AP até o Presente.  

Antes de 9500 anos 14C AP o canal do Rio Negro passava pelo local onde hoje 

fica o Lago Acarabixi. Este canal devia estar se deslocando para norte em direção a 

testemunho ACA 02/06. Esse deslocamento é evidenciado por uma diminuição da 

dinâmica fluvial no testemunho ACA 02/03, marcada pelo aumento gradual da fração 

fina do sedimento e do teor de carbono orgânico total no sedimento. Enquanto nesta 

mesma fase a sedimentação do testemunho ACA 02/06 é mais arenosa, mostrando que 

o canal passava naquele local por volta de 8100 anos 14C AP. 

Na segunda fase de sedimentação, entre 8100 e 7400 14C AP, o canal principal 

tem fluxo de água durante as enchentes mais marcado no testemunho ACA 02/06, mais 

próximo do canal, do que no ACA 02/03, o que possibilitou o registro sedimentar de 

eventos de enchentes pelo testemunho ACA 02/06.   

Essa fase é marcada por uma clara redução da taxa de sedimentação em ambos 

os testemunhos. Essa redução pode ser decorrente de diversos fatores (eventos 

tectônicos ou climáticos). Durante o último evento neotectônico na região, teria ocorrido 

o soerguimento do baixo curso do Rio Negro (SUGUIO, 1999), o que pode ter alterado 

o curso do rio, fazendo-o abandonar o local, diminuindo a taxa de sedimentação. 

Porém, é mais provável que uma mudança climática tenha mudado o regime hidrológico 

do Rio Negro, fazendo com que o canal que passava pelo lago tenha sido abandonado 
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pelo rio, uma vez que as alterações paleohidrológicas atingiram bacias em diferentes 

regiões da Amazônia, e concerne ao mesmo tempo a erosão dos solos e a atividade 

eólica. 

Na terceira fase, o canal principal da corrente de enchente já não é mais tão 

ativo, uma vez que só é alimentado em eventos de fortes enchentes, evidenciadas pela 

presença de “pacotes de areias” pobres em matéria orgânica, juntamente com contatos 

erosivos. Estes eventos teriam removido parte do sedimentar depositado em ambientes 

de menor energia, como onde se localizava o testemunho ACA 02/06, e teriam 

removido também o material sedimentar depositado no testemunho ACA 02/03, que 

provavelmente se localizava neste período em um ambiente de maior energia devido a 

sua proximidade do canal principal de corrente. Isso justificaria o fato de que o 

testemunho ACA 02/03 não possui registro sedimentar para a terceira fase de 

sedimentação. 

A quarta, e última fase, compreende os últimos 1600 anos 14C AP. Apresenta um 

aumento na porção de sedimentos mais grosseiros em ambos os testemunhos, o que 

corresponde a uma importante mudança na hidrodinâmica local. 

A sedimentação mais grosseira no topo do testemunho ACA 02/06, quando 

comparado ao outro testemunho, é provavelmente conseqüência da sua proximidade a 

um dos canais que deságuam no lago. Isso não ocorre com o testemunho ACA 02/03, 

que nesse momento se localiza mais ao centro do lago, mais distante deste tipo de 

influência. Este material apresenta características diferentes da parte inferior do 

testemunho, talvez porque ele seria oriundo não mais do Rio Negro, mas de um 

retrabalhamento dos depósitos aluviais próximos ao lago. 

De acordo com os resultados de δ13C para o testemunho ACA 02/03, o tipo de 

vegetação não apresentou grandes alterações durante os últimos 9500 anos 14C AP 

para a área estudada, observando-se apenas aumento na influência de vegetação 

florestal (C3) até sua estabilização, por volta de 9000 14C  

As grandes variações no δ15N parecem estar mais relacionadas a qualidade da 

matéria orgânica presente nos sedimentos do que com processos tróficos, porém os 

baixos teores de nitrogênio orgânico e o CO2 produzido durante as análises de carbono 

orgânico podem ter interferindo nos valores de δ15N. 
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A matéria orgânica transportada pelo Rio Negro e depositada junto com o 

sedimento no Lago Acarabixi é rica em elementos pedogênicos. Os altos valores da 

razão C/N sugerem uma grande contribuição de ácidos húmicos e fúlvicos. A análise 

petrográfica também apresentou elementos relacionados a pedogênese (fragmentos 

ligno-celulósicos, matéria orgânica amorfa e, principalmente, cutículas vegetas), 

indicando um estado de degradação avançado da matéria orgânica, sobrando apenas 

as partes mais resistentes desta.  

Essa matéria orgânica pode ser oriunda das águas que percolam os solos 

podzólicos da bacia do Rio Negro. A matéria orgânica pode ainda ser derivada da 

degradação do material florestal presente no entorno do lago, sendo transportada para 

o lago durante os eventos de enchente. 

De modo geral, a planície de sedimentação estudada no Rio Negro demonstrou 

ser um ambiente em que os centros de sedimentação variam ao longo do tempo. Estes 

centros de sedimentação estariam relacionados ao deslocamento lateral dos canais 

principais de correntes dos rios, além de seu preenchimento pelas enchentes. Podem 

ser reconhecidas duas fases neste preenchimento: uma fase de forte deposição com 

migração lateral dos canais até 8000 anos e uma fase de sedimentação mais lenta com 

características mais lacustres após 8000 anos AP. 
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