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RESUMO 

 

 
O estudo em questão apresenta o uso do Carbono grafítico (BC) como indicador de queimadas em 

dois enfoques: ocorrência de paleoincêndios em um registro sedimentar do Lago do Saci (PA), com o 

intuito de evidenciar eventos de distúrbios relacionados a queima de sistemas florestais associados a 

ocorrência de paleoclimas secos na parte sudeste da Amazônia ao longo do Holoceno e como indicador de 

queimadas em registros sedimentares de mudança do uso da terra, no município de Alta Floresta (MT). O 

perfil da concentração de carbono grafítico (BC) determinado através do método térmico (CTO-375) 

refere-se ao testemunho SACI 1, que abrange 9200 anos cal AP e a quatro registros sedimentares de 

barragens artificiais do norte do Mato Grosso .referente aos últimos 100 anos. No registro sedimentar do 

Lago do Saci foi possível observar quatro fases distintas de sedimentação que permite distinguir diferentes 

fases paleoclimáticas. No Holoceno inferior, observa-se uma transição de um ambiente úmido para um 

mais seco, caracterizado por fortes eventos de enxurradas. No Holoceno Médio estabeleceu-se um ambiente 

deposicional de baixa energia hidrodinâmica, com altos valores de carbono grafítico suportando a 

existência de um clima seco. A transição para o Holoceno tardio foi marcado por um clima úmido como 

sugerem o aumento de carbono orgânico total e derivados de clorofila assim como reduções nos valores de 

concentração de carbono grafítico.  Durante o Holoceno Tardio, o aumento da concentração de BC é 

observado por volta de 1850 anos cal AP, decorrentes de atividades antrópicas na região ou alteração de 

biomassa. Nos registros de mudança do uso da terra, os dados de carbono grafítico auxiliam na 

determinação da dimensão dos incêndios em escala local ou regional como dado complementar a contagem 

microscópica de partículas de carvão, bem como processos de co-deposição entre o mercúrio e BC, como 

mostra a correlação significativa e positiva entre os dois parâmetros (p < 0,05; N=59 e r = 0,55). A analise 

das partículas de carvão e Hg sugerem a remobilização o metal por ação de queimadas, pois os testemunhos 

LCEN050 e WSW150 apresentaram as maiores concentrações de partículas de carvão 10,8x106 e 6,96x106 

partículas/g respectivamente e os menores valores médios na concentração de Hg (0,06 e 0,07ppm 

respectivamente). Considerando que em setores mais afastados ao centro municipal e de maior conservação 

de biomassa, observam-se os maiores valores de acumulação de carbono grafítico, 0,023% (LCEN050) e 

0,078% (WNW150) de BC, sugere-se que o transporte destas partículas pela circulação atmosférica de 

longo percurso. Em escala temporal, o processo de ocupação territorial é observado no testemunho 

WNW150 (única barragem natural entre as quatro estudadas). O processo de colonização do município, 

ocorrido na década de 70, é marcado pelo aumento dos fluxos de todos os parâmetros a partir de 1967. O 

fluxo de partículas de carvão aumenta de 0.028 para 0,500x1010 partículas/m2/ano e os de Carbono 

grafítico de 0,405 para 2,28 gBC/m2/ano entre 1967 e 1984. 

 

Palavras-Chave: Carbono grafítico. Amazônia. Holoceno Médio. Mudanças do uso da terra. 

 

 



v 

 

ABSTRACT 

 

 

This study presents the use of Black Carbon as indicator of fire occurrences on two 

approaches: Occurrences of paleofires in a sedimentary record of Saci lake (PA), to related 

events of burning forest, associated with the occurrence of dry paleoclimates, in the 

southeastern part of the Amazon during the Holocene; and as an indicator of fire records of 

land change use in Alta Floresta (MT).The concentration of Black Carbon (BC)for  the core 

SACI 1, with a basal age of 9200 cal years BP, and four core in the northern Mato Grosso that 

covers the last 100 years, was determined by the thermal method (CTO-375).In the 

sedimentary record of Saci lake was identified four units of sedimentation which correspond 

to different paleoclimatic phases. In the Early Holocene the transition from humid to a drier 

climate was observed, characterized by the occurrence of run-off events. In the Mid-Holocene 

was established a depositional environment of low hydrodynamic energy, with high values of 

BC supporting the existence of a dry climate. The Mid-late Holocene transition was marked 

by a humid climate as suggest the increase in TOC values and chlorophyll derivates as well as 

the reduction in the BC concentration. In the Late Holocene occurs the increase of BC 

concentrations in 1850 cal yrs BP, due the antropogenic activities in the region or biomass 

change around the lake. In the land change use records, the BC profile work with a 

complementary proxy associated with the charcoal particles, could provide the extent of fires 

in regional or local scale, well as the co-deposition process of mercury and BC, as shown 

insignificant and positive correlation between the two parameters(p <0.05, N = 59;  r = 0.55). The 

analysis of the coal particles and Hg suggest the remobilization of the metal by the burning process 

used for croplands installation, for the cores LCEN050 and WSW150 had the highest concentrations 

of carbon particles 10.8x106 and 6.96x106 particles/g respectively and the lowest average 

concentration of Hg (0.06and 0.07 ppm respectively). In the more distant collect point of the town 

center with larger biomass conservation, there are the highest accumulation of graphitic carbon, 

0.023% (LCEN050) and 0.078% (WNW150) BC, it is suggested suggest the transport of these 

particles by the atmospheric circulation. In the temporal scale, the process of land occupation is 

observed in the core WNW150. The process of colonization of the city, occurred in the 70's, is marked 

by increased flows of all parameters since 1967. The flow of carbon particles increases from 

0.028x1010 to 0.500x1010 partícles/m2/yr and graphitic carbon of 0.405 to 2.28 gBC/m2/yr between 

1967 and 1984. 

 
Keywords: Black carbon. Amazon. Mid-Holocene. Land change use. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
 

O conceito de carbono grafítico (BC derivado do Inglês Black Carbon) foi definido 

por Goldberg (1985) como uma substância altamente refratária remanescente após a queima 

incompleta de biomassa, melhor compreendida como um modelo continuum de combustão 

com elevados teores de carbono, quimicamente heterogêneo e estruturas aromáticas. 

Esse continuum de produtos gerados pela combustão compreende uma faixa que 

abrange da biomassa levemente carbonizada (1-100 mm) a fuligem altamente condensada e 

refratária (30-40 mm). Essa gama de matérias pode ser encontrada na atmosfera, sedimentos 

marinhos, solos e água, sendo sua origem exclusivamente terrestre (MASSIELLO, 2004). 

Como característica, o carbono grafítico (termo usado para estudos em solo e 

sedimento) ou carbono elementar (usado pela ciência atmosférica), apresenta alta resistência à 

degradação biológica e química, permanecendo no ambiente por longos períodos. Uma vez 

depositado em compartimento sedimentares, o fato do BC ser relativamente inerte, torna essa 

substância um excelente marcador geoquímico e um dos melhores indicadores para 

paleoincêndios (FORBES et al., 2006; PRESTON; SCHMIDT, 2006). Carbono grafítico, 

portanto, representa uma parcela do carbono com longo tempo de residência no ambiente , 

podendo ser considerado como um sumidouro de carbono dentro do ciclo deste elemento em 

escala geológica (KULBUSH; CRUTZEN, 1995). 

A reconstrução de paleoincêndios vem despertando uma atenção cada vez maior em 

estudos de mudanças climáticas em escalas globais e regionais, uma vez que o histórico de 

queimadas em uma região fornece uma conexão entre clima, tipo de vegetação e eventos de 

queima (SMITH; NOACK, 2000). A ocorrência e intensidade de paleoincêndios podem ser 

indicadas pela concentração e fluxo de produtos resultantes da combustão em perfis 

sedimentares (GOLDBERG, 1985). 
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Na ciência atmosférica, as partículas de Carbono grafítico atuam como um forte 

agente para o aquecimento global, superando o dióxido de carbono, porém seu tempo de 

permanência na atmosfera é de apenas alguns dias enquanto o dióxido de carbono perdura por 

milênios.  

Carbono grafítico e outras partículas originadas do processo de combustão operam 

através de mecanismos indiretos no resfriamento e no aquecimento da atmosfera, bem como 

na redistribuição de chuva e neve. Muitos desses mecanismos ocorrem pelo aumento da 

refletividade das nuvens, auxiliando no resfriamento, ou através do aceleramento da 

evaporação das nuvens, provocando um aquecimento da superfície da Terra (IPCC, 2007). 

Estudos realizados mostram que o carbono grafítico como produto da combustão de 

combustíveis fósseis, pode adsorver metais na forma de carvão do processo de pirólise da 

madeira (CHEN et al., 2007; MOHAN et al., 2007; PLEIJEL; MUNTHE, 1995), e 

principalmente carrear metais pesados voláteis como As, Hg etc., que são liberados para o ar 

na forma de aerossóis e subsequentemente podem  depositar em solos ou sedimentos 

(BIGNOLI; SABBIONI, 1984; LOCKERETZ, 1974). 

Do ponto de vista analítico, o fato do carbono grafítico serconsiderado umcontinuum 

químico de materiais com diferentes dimensões, ocasionam problemas na sua quantificação. 

Dois conjuntos distintos de metodologias têm sido desenvolvidas como conseqüência dos 

diferentes papeis atribuídos em ambientes atmosféricos ou terrestres/marinhos. No primeiro, o 

BC é usualmente quantificado por metodologias ópticas, através de suas propriedades 

referentes à absorção de luz. Em solos e sedimentos, os métodos de quantificação são 

baseados em sua resistência a degradação, e em particular, oxidação. 

O estudo em questão apresenta o uso do carbono grafítico como indicador de 

queimadas abrangendo enfoques como a ocorrência de paleoincêndios em um registro 

sedimentar do Lago do Saci (PA), com o intuito de evidenciar eventos de seca na parte 

sudeste da Amazônia ao longo dos últimos 10000 anos e como indicador de queimadas no 

município de Alta Floresta (MT),característico pela atividade mineradora na década de 80 e 

intenso desmatamento provocado pelas queimadas em decorrência dos processos de mudança 

do uso da terra. 
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2 BASE TEÓRICA 

 
 

Atividades antrópicas podem provocar mudanças climáticas através da alteração da 

concentração atmosférica de CO2. O aumento da concentração do CO2 atmosférico é 

reportado pelo Quarto Relatório de Avaliação do Painel Intergovernamental sobre Mudanças 

Climáticas (IPCC, 2007), com valores em torno de 280 ppm no período pré-industrial, para 

379 ppm em 2005, sendo tal variação provocada  principalmente pelo uso de combustíveis 

fósseis, seguido pelas mudanças no uso do solo. 

Em termos de emissão de CO2, os países industrializados contribuem com 70% das 

emissões através da queima de combustíveis fósseis. O tempo de residência desse gás na 

atmosfera é de aproximadamente um século, tornando estes países responsáveis pelas 

emissões que provocaram o aumento do efeito estufa (IEA, 2008). Países em 

desenvolvimento como o Brasil e outros países da América Latina e África, contribuem com 

grandes emissões provenientes de mudança no uso da terra. O balanço mundial da emissão de 

carbono para atmosfera aponta que 88% dessa emissão são provenientes da queima de 

combustíveis fósseis, totalizando 8,7 bilhões de toneladas de carbono por ano.  Apenas 12% 

têm como fonte a mudança do uso do solo contribuindo com 1,2 bilhões de carbono por ano. 

Nos últimos 30 anos, a região amazônica vem sofrendo intensas mudanças no uso do 

solo, como conseqüência de uma colonização agrícola, pecuária e extrativista. O 

desmatamento, e especialmente as queimadas, dirigidas por estas atividades alteraram e 

continuam alterando o ambiente, transformando floresta em pastos e alterando o balanço dos 

estoques de carbono regional e conseqüentemente global. Esse fato coloca o Brasil como o 

quarto maior emissor de gases do efeito estufa. 
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Tabela 1: Emissões absolutas em 2005 por queima de combustíveis fósseis, mudança no uso 

do solo e florestas.  

 

FONTE: (PINTO et al., 2010) 

 
 
2.1 O PAPEL DAS FLORESTAS TROPICAIS – ESTOQUES DE CARBONO 
 
 

Como consideração inicial, Lal et al. (2002) afirma que a biosfera terrestre  armazena 

aproximadamente 1500 Pg (1 Pg = 1015g) de carbono nos primeiros 100 cm de solo e segundo 

Schimel (1995) a vegetação comporta600 Pg de C. Schlesinger (1997) estima que o carbono 

estocado na vegetação é equivalente a 558 Pg e que 470 Pg residem nas florestas e savanas 

tropicais.Éde senso comum que as florestas tropicais são ecossistemas extremamente ricos em 

biodiversidade e produtividade. Outros ecossistemas, como as pastagens, os prados e as zonas 

úmidas, juntos correspondem ao estoque de apenas 16% do total. 

Estudos realizados por Malhi et al. (2008); Saatchi et al. (2007); Houghton et al. 

(2001)  estimam que a floresta tropical amazônica estoca sozinha em sua biomassa uma 

quantidade média de carbono que variam entre 77 a 120 Pg de carbono. Tais trabalhos 

apresentam uma pequena diferença entre as previsões de estoque, porém tais incertezas não 

reduzem em termos brutos o potencial deste ecossistema em relação ao reservatório de 

carbono. 

 O estoque de carbono na vegetação ocorre através de vias metabólicas essências para 

todos os vegetais originando estruturas como resultado da fixação do carbono atmosférico, 

principalmente gás carbônico. O carbono fica estocado nos vários compartimentos vegetais, 

como a madeira (4275 g C m-2), troncos finos (448 g C m-2), folhas (199 g C m-2), raízes 
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grossas (815 g C m-2), raízes finas (340g C m-2) e liteira (98 g C m-2), totalizando 6175gCm-2 

(CERRI, 2003). 

  
 
2.1.1 Desmatamento 

 
 
O desmatamento de florestas tropicais contribui, em ampla escala, para mudança 

ambientais globais, uma vez que esses sistemas representam um importante papel na 

reposição da diversidade biológica e na regulação de ciclos biogeoquímicos e hidrológicos do 

planeta (HOUGHTON, 1999). Devido à quantidade de carbono estocado nas florestas, sua 

degradação é uma das maiores fontes globais de emissão de CO2 (LORENA; LAMBIN, 

2009).  

A América Latina possui como participação significativa nas emissões de CO2 o 

desmatamento tropical. Essa atividade, durante os anos 90, liberou aproximadamente 1,5 

bilhões de toneladas métricas de carbono para a atmosfera, equivalendo a aproximadamente 

20% dos gases do efeito estufa de emissão antrópica (GULLISON et al., 2007). Segundo 

Houghton (2000), o desmatamento e a queima de biomassa foram responsáveis por emissões 

médias entre os anos de 1989-1998 por 0.18 Pg de carbono por ano na Amazônia brasileira. 

Nesses valores estão descontados a produção anual de carbono proveniente do metabolismo 

vegetal nas florestas tropicais, que equivale a aproximadamente 18 Pg C/ano (MALHI et al., 

2000), correspondendo apenas às emissões geradas por desmatamento. 

Episódios de incêndios provocados por circunstâncias climáticas, intervenções 

humanasou pelaação sinérgica de ambos os fatores, têm modificado as florestas desde o 

médio Holoceno (SANFORD et al., 1985; SOUBIES et al., 1993; CORDEIRO et al., 1995; 

TURCQ et al., 1998; CORDEIRO et al., 2008). As queimadas representam uma significativa 

fonte global de vários gases de “efeito estufa” que, além do CO2, são responsáveis pela 

emissão de CH4; N2O; CO; O3; NO2; HCNM; cloreto e brometo de metila e os compostos 

orgânicos voláteis (VOCs).  

As emissões de carbono pelas florestas sofrem um incrementonos períodos de seca, 

meses de junho a agosto (em referência a região sul - amazônica), onde as queimadas e o 

desmatamento na Amazônia alcançam suas maiores taxas (INPE, 2011), contribuem com uma 

concentração de aerossóis que chegam a atingir na atmosfera amazônica 300 a 600ugm-3, 

enquanto no resto do ano encontram-se em média 10 a 15ugm-3(ARTAXO et al., 2005). As 

grandes áreas da bacia amazônica experimentaram umas das maiores secas dos últimos 100 
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anos, em2005, com uma precipitação extremamente reduzida (MARENGO et al., 2008). Esse 

evento de El - niño apresentou conseqüências no balanço do carbono através de um acréscimo 

de 1,2 a 1,6 Pg C atmosférico (PHILLIPS et al., 2009). Secas tropicais como esta que ocorreu 

em 2005, devem ser intensificadas e se tornarem mais freqüentes nesse século como resultado 

de mudanças climáticas relacionadas ao aumento de gases do efeito estufa (MALHI et al., 

2008). 

O desmatamento na Amazônia brasileira entre os anos 1988 e 2006, correspondia a 

18.100 km2 por ano em média, chegando a uma razão máxima de 27.400 Km2 em 2004. 

Durante o ano de 2007, esse valor foi de 11.000 Km2, essa queda foi conseqüente, além das 

condições climáticas anuais, a queda do preço da soja e a força da moeda nacional e 

intervenções do governo brasileiro (NEPSTAD et al., 2006). O desmatamento acelerado é 

causado por diversos fatores: a compensação por terras agrícolas das áreas desmatadas na 

região amazônica (55%); a criação de pasto para pecuária (20%); a exploração madeireira 

(12%) e o deslocamento de cultivos (12%) (HOUGHTON, 1999 apud MALHI et al., 2000). 

Na Figura 1 abaixo se pode observar o histórico de desmatamento da Amazônia Legal. 

 

Figura 1: Histórico de desmatamento da Amazônia Legal de 1988 a 2009, em km2. Onde se verifica área de 

desmatamento mínimade aproximadamente 7.000 Km2 em 2009 e máxima de aproximadamente 30.000 em 

1995.  

Fonte: (INPE – sistema PRODES) 
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2.1.2 Mudanças no uso da terra 

  
 

A Amazônia passou por um período de colonização e desflorestamento durante as 

décadas de 70 e 80, ocasionando um crescente problema ambiental. Projetos governamentais 

de colonização e desenvolvimento da Amazônia atraíram um enorme contingente de 

imigrantes gerando, junto com o crescimento populacional da região a partir da década de 70, 

enormes problemas ambientais relacionados ao uso da terra (D’ANTONA et al., 2006). 

O desenvolvimento adotado na região amazônica foi consolidado em um fundamento, 

que visava o lucro imediato através da extração e exploração insustentáveis dos recursos 

naturais. Sendo este o motivo de diversos impactos ambientais que vêm ocorrendo de forma 

acelerada. Atualmente, o desmatamento é visto como conseqüência de fatores como o avanço 

da fronteira agropecuária, expansão urbana, atividade madeireira, atividade garimpeira e redes 

de integração nacional. 

A prática mais comum utilizada por agricultores e fazendeiros brasileiros para a 

preparação da terra, principalmente para a pastagem de bovinos, é o corte e queima das áreas 

florestadas. Esse método acaba “empobrecendo” ecossistemas de alta diversidade e biomassa 

(CORDEIRO et al., 2002). Quando a colonização na região da Amazônia teve inicio, a 

conversão de florestas (vistas, na época, como áreas improdutivas) em pastagem (considerada 

área produtiva), foi considerada uma medida de prioridade para a ocupação de vastas áreas, 

assegurando a propriedade de terra sem levar em conta os aspectos ecológicos dos 

ecossistemas (FEARNSIDE, 1993).  

Segundo Cordeiro (2002), esse processo de desmatamento na Amazônia causou uma 

redução na quantidade de carbono nos ecossistemas, aumentando as emissões de carbono para 

a atmosfera em aproximadamente 0,2 PgC ano-1. 

O relatório do PRODES 2008 exemplifica o processo de desmatamento na Amazônia. 

O primeiro passo consiste na retirada das madeiras mais nobres, seguido das madeiras para a 

construção civil e, por fim, são colhidas as árvores de madeiras leves remanescentes, para a 

produção de compensados e placas. Esse processo pode levar alguns anos, pois geralmente 

essas explorações da floresta são feitas por empreendimentos diferentes, cada um 

especializado em uma fase.  

Depois, as árvores de menor porte são derrubadas e toda a vegetação rasteira é 

destruída. Sobram poucas árvores frondosas que são protegidas, como é o caso da castanheira, 
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ou que não têm valor comercial, como as palmeiras, por exemplo, que dificultam a detecção 

do desmatamento. Neste momento, foi eliminado cerca de 50% do dossel (árvores mais altas). 

É comum a introdução de capim nestas áreas degradadas. Com isto, a pecuária pode se 

desenvolver na área de floresta, enquanto ela ainda não desapareceu. O capim e a cobertura 

florestal remanescente são queimados posteriormente, provocando uma segunda limpeza da 

área. Com a recorrência do fogo, sobram vivas apenas cerca de 10% a 20% das árvores que 

compõem o dossel e grande quantidade de árvores mortas em pé. O capim possui adaptações 

ao dano causado pelo fogo e brota novamente, o que permite que mais uma vez o gado seja 

colocado para pastar na área assim degradada. Queimadas subseqüentes destroem 

completamente o que restou da floresta inicial. Este processo de degradação, em que a 

pastagem é gradativamente introduzida, pode durar alguns anos. As figuras 2 e 3 ilustram o 

processo de desmatamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Ilustração da degradação progressiva.  

                                                    Fonte: relatório PRODES, 2008. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Foto do processo de degradação progressiva. 

                                              Fonte: INPE, 2008 

 

Na análise desse processo de desmatamento, é necessário diferenciar os pequenos 

produtores, tipicamente imigrantes, e os povos indígenas. É importante ressaltar que o sistema 

de agricultura dos povos indígenas, é realizado por uma baixa densidade populacional e 

especializado no conhecimento ecológico, a ponto de ser considerada uma prática 

relativamente sustentável, quando comparada aquelas realizadas pelos imigrantes (WALKER 

et al., 1996). 

O processo de mudança de uso do solo e de cobertura vegetal segue pontos 

importantes como: Os assentamentos familiares em região fronteiriça seguem uma trajetória 

de desbravamento ao longo do tempo que reflete sua integração, social, política, econômica e 

ambiente biofísico; e diferentes formas de ocupação do uso da terra podem ocorrer 

dependendo do histórico ocupacional. 

Segundo Walker (1996), mudanças na cobertura vegetal representam uma grande 

ameaça na sustentabilidade de ecossistemas, principalmente quando espécies naturais são 

retiradas para a utilização da terra para outros meios de cultura. Essa conversão promove 

principalmente a redução de energia, água e nutrientes para o ecossistema, provocando, 

geralmente, um processo de mudança natural (OJIMA et al., 1994). 
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Cada região em particular apresenta uma sensibilidade única referente a impactos 

ambientais, que dependem de suas características ecológicas e biogeoquímicas, incluindo as 

próprias atividades humanas ali instaladas, isto é, da capacidade suporte de um dado 

ecossistema às diferentes atividades antrópicas possíveis de serem ali instaladas. Assim, rios 

intermitentes deverão ser regidos por limites sazonalmente mais restritivos quanto à liberação 

de efluentes urbanos e agrícolas, por exemplo. Da mesma forma, bacias de drenagem afetadas 

por despejos urbanos e/ou agrícolas, poderão tornar-se inviáveis para o desenvolvimento 

turístico e/ou de aqüicultura, enquanto que alterações nos usos do solo poderão resultar em 

desequilíbrio entre as forçantes de erosão e sedimentação em diversos ambientes aquáticos 

(LACERDA, 2006). 

 Essa capacidade intrínseca dos ecossistemas naturais, de imobilizar substâncias 

contaminantes, conhecida como capacidade suporte, dependente de suas propriedades 

ecológicas fundamentais. Entretanto, Lacerda (2007) considera que, devido a ações 

antrópicas, todos os ecossistemas do planeta se encontram em graus variados de alteração. 

Sendo assim, a capacidade suporte desses ambientes se encontra em estágios diferenciados de 

utilização.  

 Em 1980, os trópicos emitiam de 0,42 a 1,55 GT de carbono como conseqüência de 

mudanças no uso da terra. Destes estima-se que entre 0,31 e 1,3 GT foram liberados pelo 

corte de vegetação; enquanto 0,11 a 0,25 GT são provenientes de conversão de florestas para 

agricultura e pecuária (DETWILER; HALL, 1988). 

Segundo o Censo Agropecuário de 2006, as atividades agrícolas, florestais e da 

pecuária abrangeram cerca de 30% do território nacional, ou 254,6 milhões de hectares no 

mesmo ano. No ano de 2005, o inventário brasileiro de emissões aponta como o principal 

emissor as práticas de mudança do uso da terra e florestas (desmatamento), como 61% das 

emissões de CO2e do país. O setor agropecuário brasileiro aparece em segundo lugar com 

19% das emissões (BRASIL, 2010) como ilustra a figura 4. 
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Figura 4: Emissões por setor em 2005 em CO2e. 
   Fonte: Propostas empresariais de políticaspúblicas. 

 

Em relação aos tipos de GEE emitidos em função das atividades de mudança do uso 

da terra e florestas, essas práticas representam a maior fonte de emissões de dióxido de 

carbono (CO2) (76%), a agropecuária é responsável pela maior parte das emissões de metano 

(CH4) (71%) e óxido nitroso (N2O) (91%), gases com maior potencial de efeito-estufa (GWP, 

na sigla em inglês) (Figura 5). 

A emissão de outros gases do efeito estufa provenientes do setor de mudança no uso 

da terra embora menores do que aquela de CO2 também é relevante. A queima da biomassa 

foi responsável por 17% das emissões de Metano (CH4) em 2005 no Brasil e 4% das emissões 

de N2O (MINISTÉRIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA, 2005). Estima-se que o CO2 

permaneça cerca de 100 anos na atmosfera, o CH4 permaneça 12 anos e o oxido nitroso cerca 

de 14 anos (IPCC, 2007). 
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Figura 5: Emissões de GEE por tipo de setor. 

          Fonte: Propostas empresariais de políticas públicas. 

 

Um dos maiores vetores das emissões brasileiras de CO2 aponta entre as práticas 

realizadas através do uso da terra para a agropecuária, o desmatamento como a principal fonte 

para essas emissões. Em 2005, amudança no uso da terra e florestas correspondiam a 61% das 

emissões brasileiras. A pecuária extensiva ocupa hoje uma área três vezes maior (21%) do que 

a das atividades de agricultura (6,5%) e silvicultura (0,7%) no uso da terra no Brasil. (Figura 

6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Uso da terra no Brasil. 

                              Fonte: Propostas empresariais de políticaspúblicas. 
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O Brasil assistiu a um grande crescimento de seu setor agropecuário nos últimos anos, 

refletindo no aumento da oferta de alguns de seus principais produtos agropecuários,no 

período compreendido entre os anos de 2006 e 2009, como por exemplo: etanol (18% ao ano), 

milho (14%), algodão (12%), leite, açúcar, carne suína (6% cada) e carne de frango (5%) 

(ICONE, 2010).  

A ausência de políticas e incentivos demercado para o produtor rural ampliar 

aprodutividade da área dedicada ao pasto acabou gerandoincentivos perversos, ocasionando 

um avanço da fronteira em função da degradação dos pastosutilizados. Sem nenhum incentivo 

direto e sem ampla difusãode tecnologias para recuperar áreas degradadas, a opção encontrada 

pelo produtor rural, ao longo das últimas décadas, motivado por terras baratas e abundantes, 

foi expandir sua produção para novas áreas. 

 
 

2.2 REGISTROS SEDIMENTARES DAS MUDANÇAS AMBIENTAIS  

 
 
O município de Alta Floresta vem sofrendo, desde o início da década de 70, constantes 

e intensas mudanças no uso da terra, que ficaram registrados em sedimentos da região. O 

processo de colonização e crescimento da cidade, objetivando o progresso econômico da 

região, provocou a construção de muitas barragens artificiais. Tais barragens auxiliam no 

estudo de danos causados ao meio ambiente, uma vez que produtos da queima de biomassa 

florestal e resíduos do garimpo, como o mercúrio, e partículas atmosféricas associadas, 

sedimentam nesses ambientes deposicionais recém-formados. (CORDEIRO et al., 2002). 

 Os registros sedimentares podem ser utilizados como ferramenta para avaliar as 

alterações ocorridas no município, como o aporte de matéria orgânica, reconstrução da 

biomassa queimada e emissão de carbono atmosférico a partir da década de 70. Esses novos 

ambientes deposicionais passaram a se comportar como ambientes lacustres, contendo 

informações únicas em seus registros sedimentares sobre a evolução ecológica da reagia, 

auxiliando no acesso aos impactos ambientais do homem em ecossistemas locais. Segundo 

Meyers (2003), a composição elementar, isotópica e molecular da matéria orgânica evidencia 

a biota no lago e em seu entorno. 
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2.2.1 Composição elementar da matéria orgânica 

  
 

 As análises dos teores de concentração de carbono orgânico total e nitrogênio total são 

capazes de informar sobre a origem da matéria orgânica sedimentar. Através da razão entre os 

dois parâmetros (C/N) é possível distinguir duas principais fontes da matéria orgânica 

presente nos sedimentos, permitindo a reconstrução paleoambiental de sua origem. 

A origem dominante da matéria orgânica são os vegetais. Segundo Meyers (2003), estes 

podem ser divididos em plantas avasculares que possuem como característica baixos teores de 

celulose ou lignina e grandes proporções de matéria protéico rico em nitrogênio, como é o 

caso de algas e fitoplâncton. O segundo grupo compreende as plantas vasculares ricas em 

celulose e lignina como árvores terrestres, macrófitas emergentes do lago, grama e arbustos. 

O primeiro grupo, confere uma razão C/N com valores baixos, variando entre 4 e 10, 

devido a sua natureza rica em nitrogênio. O segundo grupo por apresentar uma estrutura mais 

complexa com grandes quantidades de carbono (celulose e lignina) tem razão típica de C/N 

acima de 20 (MEYERS, 1994).  

 
 
2.2.2 Composição isotópica da matéria orgânica 

 
 
 Segundo Meyers (1997), a razão de carbono isotópico pode ser utilizada para 

identificar matéria orgânica de diferentes tipos de plantas terrestres, bem distinguir a fonte da 

matéria orgânica sedimentar entre plantas marinhas e continentais. O carbono apresenta dois 

isótopos estáveis na natureza12C (99%) e 13C (1%). Em termos de abundância relativa, o δ13C 

no ambiente varia aproximadamente entre 0 e -30‰ (LIMA DA COSTA, 2006). 

O processo de assimilação do carbono plantas ocorre durante o processo de 

fotossíntese responsável pela fixação de CO2. Os diferentes ciclos fotossintéticos existentes 

são responsáveis pela composição isotópica da matéria orgânica em função da capacidade em 

que cada um deles apresenta em assimilar diferentes quantidades de CO2 e conseqüentemente 

de 13C (LIMA DA COSTA, 2006). 

 As vias de fixação do carbono nosvegetais ocorrem principalmente de duas maneiras: 

O ciclo de Calvin, onde o primeiro produto originado pela fixação de CO2 é um composto de 

três carbonos, sendo conhecido como ciclo C3. E no mecanismo aonde o CO2 é fixado ao 

fosfoenolpiruvato produzindo um composto de quatro carbonos é chamado de ciclo C4 

(RAVEN et al., 2001). 



 

 As plantas C4, devido a sua maior eficiência na utilização do CO

menores aberturas estomáticas para atingir as mesmas taxas fotossintét

evitando assim a perda de água. 

de expansão em ambientes secos e com baixas taxas de precipitação devido a sua melhor 

adaptação em ambientes de 

de vegetação seja um provável indicio da ocorrência de uma regressão da floresta,

um clima mais seco (MOREIRA

 Os valores de carbono isotópico são menos negativos (

metabolismo C4no que nas plantas 

maiores quantidades de carbono em seu ciclo metabólico

C4 e da razão C/N das plantas vasculares e algas

identificar as principais origens da matéria orgânica sedimentar

diagrama abaixo (figura 7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Diagrama C/N vs. δ13C com as regiões representativas das 

Fonte: (MEYERS et al., 2003). 

 

 O nitrogênio tem dois isótopos estáveis no ambiente: o 

Com relação aos isótopos de nitrogênio na matéria orgânica, esse parâmetro 

, devido a sua maior eficiência na utilização do CO

menores aberturas estomáticas para atingir as mesmas taxas fotossintét

perda de água. Tal habilidade permite que as plantas C4 sofram um processo 

de expansão em ambientes secos e com baixas taxas de precipitação devido a sua melhor 

adaptação em ambientes de altas temperaturas e a estresse hídrico, fazendo com que esse tipo 

um provável indicio da ocorrência de uma regressão da floresta,

(MOREIRA et al., 2008). 

bono isotópico são menos negativos (-8 e -

no que nas plantas C3(-23‰ e -36‰), uma vez que as primeiras 

maiores quantidades de carbono em seu ciclo metabólico. Os parâmetros 

e da razão C/N das plantas vasculares e algas podem auxilia de maneira sinérgica a 

as principais origens da matéria orgânica sedimentarcomo se pode observar no 

 (MEYERS, 1994). 

 

C com as regiões representativas das principais fontes de matéria orgânica.

dois isótopos estáveis no ambiente: o 14N (0,6%) e o 

Com relação aos isótopos de nitrogênio na matéria orgânica, esse parâmetro 
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, devido a sua maior eficiência na utilização do CO2, necessitam de 

menores aberturas estomáticas para atingir as mesmas taxas fotossintéticas que plantas C3, 

permite que as plantas C4 sofram um processo 

de expansão em ambientes secos e com baixas taxas de precipitação devido a sua melhor 

fazendo com que esse tipo 

um provável indicio da ocorrência de uma regressão da floresta, associada a 

-13‰) em plantas de 

36‰), uma vez que as primeiras acumulam 

Os parâmetros δ13C das plantas C3 e 

podem auxilia de maneira sinérgica a 

como se pode observar no 

pais fontes de matéria orgânica. 

N (0,6%) e o 15N (99.3%). 

Com relação aos isótopos de nitrogênio na matéria orgânica, esse parâmetro pode ser usado 
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para distinguir entre fontes de algas e plantas terrestres, evidenciar a fixação do N2 e avaliar a 

produtividade algal (MEYERS, 2003). 

 As algas (lacustres e marinhas) apresentam valores de 15N maiores do que as plantas 

terrestres, visto que as primeiras utilizam o nitrogênio dissolvido na forma de NO3-,enquanto 

as plantas captam o N2 através de organismosfixadores de nitrogênio no solo.Uma mudança 

no valor de nitrogênio isotópico é uma mudança na proporção da contribuição de algas e 

plantas terrestres na matéria orgânica. Essa diferença isotópica entre essas duas fontesde 

nitrogênio é observada nos valores de δ15N da matéria orgânica algal (+ 8,5‰) e de plantas 

C3 (+ 0,5‰) em ecossistema estuarino (MEYERS, 2003). 

 
 
2.3 CARBONO GRAFÍTICO 
  
 

O potencial de transferência do carbono proveniente da biomassa florestal para a 

atmosfera, bem como sua influencia nas condições climáticas globais, pode ser avaliado pelo 

dimensionamento da freqüência e escala da ocorrência dos incêndios florestais (CORDEIRO, 

2000). Partículas de carvão são associadas a eventos de queima de biomassa e podem 

proporcionar a identificação da magnitude dos incêndios florestais na região, através de 

análise quantitativa destas partículas ao longo do registro sedimentar (CORDEIRO, 1995). 

A combustão incompleta de combustíveis fósseis e biomassa gera uma mistura de 

materiais com diferentes propriedades físicas (Figura 8). A esse resíduo é aplicado o termo de 

Carbono grafítico (BC) (DICKENS et al., 2004; GÉLINAS et al., 2001). Na sua composição 

incluem em ordem crescente de resistência à biodegradação, a biomassa levemente 

carbonizada, carvões produzidos pela queima da vegetação e a fuligem produzida pelo 

consumo de combustíveis fósseis (RIBEIRO et al., 2008). A origem do BC é puramente 

terrestre, sendo encontrado em solos e sedimentos, e transportado para os oceanos através da 

via fluvial e mecanismos atmosféricos (BRODOWSKI et al., 2005; KOELMANS et al., 2005; 

GÉLINAS et al., 2001). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         Fonte: Massiello, 2004.

Figura 8: Continuum de combustão englobado pelo termo Black Carbon. 

Fonte: Massiello, 2004. 
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 Estudos geoquímicos e biológicos sobre as diferentes formas de BC (biomassa 

carbonizada, carvões e fuligem) em função de suas implicações ambientais como: ser um 

significante sumidouro no ciclo global do carbono; afetar o balanço térmico da Terra; um 

eficiente indicador de incêndios (devido a sua relativa resistência bioquímica); corresponde 

uma fração significante de carbono estocado em solos e sedimentos; atua como um importante 

transportador de poluentes ou metais pesados (BRODOWSKI et al., 2005; KOELMANS et al. 

2005; HSIEH, 2008; HAMMES et al., 2007). 

 Em adição a queima de biomassa, os combustíveis fósseis contribuem com 

quantidades similares de BC (aerossóis) no ciclo biogeoquímico do carbono. Segundo Gélinas 

et al. (2001), estimativas recentes de formação de BC proveniente da queima de biomassa 

consiste em 0,05 – 0,27 Gt C/ano (KUHLBUSCH; CRUTZEN, 1995) e de combustível fóssil 

0,012 – 0,024 Gt C/ano (PENNER et al., 1993). Partículas carbonizadas de ambas as fontes, 

biomassa ou combustíveis fósseis, apresentam uma pequena reatividade (bio)química, sendo 

fortemente resistentes a decomposição através do tempo geológico (HAMMES et al., 2007; 

DE LUCA et al., 2003; ZHOU et al., 2003; GÉLINAS et al., 2001). 

 
 
2.3.1. Formação 

  
 

Partículas de BC apresentam dois caminhos distintos de formação: o primeiro consiste 

na recondensação dos compostos voláteis, dando origem a uma fuligem-BC altamente 

grafitizada; e o segundo gera o carvão-BC através do o resíduo sólido (GÉLINAS et al., 

2001). A fuligem se forma através de pequenas moléculas que são liberadas por pirólise e 

suas subseqüentes recombinações por reações via radicais livres. O carvão-BC é formado 

durante a fase da combustão onde o oxigênio reage com o carbono que se acumula na 

superfície do combustível (SCHMIDT; NOACK, 2000). 

O carvão-BC, consiste em um resíduo que mantém algumas características químicas e 

morfológicas da planta de origem. A fuligem, que é produzida pela condensação dos 

intermediários da fase gasosa, reflete em sua geoquímica as condições de combustão e não da 

planta ou do combustível utilizado. Durante a combustão, ambos os resíduos podem se formar 

simultaneamente, coexistindo em amostras ambientais (HAMMES et al., 2007). 

A formação em ambientes naturais ocorre através de reações exotérmicas, em faixas 

de temperatura entre 280°C e 500°C. Na natureza, essas partículas são produzidas por 

incêndios naturais. A maior temperatura durante esses incêndios ocorrem a 30-40 mm do solo 



 

e suas temperaturas variam de acordo com o tipo de vegetação (SCHMIDT, 2001; 

GOLDBERG, 1985). 

 Segundo Schmidt (2001), fatores como 

condições climáticas, heterogeneidade do substrato, intensidade e duração do incêndio; 

podem influenciar na quantidade e no tipo de BC produzido como ilustra a figura abaixo 

(Figura 9). A figura ilustra que em meno

exposta a degradação térmica, resultando em uma pequena quantidade de BC. Com o aumento 

da eficiência de queima, a formação de BC aumenta para o máximo de conversão (1,8 0,2%) 

do carbono inicial em 90% de efic

A formação de BC em caducifólias é maior, provavelmente devido a fisiologia como estrutura 

densa, reduzindo o acesso ao oxigênio. 

como decorrência de práticas que incluem do desflorestamento, 

agropecuárias e o uso de combustíveis fósseis como fonte energética.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Dependência da formação de Carbono grafítico  de queima de bioma

Fonte: (SCHMIDT, 2001). 

 

 Estudos revelam que a

(GOLDEBERG, 1985; SCHMIDT, 2002; KOELMANS 

carbono, por ocorrer em diferentes estados de hibridização (sp

múltiplas estruturas. Quando os á

sp3, sua estrutura é na forma

e suas temperaturas variam de acordo com o tipo de vegetação (SCHMIDT, 2001; 

Segundo Schmidt (2001), fatores como tipo de material e condição de combust

condições climáticas, heterogeneidade do substrato, intensidade e duração do incêndio; 

podem influenciar na quantidade e no tipo de BC produzido como ilustra a figura abaixo 

A figura ilustra que em menores eficiências de queima, nem toda biomassa é 

exposta a degradação térmica, resultando em uma pequena quantidade de BC. Com o aumento 

da eficiência de queima, a formação de BC aumenta para o máximo de conversão (1,8 0,2%) 

do carbono inicial em 90% de eficiência de queima, o que é comum nas queimadas de savana. 

A formação de BC em caducifólias é maior, provavelmente devido a fisiologia como estrutura 

densa, reduzindo o acesso ao oxigênio. No ultimo século, a produção de BC tem aumentado, 

práticas que incluem do desflorestamento, o avanço das 

agropecuárias e o uso de combustíveis fósseis como fonte energética. 

formação de Carbono grafítico  de queima de biomassa com a eficiência de queima.

Estudos revelam que a estrutura química do BC é altamente aromática

(GOLDEBERG, 1985; SCHMIDT, 2002; KOELMANS et al., 2006; SONG 

ocorrer em diferentes estados de hibridização (sp2 e sp

Quando os átomos de carbono se apresentam no estado de hibridização 

forma de diamante;quando no estado sp2, formam estruturas planares de 
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e suas temperaturas variam de acordo com o tipo de vegetação (SCHMIDT, 2001; 

tipo de material e condição de combustão, 

condições climáticas, heterogeneidade do substrato, intensidade e duração do incêndio; 

podem influenciar na quantidade e no tipo de BC produzido como ilustra a figura abaixo 

res eficiências de queima, nem toda biomassa é 

exposta a degradação térmica, resultando em uma pequena quantidade de BC. Com o aumento 

da eficiência de queima, a formação de BC aumenta para o máximo de conversão (1,8 0,2%) 

iência de queima, o que é comum nas queimadas de savana. 

A formação de BC em caducifólias é maior, provavelmente devido a fisiologia como estrutura 

No ultimo século, a produção de BC tem aumentado, 

o avanço das fronteiras 

ssa com a eficiência de queima. 

estrutura química do BC é altamente aromática 

SONG et al., 2002), e o 

e sp3), podendo formar 

no estado de hibridização 

formam estruturas planares de 
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grafite. O BC formado por queima de biomassa consiste principalmente de camadas 

estruturais de grafite aleatoriamente orientadas como mostra a figura a seguir (Figura 10) 

(SCHMIDT, 2002). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Unidades estruturais básicas e duas estruturas principais de Carbono grafítico. (a) BC formado em 

laboratório; (b) unidade estrutural básica de três ou quatro camadas; (c) Camadas de grafite aleatoriamente 

orientadas e (d) partícula tipo cebola com vários núcleos de condensação. 

Fonte: (SCHMIDT, 2001). 

 
 
2.3.2 Processos de perda 

  
 

Mesmo sendo considerado bioquimicamente inerte, O BC pode sofrer degradação na 

superfície da Terra através de dois mecanismos: oxidação fotoquímica e microbial 

(SCHMIDT, 2000; GOLDBERG, 1985). Microorganismos podem oxidar lentamente carbono 
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amorfo. Espera-se uma degradação preferencial de partículas que apresentam características 

como dimensões reduzidas e alta área superficial (HERRING, 1985 apud SCHMIDT; 

NOACK, 2000). As razões para a degradação do BC podem variar em relação ao tamanho de 

partícula, composição química, condições ambientais e a escala de tempo do estudo. 

 A degradação fotoquímica se baseia na instabilidade termodinâmica do carbono na 

presença de oxigênio, formando CO2. Enquanto a degradação microbiana propõe a lenta 

oxidação do carbono amorfo pela ação de microorganismos (SCHMIDT, 2001; GOLDBERG, 

1985). 

 
 
2.3.3 Identificação e quantificação 

 
 
Tentativas para determinação das fontes de BC têm sido realizadas, baseadas em 

características como: morfologia, composição elementar e tamanho de partícula. A 

distribuição do tamanho de partículas de BC encontradas ao longo do perfil sedimentar é 

influenciada pelo processo de combustão, tipo de combustível e mecanismos de dispersão e 

deposição (SCHIMDT; NOACK, 2000).  

Imediatamente após a combustão, parte do BC é transportado para longe do local do 

incêndio, e a outra é temporariamente armazenada no solo superficial. Os resíduos de BC são 

suscetíveis a fenômenos naturais como a erosão por vento e água. Em termos de transporte, 

partículas de BC são primariamente originadas nos locais de incêndios, enquanto o 

predomínio de pequenas partículas de carvão indica o transporte desse material 

(GOLDEBERG, 1985). 

Analises de BC em sedimentos e solos basicamente diferencia entre as três formas de 

carbono (carbonatos; carbono orgânico termicamente inalterado, como as substâncias húmicas 

e resíduos de vegetação; e BC). Três métodos são geralmente empregados para a 

determinação de BC: ótico, químico e térmico (GÉLINAS et al., 2001; HAMMES et al., 

2007). Esses métodos se baseiam no princípio de que as três formas de carbonos podem ser 

distinguidas por sua volatilidade, suscetibilidade a oxidação e propriedades químicas e óticas. 

Essas diferenças de propriedades variam com a composição, caracterização (SCHIMDT, 

2001). 

O método ótico, muito utilizado em ciências atmosféricas, em alguns casos envolve a 

um pré-tratamento composto por digestão química para isolamento do BC, envolvendo etapas 

de defloculação (KOH à quente) e remoção de carbonatos (HCl) e silicatos (HF). Técnicas 
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térmicas são principalmente aplicadas para analise de partículas de BC atmosféricos, e baseia-

se na combustão da amostra, convertendo todo carbono em CO2, que pode então ser medido. 

O princípio da técnica é que as condições de temperatura podem ser escolhidas para oxidar 

termicamente outras formas de carbono orgânico enquanto o BC não é volatilizado, 

procedendo-se assim a separação de BC (SCHMIDT, 2001; HAMMES et al., 2007). 

Técnicas químicas envolvem a etapa de remoção de carbonatos e silicatos. Para a 

remoção de querogênio, substâncias húmicas e outros materiais orgânicos, oxidantes químicos 

são utilizados (dicromato, ácido nítrico e peróxido de hidrogênio) em diferentes temperaturas. 

O carbono resistente pode ser caracterizado por composição isotópica ou elementar, métodos 

espectroscópicos entre outros (LIM; CACHIER, 1996; SONG et al., 2002). 

Apesar das dificuldades metodológicas empregadas para a determinação de BC, 

Schmidt (2000) e Hammes (2007) compilaram informações sobre técnicas e materiais de 

referência, respectivamente, utilizados por diversos autores na elaboração de seus estudos 

sobre quantificação de derivados de incêndios, demonstrados nas tabelas 2 e 3 abaixo: 
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Tabela 2: Metodologias aplicadas para determinação de Carbono grafítico, encontradas na literatura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptada de Schmidt, 2000. 

 

 

Pré-Tratamento Oxidação Determinação

Sedimento HCl; HF; HNO3 + H2O2 - Microscópio Daniau et al . (2007)

Plantas HCl, HF - SEM Jones & Chaloner (1991)

Solo e sedimento HCl, HF, TFA 375°C por 24 h Análise de CHN
Gélinas et al (2001); Moore & 
Kurtz(2008); Haberstroh et al . 
(2006); Dickens et al.  (2004)

Solo e Sedimento - 800° (50°C/mim.) Infravermelho Hsieh & Bugna (2008)

Sedimento - 375°C por 24h Análise de CHN Accardi-Dey & Gschwend (2002)

Sedimento Marinho HCl (1,2M) 375°C por 24h Analise de CHN Ribeiro et al  (2008)

Planta e solo HCl HNO3 (170°C) CG (derivatização)
Brodowski et al  (2005), Glaser et 

al . (1997)

Sedimento maceração 375°C por 24h HCl, Analise elementar
Gustafsson et al . (1997); 

Middelburg et al (1999); Muri et 
al . (2002).

Solo e Sedimento HCl, HF, NaOH
Cr2O7

-2 (0,1M) , 

H2SO4 (2M) (60h)
Analise de COT Song et al  (2002)

Sedimento marinho HCl HNO3 (quente) CG Middelburg et al (1999)

Solo e sedimento
HCl (3M); HF (10M) + 

HCl (1M)

Cr2O7
-2 (0,1M) , 

H2SO4 (2M)  a 55°C 

(60h)

Análise elementar (960°C)
Wang et al . (2005); Lim & 
Cachier (1996); Zhou et al . 

(2007); Grossman & Gosh (2009)

Solo e sedimento
HCl (3M); HF (10M) + 

HCl (1M)

Cr2O7
-2 (0,1M) , 

H2SO4 (2M)  a 55°C 

(60h)

RMN Simpson & Hatcher (2004)

Sedimento, solo e 
planta

HCl, HF
Cr2O7

-2, H2SO4 a 60°C 

(72h) + KOH, H2O2 

60°C 8 h

Combustão, MS Bird & Gröcke (1997)

Solo
Fracionamento por 

tamanho, HF
- Miscroscopia, RMN-13C Schmidt et al  (1996)

Técnicas ópticas

Técnicas Térmicas

Técnicas Químicas

Matriz
Metodologia

Referência



 

                Tabela 3: Materiais de referência utilizados nas analises de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 Fonte: (HAMMES et al., 2007). 
 
 
 
 

Material

Melanoidina Resíduo formado na reação da uréia com a glucose à 

Xisto Green River

Carvão lignosos Beulah-Zap

Carvão betuminoso Pocahontas

Fuligem de n-hexano
Produzido pela chama aberta de n

Carvão de madeira
Carvão da madeira de castanheira 

Carvão de gramíneas
 Carvão de gramíneas 

Poeira urbana (SRM 1649a)
Coletado em 

Sedimento marinho (SRM 1941b)

Vertisol
Solo arenoso-argiloso coletado na profundidade de 0-10 cm em Urrbrae (Sul 

Chernozem
Solo argilosos levemente arenosos coletado na profundidade de 20-60 cm na 

região de Hildesheim

Matéria orgânica dissolvida (DOM) Coletado em Suwannee River usando osmose reversa (Georgia, USA)

utilizados nas analises de Carbono grafítico. 

Método de Produção/Coleta
Carbono orgânico

massa g/Kg

Resíduo formado na reação da uréia com a glucose à 90°C por 30 dias 541.3 (30.1)

Coletada da zona Mahogany do Green River (Utah, USA) 272.5 (12.9)

Coletada em Mercy County (Dakota do Norte, USA) 589.6 (101.3)

Coletado em Buchanan County (Virginia, USA) 846.1 (62.6)

Produzido pela chama aberta de n-hexano e coletado na superfície de um funil 

invertido
921.3 (32.9)

Carvão da madeira de castanheira (Castanea sativa ) produzido à 450°C por 5 

horas em atmosfera inerte de N (Tessin, Suíça)
744.4 (45.6)

 Carvão de gramíneas (Oryza sativa) produzida à 450°C por 5 horas em 

atmosfera inerte de N ( Tessin, Suíça)
591.4 (32.0)

Coletado em 1976-1977 como material particulado atmosférico na área de 

Washington DC (USA)
178.4 (6.3)

Coletado no porto de Baltimore em Chesapeake Bay (USA) 30.7 (4.0)

Solo arenoso-argiloso coletado na profundidade de 0-10 cm em Urrbrae (Sul 

da Austrália), 37% argila
31.3 (2.3)

Solo argilosos levemente arenosos coletado na profundidade de 20-60 cm na 

região de Hildesheim-Braunschweigh (Harsum, Alemanhã), 19% argila
19.3 (0.9)

Coletado em Suwannee River usando osmose reversa (Georgia, USA) 459.4 (37.6)

Materiais Interferentes

Materiais ricos em BC produzidos em laboratório

Matrizes ambientais
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Carbono orgânico, 
massa g/Kg

Área Superficial

541.3 (30.1) 2.9

272.5 (12.9) 0.8

589.6 (101.3) 1.6

846.1 (62.6) 1.9

921.3 (32.9) 73.9

744.4 (45.6) 2.0

591.4 (32.0) 5.9

178.4 (6.3) 3.7

30.7 (4.0) 28.6

31.3 (2.3) 57.3

19.3 (0.9) 9.0

459.4 (37.6) -

3
9

 



 

2.3.4 Contribuição com o aquecimento global

 
 
 Carbono grafítico é um contribuinte significativo para o aquecimento global, sendo 

responsável por 0,3°C (Figure 

grafítico podem exceder os relativos ao

duração na atmosfera, as partículas de BC atuam como forte agentes do aquecimento 

enquanto suspensos, superando o dióxido de carbono (CO

vida atmosférico do BC é muito cu

milênios (IPCC, 2007).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11:

Fonte: http://www.wws.princeton.edu/research/PWReports/F08/wws591e.pdf.

Contribuição com o aquecimento global 

é um contribuinte significativo para o aquecimento global, sendo 

responsável por 0,3°C (Figure 11). Os impactos climáticos regionais provocados pelo 

podem exceder os relativos ao dos gases do efeito estufa. Apesar do pouco tempo de 

duração na atmosfera, as partículas de BC atuam como forte agentes do aquecimento 

enquanto suspensos, superando o dióxido de carbono (CO2) (Figura 12). Porém o tempo de 

vida atmosférico do BC é muito curto em relação ao do CO2, que permanece na atmosfera por 

 

 

 

 

 

 Estimativa da contribuição total do aquecimento global desde 1750.

http://www.wws.princeton.edu/research/PWReports/F08/wws591e.pdf.
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é um contribuinte significativo para o aquecimento global, sendo 

s impactos climáticos regionais provocados pelo carbono 

Apesar do pouco tempo de 

duração na atmosfera, as partículas de BC atuam como forte agentes do aquecimento 

) (Figura 12). Porém o tempo de 

, que permanece na atmosfera por 

o aquecimento global desde 1750. 

http://www.wws.princeton.edu/research/PWReports/F08/wws591e.pdf. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Comparação entre as forçantes radiativas de uma tonelada de CO

Fonte:  http://www.wws.princeton.edu/research/PWReports/F08/wws591e.pdf

 

 

Aerossóis constituem partículas finas em suspensão na atmosfera. BC e carbono 

orgânico são emitidos juntos na atmosfera, formando aerossóis compostos de carbono 

elementar e compostos orgânicos. 

materiais particulados (PM1, PM2.5 e PM10, que respectivamente correspondem a massa de 

partículas menores que 1µm, 2.5

Entre todas as formas de carbono, o carbono orgânico apresenta 

tendendo a dispersar a luz solar, contribuindo 

aquecimento global (HAMMES

Estimativas da forçante climática provocada pelo 

forçantes diretas e indiretas), variam 0.3 W/m

1.2 W/m2, sendo maior que a contribuição dos outros gases do efeito estufa ou do ozônio 

troposférico (IPCC, 2007; RAMANATHAN, 2007).

Em termos de feedback

outras partículas provenientes da combustão operam no clima através de mecanismos 

indiretos, ocasionando um aquecimento ou resfriamento do ambiente. Entre os efeitos de sua 

presença na atmosfera incluem a redistribuição de chuvas e neves 

 

 

 

 

 

 

Comparação entre as forçantes radiativas de uma tonelada de CO2 e uma tonelada 

http://www.wws.princeton.edu/research/PWReports/F08/wws591e.pdf

Aerossóis constituem partículas finas em suspensão na atmosfera. BC e carbono 

orgânico são emitidos juntos na atmosfera, formando aerossóis compostos de carbono 

elementar e compostos orgânicos. Partículas de BC são geralmente medidas

s particulados (PM1, PM2.5 e PM10, que respectivamente correspondem a massa de 

µm, 2.5µm and 10µm) 

Entre todas as formas de carbono, o carbono orgânico apresenta 

tendendo a dispersar a luz solar, contribuindo com uma forçante radiativa nega

(HAMMES et al., 2007; BACHMANN, 2009). 

Estimativas da forçante climática provocada pelo Carbono grafítico 

forçantes diretas e indiretas), variam 0.3 W/m2 + 0.25, sendo recentemente e

, sendo maior que a contribuição dos outros gases do efeito estufa ou do ozônio 

RAMANATHAN, 2007). 

feedback relacionada a incidência de irradiação

outras partículas provenientes da combustão operam no clima através de mecanismos 

indiretos, ocasionando um aquecimento ou resfriamento do ambiente. Entre os efeitos de sua 

presença na atmosfera incluem a redistribuição de chuvas e neves 
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e uma tonelada de BC. 

http://www.wws.princeton.edu/research/PWReports/F08/wws591e.pdf. 

Aerossóis constituem partículas finas em suspensão na atmosfera. BC e carbono 

orgânico são emitidos juntos na atmosfera, formando aerossóis compostos de carbono 

geralmente medidas como parte de 

s particulados (PM1, PM2.5 e PM10, que respectivamente correspondem a massa de 

Entre todas as formas de carbono, o carbono orgânico apresenta a menor refletividade, 

com uma forçante radiativa negativa para o 

Carbono grafítico (combinando 

+ 0.25, sendo recentemente estimada em 1.0-

, sendo maior que a contribuição dos outros gases do efeito estufa ou do ozônio 

relacionada a incidência de irradiação, Carbono grafítico e 

outras partículas provenientes da combustão operam no clima através de mecanismos 

indiretos, ocasionando um aquecimento ou resfriamento do ambiente. Entre os efeitos de sua 

presença na atmosfera incluem a redistribuição de chuvas e neves 
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(http://www.wws.princeton.edu/research/PWReports/F08/wws591e.pdf - acessado em: 13 de 

maio de 2010). (Figura 13). Esses mecanismos indiretos ocorrem através da interação com 

nuvens, uma vez que partículas provenientes da combustão podem aumentar a refletividade 

das mesmas. Tal fenômeno de refletividade resulta em um resfriamento, através da redução da 

quantidade de luz solar que atinge a terra, mas pode também provocar alterações de 

precipitação (BACHMANN, 2009; RAMANATHAN, 2007).  

Partículas de fuligem podem acelerar a evaporação das nuvens, permitindo que mais 

luz solar atinja a superfície da Terra. Esse material pode continuar a aquecer mesmo depois de 

serem removidos da atmosfera quando presentes na neve e no gelo. Sua coloração escura 

absorve a radiação, acelerando o derretimento do gelo, como ocorre no Himalaia e no Ártico 

(BACHMANN, 2009). Segundo dados do Intergovernmental Panel on Climate Change 

(IPCC), a presença de Carbono grafítico na neve reduz o albedo superficial, contribuindo com 

uma forçante Radiativa (RF do inglês Radiativeforcing) RF de +0.1 [±0.1] W/m2. 
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Figura 13: Efeito indireto das partículas na atmosfera. 

                                              Fonte: Adaptação (IPCC, 2007). 

 

 

2.4 ESTUDOS PALEOCLIMÁTICOS 

 
 

2.4.1 Paleoclima na Amazônia 

 
 
Em relação ao aquecimento global referente às alterações do ciclo geoquímico do 

carbono, vale ressaltar que a Amazônia constitui um dos maiores compartimentos de 

estocagem de carbono da Terra, estocando aproximadamente 190 PgC. Esse valor representa 

metade do estoque de carbono das florestas tropicais e cerca de 7 a 10% de todo o carbono do 

planeta (ADAMS; FAURE, 1998).  

a) Nuvens não-poluídas 
apresentam partículas 
largas, que naturalmente 
estão disponíveis para 
formá-las. 

b) Agindo como núcleos de 
condensação, pequenas 
partículas podem aumentar 
o número e diminuir o 
tamanho das partículas das 
nuvens. Isto aumenta a 
refletividade da nuvem e 
prolonga sua vida 
(aumentando o 
resfriamento), porém 
diminui a precipitação. 

c) Partículas de fuligem 
nas nuvens aumentam a 
absorção de luz. A 
liberação da radiação 
absorvida pode causar o 
encolhimento das 
nuvens (aumento do 
aquecimento) e diminuir 
a precipitação 

d) Partículas de fuligem 
depositadas na neve ou 
gelo absorvem a luz do 
sol e aumentam o 
derretimento, expondo 
superfícies escurase 
absorvendo ainda mais a 
luz solar. 
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A Floresta Amazônica ocupa territorialmente diversos países, incluindo as regiões 

Norte, Nordeste e Centro-Oeste do Brasil. Apresenta como característica marcante sua 

biodiversidade e microclimas diferentes. Esse conjunto de característica torna ardiloso o 

trabalho de compreender o histórico climático da Amazônia ao longo do tempo.  

Dentro do contexto do trabalho, focando os últimos 10000 anos, serão apresentados 

alguns dados disponíveis da literatura sobre o histórico climático da Amazônia ao longo do 

Holoceno. 

 

2.4.1.1 Pleistoceno- Holoceno inferior (18000 - 9000 anos AP) 

 

Estudos mostram que durante esse período ocorreram variações significativas na Bacia 

Amazônica (MAYLE; BEERLING, 2004). Estudos realizados em registros polínicos por 

Mayle et al. (2000) na Laguna Chaplin, no leste da Bolívia, estudado por indicou a 

predominância de savana, porém as galerias de florestas estavam registradas através de polens 

de Podocarpuse Alchornea, sugerindo  que o ambiente estaria em condições de stress hídrico 

reduzido e baixas temperaturas. 

Tais evidências se mostravam contrárias e estudos realizados em Porto Velho e 

Humaitá. Através da análise isotópica de carbono em perfis de solo, Freitas et al. (2001) 

observou que nessa região, nesse mesmo período, existia umidade o suficiente para a 

conservação da floresta. 

Na fronteira norte da Amazônia, dados de pólen das savanas colombianas indicam que 

até 11500 anos AP a umidade permaneceu inalterada (BEHLING; HOOGHIEMSTRA, 1998, 

1999, 2001). Na foz do rio Amazonas, análises de isótopos de oxigênio de foraminíferos 

planctônicos em registros sedimentares, sugere uma redução de 60% da descarga do rio 

Amazonas durante o período conhecido como Younger Dryas (12500 a 11500 anos AP).  

De maneira geral, os registros indicam que a Bacia Amazônica foi mais florestada 

durante esse intervalo do que no Último Máximo Glacial, em função de um aumento no 

regime pluviométrico, bem como um aumento nas concentrações de CO2 na atmosfera, 

sugerindo um aumento na biomassa da Amazônia acarretando em um maior estoque de 

carbono. 
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2.4.1.2 Holoceno Inferior- Holoceno médio (10000 - 3000 anos AP) 

 
 

Em termos gerais, esse período é caracterizado como um clima mais seco do que o 

registrado atualmente. Inúmeros registros sugerem essa condição como dados de isótopos de 

carbono em perfis de solo dos estados de RO e AM, indicam a expansão de ilhas de savanas 

(PESSENDA et al., 1998; de FREITAS et al., 2001). Tal processo pode ser explicado através 

da aridez no sul da Amazônia, permitindo o desenvolvimento de plantas C4. Mayle et al., 

2000 observa no leste da Bolívia a presença de savanas e alta freqüência de incêndios. No 

Pará, foram encontradas altas concentrações de partículas de carvão sugerindo uma grande 

freqüência de incêndios entre 7000 e 3000 AP (TURCQ et al., 1998).  

No lago Titicaca (Altiplano Boliviano) foi registrado o menor nível hídrico nos 

últimos 25000 anos, sendo o período de maior aridez registrado entre 8500 anos AP e 4500 

anos AP, bem marcada, inclusive, em outros sítios da Amazônia: Carajás (CORDEIRO, 

1995); Magdalena Cauca-San Jorge, Colômbia (van der HAMMEN, 1991); Lago La 

Yeguada, Panamá (BUSH et al., 1992); Lago Ayauch, Equador (BUSH; COLINVAUX, 

1988), a partir de registros polínicos e dados de partículas de carvão. 

Os estudos acima sugerem uma redução nos índices pluviométricos na região 

Amazônica, ocasionando a substituição da floresta por savanas e aumentando a freqüência de 

incêndios. Tais características sugerem que a biomassa presente na Bacia amazônica nesse 

período foi menor, acarretando também em um menor estoque de carbono. 

 
 

2.4.1.3 Holoceno superior (3000 anos AP- presente) 

 
 

No Holoceno Superior, as evidências apontam para a estabilização de um clima 

úmido. A expansão da área de floresta em função as savanas e um aumento na precipitação no 

Chaco boliviano foi registrado por Mayle et al., (2004). Em registros sedimentares lacustres 

em Carajás, no estado do Pará, foi observado uma redução no fluxo de partículas de carvão 

nesse período. (CORDEIRO, 1995; TURCQ et al., 2007; CORDEIRO et al., 2008).  

A expansão da floresta ocorreu em direção ao sul, no leste da Bolívia, segundo dados 

de pólen da Laguna Bella Vista e Laguna Chaplin referente aos últimos três milênios, 

alcançando seu limite geográfico em cerca de 1500 anos AP (MAYLE et al., 2000). Essa 

expansão também fica evidenciada em Rondônia e Amazonas, bem como em Carajás em 

cerca de 3000 anos AP, através de dados isotópicos, registros polínicos e partículas de carvão 
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(DE FREITAS et al., 2001; ABSY et al., 1991; TURCQ et al., 1998). O aumento da 

precipitação na parte sul da Amazônia nos últimos 3000 anos AP fica evidenciado no 

aumento do nível do Lago Titicaca (BAKER et al., 2001). No norte da Amazônia, existem 

evidências de que essa expansão da floresta ocorreu em aproximadamente 6000-7000 anos 

AP segundo estudos realizados por Behling e Hooghiemstra (1999, 2000, 2001). 

 
 
2.4.1.4 Registros holocênicos da Amazônia – Evidências de fases secas no Holocênio Médio 

 
 

Estudos paleoclimáticos sobre o histórico ambiental da Amazônia ao longo do 

Holoceno apresentam certas lacunas, apesar das mudanças climáticas significativas 

observadas na região durante esse período. Há amplas evidências de que durante a transição 

entre o Holoceno Inferior e o Médio Holoceno, as condições climáticas foram 

significativamente mais secas do que as atuais na região da Monção Sul-Americana (DIAS et 

al., 2009), tais constatações tem como base uma infinidade de indicadores como: 

Diatomáceas, partículas de carvão, composição isotópica e registros polínicos. 

Behling e Hooghiemstra (1998), em estudos realizados no norte da Amazônia, 

sugerem a existência de clima seco na região entre 6250 e 4150 anos AP, baseado em 

análisespolínicas de registros lacustres.  Na região do Alto Rio Negro da Colômbia e 

Venezuela, foi observada a presença contínua de carvão em perfis de solos nos últimos 6000 

anos AP (SALDARRIAGA; WEST, 1986) e no estado de Roraima a ocorrência de eventos de 

seca foi determinada por Desjardins et al. (1996), através da composição isotópica de perfis 

de solo. Registros polínicos do sul da Amazônia sugerem a expansão da savanna antes de 

2800 anos AP (MAYLE et al., 2000) e a composição isotópica da matéria orgânica presente 

em solos da mesma região, também reportam a ocorrência de um clima seco entre 10150 e 

3100 anos AP (FREITAS et al., 2001).  No oeste da Amazônia, a existência de períodos 

secos, são reportados por Weng et al. (2002) no equador entre 8700 e 5800 anos AP e na 

Amazônia central entre 4450 e 3800 anos BP por Absy (1979).  

Registros sedimentares do lago Calado indicam longos períodos de altos níveis de 

água a partir de 4070 anos AP até o presente (BEHLING et al., 2001). Na parte leste da 

Amazônia, estudos realizados por Moreira et al. (in press) no Lago Santa Ninha, Behling e 

Costa (2000) no Rio Curuai, também sugerem altos níveis lacustres a partir de 5000 anos AP. 

Registros polínicos suportados pela presença de carvão evidenciam períodos secos na 

transição entre o Holoceno Inferior e o Holoceno Médio (BUSH et al., 2007; IRION et al., 
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2006; CORDEIRO et al., 1997, 2008; SIFEDDINE et al., 1994, 1998, 2001; TURCQ et al., 

1998). Esses eventos de seca são decorrentes de uma maior insolação, de acordo com a Teoria 

de Milankovitch (TURCQ et al., 2007; DIAS et al., 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
3 OBJETIVO 
 
 

Utilizar o Carbono grafítico como indicador da ocorrência de queimadas em registros 

de mudança do uso da terra e em registros de incêndios paleoclimáticos durante o 

 
 
3.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 
 
 - Analisar parâmetros sedimentares e orgânicos em testemunhos sedimentares, com a 

finalidade de entender a ocorrência de fases secas 

- Determinar e quantificar partículas de car

artificiais, para entender a deposição desse material em processo de mudança do uso da terra.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilizar o Carbono grafítico como indicador da ocorrência de queimadas em registros 

de mudança do uso da terra e em registros de incêndios paleoclimáticos durante o 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Analisar parâmetros sedimentares e orgânicos em testemunhos sedimentares, com a 

finalidade de entender a ocorrência de fases secas na área de estudo durante o Holoceno;

Determinar e quantificar partículas de carbono grafítico em registros de barragens 

artificiais, para entender a deposição desse material em processo de mudança do uso da terra.
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Utilizar o Carbono grafítico como indicador da ocorrência de queimadas em registros 

de mudança do uso da terra e em registros de incêndios paleoclimáticos durante o Holoceno. 

Analisar parâmetros sedimentares e orgânicos em testemunhos sedimentares, com a 

durante o Holoceno; 

bono grafítico em registros de barragens 

artificiais, para entender a deposição desse material em processo de mudança do uso da terra. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO
 
 
4.1 MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
 
 

Alta Floresta localiza

como coordenadas geográficas 55º 30’ a 57º 00’ longitude W e 9º00

figura 14 abaixo ilustra a localização do município. A sede do município localiza

da capital do estado, Cuiabá

320 ou MT 208) como também aérea. Esse município, assim como outros da região, teve 

colonização recente, iniciada na década de 1970, dependente de ativida

extração madeireira, agricultura, garimpo e mais recentemente se tornou pólo da atividade 

pecuária da região norte do Mato Grosso (

Alta Floresta, foram feitos transectos e 

e 150km de distância. Na figura 1

dos testemunhos respectivamente.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA 

Alta Floresta localiza-se ao extremo norte do estado do Mato Grosso, apresentando 

como coordenadas geográficas 55º 30’ a 57º 00’ longitude W e 9º00’e 11º00’ latitude S. A 

abaixo ilustra a localização do município. A sede do município localiza

da capital do estado, Cuiabá. O acesso à cidade se dá por via terrestre (rodovias BR

320 ou MT 208) como também aérea. Esse município, assim como outros da região, teve 

colonização recente, iniciada na década de 1970, dependente de ativida

extração madeireira, agricultura, garimpo e mais recentemente se tornou pólo da atividade 

pecuária da região norte do Mato Grosso (BERNASCONI et al., 2008). 

Alta Floresta, foram feitos transectos e 7 testemunhos curtos foram coletados a 50km, 100km 

e 150km de distância. Na figura 15 estão dispostas a localização e as coordenadas geográficas 

dos testemunhos respectivamente. 

Figura 14: Localização da área de estudo. 
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se ao extremo norte do estado do Mato Grosso, apresentando 

’e 11º00’ latitude S. A 

abaixo ilustra a localização do município. A sede do município localiza-se a 830 km 

. O acesso à cidade se dá por via terrestre (rodovias BR-163, MT 

320 ou MT 208) como também aérea. Esse município, assim como outros da região, teve 

colonização recente, iniciada na década de 1970, dependente de atividades baseadas na 

extração madeireira, agricultura, garimpo e mais recentemente se tornou pólo da atividade 

). A partir da cidade de 

foram coletados a 50km, 100km 

estão dispostas a localização e as coordenadas geográficas 



50 

 

 

 

Figura 15: Imagem de satélite contendo os pontos de coleta: o Ponto “A” representa o município de Alta 

Floresta; os pontos B, C, D, E e F representam os testemunhos LCEN050, SSW100, WSW150, WNW150 e 

SACI-1. 

 
 
4.1.1 Aspectos físicos e naturais 

 
 

O clima consiste no tipo AWI pela classificação de Koopen, definindo um clima 

Tropical chuvoso com nítida estação seca entre Junho e Agosto e com temperaturas entre 20 e 

38°C. Durante os meses mais secos, a temperatura durante os dias mais quentes podem ser 

superior a 40°C, a média térmica anual fica em torno de 26°C. A temperatura média do mês 

mais quente fica em torno de 26 ºC, enquanto a média das máximas (observada em setembro) 

pode alcançar 34 ºC.  Com relação a pluviosidade, esta pode atingir médias muito elevada, 

algumas vezes superiores a 2.750 mm.Estas características podem ser observadas na figura 16 

abaixo. O município apresenta uma altitude média de 250 a450 m acima do nível do mar. 
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Figura 16: Resumo das variáveis climatológicas no Brasil; no detalhe circulado, destaca-se a área de estudo. 

Fonte: www.inmet.gov. 
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Com relação ao relevo do município de Alta Floresta, o Projeto RADAMBRASIL 

(Juruena, Folha SC. 21- Vol. 20), o divide em quatro unidades geomorfológicas: Depressão 

Interplanáltica da Amazônia Meridional, Planaltos dos Apiacás-Sucunduri, Planalto 

Dissecado da Amazônia e os Planaltos residuais do Norte de Mato Grosso, como pode ser 

observado na figura 17. 

A primeira delas, a Depressão Interplanáltica da Amazônia Meridional, se estende ao 

longo da área municipal, e serve de piso para as outras formas de relevo. Constitui uma vasta 

superfície rebaixada, dissecada em formas dominantemente convexas, com altimetrias que 

variam de 200 a 300m. Esta unidade é formada pelas litologias Pré-Cambrianas do Complexo 

Xingu.  

O Planalto dos Apiacás-Sucunduri encontra-se ramificado na porção centro-norte 

deste município, servindo de divisor de águas das bacias dos rios Juruena e Teles Pires. Este 

planalto é esculpido predominantemente por rochas vulcânicas e se caracteriza por constituir 

relevos de topos tabulares, total ou parcialmente conservados, com cerca de 450m de altura.  

O Planalto Dissecado Sul da Amazônia se apresenta, nesta área, sob dois aspectos: um 

deles forma blocos compactos, localizados ao sul do Planalto dos Apiacás-Sucunduri e o 

outro aparece como pontões espalhados pela porção sudoeste do município.  

Esta unidade, em todo o seu conjunto, apresenta características geomorfológicas 

semelhantes, representadas predominantemente por relevo dissecado em cristas e por 

inúmeras “Serras”.  

Os planaltos Residuais do Norte de Mato Grosso, do qual faz parte a “Serra dos 

Caiabís”, encontram-se localizados ao sul do município. Trata-se de uma das formas de relevo 

mais interessantes, pois configura um alinhamento de relevos predominantemente tabulares 

em forma de elipse, apresentando as bordas elevadas e a parte interior deprimida. 
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Figura 17: Unidades geomorfológicas da folha de alta floresta. 

                                       Fonte: (PROMIM – adaptação da RADAMBRASIL, 1980 – Folha SC-21-X-C). 

 

Os tipos de solos que compõem a região de Alta Floresta são variáveis, predominando 

o grupo de Podzólico (Amarelo e Vermelho-Amarelo) e, em pequenos percentuais, Latossolos 

e Hidromórficos, ilustrados nas figuras 18A e 18B.  

De maneira geral são considerados solos com baixa a média fertilidade de macro e 

micro nutrientes, principalmente baixos teores de fósforo e médios teores de potássio, cálcio, 

magnésio, e matéria orgânica. Assim, a maioria dos solos necessita de correção e fertilização 

para incrementar a produtividade agropecuária. 
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Os solos são constituídos por argila e granulometria arenosa de baixa fertilidade, 

altamente suscetíveis a intempéries.  

Entre os fatores responsáveis pela degradação dos solos podem-se citar as sucessivas 

queimadas que mineralizam a matéria orgânica e esterilizam o solo, somado com as altas 

precipitações pluviométricas e declividade dos solos. 

Apesar do fator econômico, a utilização da queimada para o preparo do solo e limpeza 

das pastagens tem vários aspectos negativos como degradação do solo e poluição ambiental. 

A atividade garimpeira, apesar de praticamente extinta, deixou grandes prejuízos 

ambientais, como matas ciliares degradadas, rios e córregos assoreados e contaminados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18a: Tipos de solos predominantes na Folha Ilha 24 de Maio. 

                                   Fonte: Projeto RADAMBRASIL (1980). 
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Figura 18b: Esboço Geológico do projeto Alta Floresta, em destaque a folha Ilha 24 de Maio. 

              Fonte: PROMIM.  

09°00’ 

10°00’ 

11°00’ 

57°00’ 55°30’ 

 



56 

 

A vegetação do município de Alta Floresta é constituída por Floresta Ombrófila 

Aberta e Densa, Floresta Estacional e Savana. A Floresta Ombrófila Aberta Submontana com 

Cipós representa uma das subunidades da Floresta Ombrófila Aberta e ocupa grande parte do 

município, cobrindo a Depressão Interplanáltica da Amazônia Meridional. Apresenta uma 

fisionomia bem típica, caracterizada pelo envolvimento das árvores por lianas lenhosas e solo 

adaptado por um amaranhado de lianas herbáceas.  

A Floresta Submontana de Dossel Emergente que constitui um dos subconjuntos da 

Floresta Ombrófila Densa, ocorre no Planalto Dissecado Sul da Amazônia. A floresta é 

formada por agrupamentos de árvores emergentes em visível densidade, formando geralmente 

grupos puros de indivíduos altos, grossos e bem copados. Constitui uma das subformações da 

Floresta Estacional Decidual Tropical, compreende uma vegetação que ocupa parte do 

Planalto dos Apiacás-Sucunduri. Nesta comunidade vegetal existe um considerável número de 

epífitas e 60% das árvores, perdem as suas folhas no período de estiagem. 

 A savana apresenta diferentes fisionomias: arbórea densa, aberta com ou sem floresta-

de-galeira. Esta unidade ocorre nos testemunhos do Planalto dos Apiacás e Sucunduri e na 

serra dos Apiacás e em outros pontos, onde os solos apresentam textura arenosa e o clima 

temperaturas médias variáveis (acima dos 18ºC). Este domínio vegetal se caracteriza por 

árvores de pequeno porte, isoladas ou agrupadas sobre um revestimento de gramíneas. 

 
 
4.1.2 Histórico ocupacional 

 
 

De acordo com o site da prefeitura do município, Alta Floresta foi criada a partir de 

um projeto de colonização particular, a INDECO S/A - Integração, Desenvolvimento e 

Colonização, fundada por Ariosto da Riva, época da campanha nacionalista "integrar para não 

entregar". 

Em 1973, durante a abertura da BR-163 (Cuiabá/Santarém), aos 147 km a noroeste do 

quilômetro 642, a INDECO construiu a cidade de Alta Floresta, que teve a obra concluída em 

19 de maio de 1976. 

A cidade cresceu rapidamente, transformando-se em distrito de Aripuanã em 19 de 

setembro de 1977 e, já em 18 de dezembro de 1979, teve sua emancipação político-

administrativa pela Lei Estadual nº4.157, de autoria do então deputado estadual Osvaldo 

Roberto Sobrinho e sancionada pelo governador Frederico Campos. 
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A ocupação dessa região, que inicialmente atraiu agricultores, com a descoberta do 

ouro se tornou terra de conflitos. A produção extrativa mineral, centrada na atividade 

garimpeira de ouro aluvionar, chegou a constituir-se na principal atividade regional. 

Um breve histórico encontra-se abaixo, ressaltando importantes eventos: 

 

Ano de 1973:  

• Compra de 400 mil hectares de terra pela empresa INDECO S.A – Integração, 

Desenvolvimento e Colonização Sociedade Anônima. 

 

Ano de 1974: 

• Início da execução do projeto de colonização com a abertura da estrada, ligando a 

rodovia Cuiabá-Santarém ao rio Teles Pires. 

•  Aquisição das balsas e rebocadores que posteriormente iriam promover a travessia 

do rio Teles Pires, dando acesso à Alta Floresta. 

•  Aquisição da Caldeira que forneceria energia elétrica para a futura cidade.  

 

Ano de 1975: 

• Montagem e instalação da Balsa no rio Teles Pires, em meados de fevereiro deste 

ano, com o início de seu funcionamento. 

• Instalação do Acompanhamento da INDECO onde hoje se localiza a 5ª. CIPM. 

• Funcionamento de uma pequena olaria às margens do rio Teles Pires. 

 

Ano de 1976: 

• Em 19 de maio deste ano chegaram quatro caminhões de tijolos para o início da 

construção de Alta Floresta. 

• A colonizadora constrói uma escola, um hospital, um hotel, uma serraria, um 

armazém, o 1º alojamento da INDECO, oficinas e garagens.  

• Montagem e instalação da Caldeira. 

 

Ano de 1977: 

• Alta Floresta passa à condição de distrito em 19/09/77. 

• É instalado o escritório da Ceplac, em 31/05/77. 
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Ano de 1978: 

• Decretação de Alta Floresta como Organização Municipal, em 14/09/78. 

• Instalação da Unidade Operativa da Emater/MT em Alta Floresta. 

• Instalação da Sanemat em dezembro/78. 

 

Ano de 1979: 

• Alta Floresta é elevada à categoria de município através da Lei nº. 4.157, de 

18/12/79. 

• Instalação do IBDF, hoje Ibama, em 10/11/79. 

• Ano em que foram instalados e inaugurados o Banco da Amazônia (13/03/79) e o 

Banco do Brasil em (04/06/79). 

 

Ano de 1980: 

• Retomada da agricultura de subsistência e extração acelerada da madeira 

 

Ano de 1981: 

• Instalação da Cemat e da Usina em 02/08/81. 

• A Telemat também se instala em Alta Floresta em junho de 1981. 

• Inauguração da Agência do Bemat S/A em 12/08/81.  

 

Ano de 1982: 

• Inauguração da sede definitiva da Emater/MT, em 27/08/82.  

• Pico da atividade garimpeira 

 

Segundo um levantamento recente realizado pelo CETEM, em conjunto com a 

exploração de madeira, a pecuária é a atividade mais importante sendo considerada uma das 

principais responsáveis pelo extenso desmatamento, porém a atividade mineradora e a 

agricultura também contribuem para o desmatamento da região. Em 1992 e 1996, a extração 

de madeira, registrou um “pico”, apresentando uma queda acentuada até o ano de 2006. 

A atividade mineradora na região, em 1999, indica a produção de 2.071 Kg. 

Atualmente, Mato Grosso conta com uma produção de ouro estimada em 14 mil Kg/ano. A 

atividade garimpeira de ouro, em geral, causa profundos impactos ambientais, pois sua 

principal característica de extração está baseada na lavra aleatória do minério e na dispersão 

de rejeitos sólidos e de mercúrio diretamente para as drenagens, promovendo o assoreamento 
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dos cursos fluviais, o que leva a um aumento da turbidez das águas, diminuindo a penetração 

de luz, com resultados maléficos para a flora e fauna aquáticas (CETEM, 2008). 

 
 
4.2 LAGO DO SACI – ESTUDO PALEOAMBIENTAL 

 
 
O lago do Saci está localizado ao sul do estado do Pará emuma área plana do Platô 

Cristalino Central. O lago está situado ao norte do Rio São Benedito e está a 100 km distante 

do município de Alta floresta (Figure 19). Emborao lagopareça estar instalado em umantigo 

cursodo rionão pode ser considerado um típico “oxbow” gerado por um meandro abandonado, 

uma vez que éseparado doriopor arenitospré-cambrianos. A hipótese é de que sua origem 

tenha sido provocada através de processos de avulsão do Rio São Benedito, que pdem ter sido 

causadas por atividades tectônicas. 

A área apresenta um clima tipo Am Segundo a classificação de Köppen, úmido com 

uma estaçãoseca bem intensa entre junho e agosto, com temperaturas entre 23°Ce37°C com 

uma precipitação média anual de 1800 mm (Figura 20). O Lago do Saci, segundo o projeto 

RADAM (1980), está situado emuma área de contato savana/floresta sazonal (arbórea densa). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19: Localização geográfica do Lago do Saci. 
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Figura 20: Temperatura média compensada durante o período de seca na região que compreende o município de 

Alta Floresta e o Lago de Saci. 

Fonte: www.inmet.gov. 

 
 
O tipo de solo que compõem a região do lago do Saci, segundo o projeto RADAM, é 

composto porareias quartzosas álicas e latossolo Vermelho-Amarelo álico (Figura 21).  

Esta unidade compreende solos pouco desenvolvidos, com teores de argila inferiores a 

15%, fortemente drenados, com fertilidade natural baixa. De maneira geral, a fração areia fina 

predomina sobre a areia grossa. A distribuição das areias no perfil de solo é relativamente 

uniforme, havendo um leve decréscimo com a profundidade, enquanto a fração argila se 

comporta de modo inverso, com um pequeno acréscimo, porém nunca ultrapassando 15%. 

As areias quartzosas álicas se encontram distribuídas principalmente a noroeste da 

área, apresentando saturação de bases entre 3 a 20% e a saturação com alumínio elevada, 

variando entre 50 a 80%. Estes solos ocorrem em áreas de relevo plano e suavemente 

ondulado, com vegetação de Floresta Aberta, Floresta Densa e Savana. 

 

 

 

 

 

 



 

Figura 21: Mapa geomorfológico da área de estudo com 

Fonte: RADAM-Brasil. 

 
A vegetação do lago do Saci

por um contato savana/Floresta Estacional. Esse contato verifica

diferentes sub-formações da Savana e da Floresta Estacional. Essas áreas de tensão ecológica 

estão intimamente ligadas aos fatores edáficos e a transição climática como indica o mapa 

representado na figura 22. 

Nas áreas de transição climática (muitas vezes 

formações geológicas diferentes), existe uma faixa de tensão, onde se constata uma mistura de 

espécies ou encraves das regiões ecológicas. Esses tipos de vegetação aparecem 

concomitantes em áreas com solos tipo Areia Quar

Arbórea Densa, com a existência de pequenos agrupamentos de Floresta decidual

emergente. 

 

Mapa geomorfológico da área de estudo com a localização do local de coleta do testemunho SACI

do lago do Saci é localizada em uma área de tensão ecológica 

um contato savana/Floresta Estacional. Esse contato verifica-se na forma de encraves com 

formações da Savana e da Floresta Estacional. Essas áreas de tensão ecológica 

estão intimamente ligadas aos fatores edáficos e a transição climática como indica o mapa 

 

Nas áreas de transição climática (muitas vezes coincidentes com o contato de duas 

formações geológicas diferentes), existe uma faixa de tensão, onde se constata uma mistura de 

espécies ou encraves das regiões ecológicas. Esses tipos de vegetação aparecem 

concomitantes em áreas com solos tipo Areia Quartzosas álicas onde domina a Savana 

Arbórea Densa, com a existência de pequenos agrupamentos de Floresta decidual
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a localização do local de coleta do testemunho SACI-1. 

localizada em uma área de tensão ecológica constituída 

se na forma de encraves com 

formações da Savana e da Floresta Estacional. Essas áreas de tensão ecológica 

estão intimamente ligadas aos fatores edáficos e a transição climática como indica o mapa 

coincidentes com o contato de duas 

formações geológicas diferentes), existe uma faixa de tensão, onde se constata uma mistura de 

espécies ou encraves das regiões ecológicas. Esses tipos de vegetação aparecem 

tzosas álicas onde domina a Savana 

Arbórea Densa, com a existência de pequenos agrupamentos de Floresta decidual com dossel 



 

Figura 22: Mapa fitogeográfico da área de estudo com a localização do local de coleta do testemunho SACI

Fonte: RADAM-Brasil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa fitogeográfico da área de estudo com a localização do local de coleta do testemunho SACI
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Mapa fitogeográfico da área de estudo com a localização do local de coleta do testemunho SACI-1. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
5 METODOLOGIA 

 
  
5.1 TÉCNICAS DE AMOSTRAGEM

 
 

Para o presente trabalho foram utilizados 4 testemunhos curtos coletados em barragens 

artificias no município de Alta Floresta: LCEN050 

SSW100 – 100 Km do município; WNW150 e WSW150 

realizada a coleta de um testemunho longo no Lago do Saci (SACI

ao norte do município de Alta Floresta em uma área isolada de influência antrópi

coordenadas geográficas dos testemunhos encontram

Os testemunhos curtos foram abertos 

realizando um corte longitudinal, dividindo

seccionados de dois em dois centímetros. O testemunho longo (SACI

no Departamento de Geoquímica da Universidade Federal Fluminense. A coleta foi realizada 

inserindo verticalmente um tubo alumínio sedimento.

As informações contidas no 

região do município de Alta Floresta 

são predominantemente tabulares em forma de elipse, apresentando as bordas elevadas e a 

parte interior deprimida, defi

intercalados por áreas rebaixadas propí

armadilhas sedimentares. 

Uma característica dessas áreas de topografia mais baixa é a ocorrência de ambientes

naturais de hidromorfismo

acesso a região atuam de forma natural como fonte de sedimentos das áreas mais elevadas 

para aquelas de topografia mais baixa, somando os episódios de chuvas e eventos 

provocados pelo tráfego (MARTINS, 2009

TÉCNICAS DE AMOSTRAGEM 

Para o presente trabalho foram utilizados 4 testemunhos curtos coletados em barragens 

artificias no município de Alta Floresta: LCEN050 – localizado a 50 km

100 Km do município; WNW150 e WSW150 – 150 Km do Munícipio. Foi 

realizada a coleta de um testemunho longo no Lago do Saci (SACI-1), localizado a 100 Km 

ao norte do município de Alta Floresta em uma área isolada de influência antrópi

coordenadas geográficas dos testemunhos encontram-se na tabela 4. 

Os testemunhos curtos foram abertos in situ com o auxilio de uma serra elétrica, 

realizando um corte longitudinal, dividindo-o em duas metades. Os testemunhos foram então 

de dois em dois centímetros. O testemunho longo (SACI-

no Departamento de Geoquímica da Universidade Federal Fluminense. A coleta foi realizada 

inserindo verticalmente um tubo alumínio sedimento. 

As informações contidas no RADAM Brasil (1980) é de que o solo que constitui a 

do município de Alta Floresta  é o podzólico vermelho-amarelo e os relevos da região 

são predominantemente tabulares em forma de elipse, apresentando as bordas elevadas e a 

parte interior deprimida, definindo uma paisagem de interfluvios paralelos e sub

lados por áreas rebaixadas propícias a criar áreas alagadas e conseqüentemente 

Uma característica dessas áreas de topografia mais baixa é a ocorrência de ambientes

naturais de hidromorfismo ao longo das linhas de drenagem. A construção 

de forma natural como fonte de sedimentos das áreas mais elevadas 

para aquelas de topografia mais baixa, somando os episódios de chuvas e eventos 

MARTINS, 2009). 
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Para o presente trabalho foram utilizados 4 testemunhos curtos coletados em barragens 

localizado a 50 km do município; 

150 Km do Munícipio. Foi 

1), localizado a 100 Km 

ao norte do município de Alta Floresta em uma área isolada de influência antrópica. As 

com o auxilio de uma serra elétrica, 

o em duas metades. Os testemunhos foram então 

-1) foi aberto e fatiado 

no Departamento de Geoquímica da Universidade Federal Fluminense. A coleta foi realizada 

é de que o solo que constitui a 

amarelo e os relevos da região 

são predominantemente tabulares em forma de elipse, apresentando as bordas elevadas e a 

nindo uma paisagem de interfluvios paralelos e sub-paralelos 

cias a criar áreas alagadas e conseqüentemente 

Uma característica dessas áreas de topografia mais baixa é a ocorrência de ambientes 

construção de estradas de 

de forma natural como fonte de sedimentos das áreas mais elevadas 

para aquelas de topografia mais baixa, somando os episódios de chuvas e eventos de erosão, 
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O impacto causado pela implantação da estrada nesse ambiente como modificações e 

alterações no escoamento superficial, propiciou a estagnação decorrente do acúmulo de água 

no local formando uma armadilha sedimentar. Em síntese, as condições geomorfológicas da 

região foram importantes na formação de um ambiente lêntico nas áreas de hidromorfismo 

que acompanham em paralelo de cada lado do interfluvio que ocorre na área (SANTOS, 

2009). 

 

Tabela 4: Coordenadas dos sete testemunhos curtos coletados no municio de Alta Floresta e do Lago do Saci. 

Localização dos testemunhos 

 
LATIDUDE 

(Sul) 

LONGITUDE 

(Oeste) 

LCEN 050 9°53'2,93" 56°8'47,11" 

SSW 100 10°26'4,18" 56°26'10,92" 

SSW 150 10°41'44,63" 56°35'36,80" 

WSW 100 10°2'49,17" 56°50'1,79" 

WSW 150 9°58'17,51" 57°5'54,53" 

WNW 100 9°41'56,98" 56°40'29,82" 

WNW 150 9°47'31,70" 57°24'13,41" 

Saci 1 9°7’ 56°16’ 

 
 
5.2 DENSIDADE APARENTE 
 

 

Uma sub-amostragem foi realizada, a cada 2 cm, utilizando-se cubos de acrílico de 8 

cm3 previamente pesados. Em seguida, os cubos foram pesados em balança analítica (precisão 

de 0,00001 g), secas em estufa e repesadas até atingir seu peso constante. Com posse desse 

valor (peso seco), foi possível calcular a densidade aparente de cada sub-amostra através da 

seguinte equação: 

  

 

 

 Onde, ρa significa densidade aparente (g.cm-3), Ps corresponde ao peso seco da amostra 

(g) (somente os sólidos) e Vt ao volume total da amostra úmida (cm3). 

 

 

 

t

s
a V

P
=ρ
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5.3 TEOR DE ÁGUA 

 

 

 Para a determinação do teor de água, utilizou-se o diferencial do peso obtido através 

dos pesos úmido e seco das sub-amostras. O cálculo do teor de água foi realizado através da 

seguinte equação: 

 

 

 

Onde, TH2O, representa o Teor em água (%),Pu significa o peso úmido (g) (sólidos + 

água) e Ps, o peso seco (g) (sólido). 

 
 
5.4 GRANULOMETRIA 

 

 

A análise granulométrica foi feita através de um analisador por difração a laser, 

modelo CILAS 1064, que permite a detecção e mensuração das partículas dos sedimentos 

situados na faixa de 0,04 / 500 micrômetros (µm). 

Previamente à análise, a amostra passa por um pré-tratamento, que consiste na 

eliminação da matéria orgânica. Nesse procedimento, adiciona-se gradualmente às amostras 

10 ml de peróxido de hidrogênio (H2O2). Após o ataque, as amostras são vertidas para tubos 

falcon e colocadas no ultra-som por aproximadamente 10 minutos.  

As amostras seguem então para um procedimento de lavagem com água destilada, 

onde os tubos são centrifugados por 10 minutos, a 4500 rpm, procedendo-se a eliminação do 

sobrenadante. 

Para proporcionar uma leitura mais precisa com relação à distribuição e a dimensão 

das frações granulométricas, as amostras são previamente desagregadas em um agitador 

orbital por cerca de 24 horas, adicionando-se cerca de 30 ml por amostra do dispersor - 

hexametafosfato de sódio (concentração 40 mg/L). Antes de ser injetada no aparelho, se 

separa as frações maiores das menores de 420 µm, utilizando uma peneira com diâmetro de 

malha de 420 µm (método manual). 

100.
2
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A classificação granulométrica foi realizada através das equações propostas por Folkand 

Ward (1957), do programa GRADISTAT, disponibilizado na internet 

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

 
 
5.5 CARBONO GRAFÍTICO (BC) 

 

 

Diversas técnicas são encontradas na literatura para a determinação de BC, cada uma 

quantificando diferentes frações de continuum de matérias que se formam ao longo do 

processo de combustão incompleta da biomassa. Os processos baseiam-se principalmente nos 

diferentes graus de resistividade a degradação de cada uma dessas frações. O perfil da 

concentração de carbono grafítico (BC), referente aos últimos 10000 anos AP, foi 

reconstruído através do método térmico (CTO-375). 

A determinação de carbon grafítico (BC) foi feita com o auxílio de um forno mufla em 

atmosfera oxidante com fluxo constante de O2. Para estimar o melhor tempo de combustão, 

foi realizada uma curva de decaimento da matéria orgânica do padrão Vertisol e amostras 

compostas de cada fase de sedimentação do testemunho SACI 1, no período de 24 horas. 

O processo de oxidação térmica foi realizado com 100 mg (para o testemunho SACI 1) 

e 500 mg (para os testemunhos de Alta Floresta) de amostras secas e previamente 

descarbonatadas, em barquinhas de porcelana. As amostras foram então aquecidas a 375°C 

por 24 horas com fluxo constante de oxigênio. Após o tratamento térmico, as mostras foram 

analisadas em analisador de Carbono (Shimadzu TOC analyzer) com um módulo para 

amostras sólidas (TOC-5000A and SSM-5000A). 

Com o intuito de verificar a eficiência do processo de oxidação no forno mufla, foi 

realizado uma curva de decaimento da matéria orgânica em função do tempo de oxidação. 

Assumindo que a constatação os valores constante indica a degradação da matéria orgânica 

mais lábil e permanência do material mais refratário (Carbono grafítico).  

Os testes foram realizados com um material certificado (Vertisol), fornecido pelo The 

Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO) Land andWater e 

amostras compostas das quatro fases de sedimentação do testemunho SACI 1. Os valores do 

material certificado foi comparado com os valores encontrados por Hammmes et al. (2007). 

As curvas de decaimento podem ser observadas nas figuras 23 e 24 para o material certificado 

e as amostras compostas respectivamente. 
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Figura 23: Curva de decaimento da matéria orgânica para o material certificado Vertisol (solo australiano 

argiloso). 

 

 
Figura 24: Curva de decaimento da matéria orgânica para as amostras compostas referentes as fases de 

sedimentação do testemunho SACI 1. 
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5.6 ANÁLISE MICROSCÓPICA PARA IDENTIFICAÇÃO DAS PARTÍCULAS DE      

CARVÃO 

 
 
    Uma alíquota de sedimento (0,5g) é previamente atacada em solução alcalina (NaOH, 

10%) para retirada de ácidos húmicos. Após a completa extração do material húmico solúvel, 

a humina remanescente é diluída em 50 ml de água, e filtrada em filtros de acetato de celulose 

de 25 mm previamente secos e pesados. Os filtros foram secos, pesados e colados em lâminas 

de acrílico. A lâmina com área e massa do material analisado conhecido, permite a 

determinação da concentração dos elementos estudados, bem como medida de forma e 

tamanho destas partículas através de programa de análise de imagem acoplada a microscópio 

ótico de imagem refletida e transmitida, acoplado a sistema de análise de imagem da National 

Instruments. 

 
 
5.7 DATAÇÕES COM 14C E 210Pb 

  
 

As amostras selecionadas do testemunho SACI 1para as datações por 14C foram secas 

em estufa à 55ºC por 48 horas, e enviados ao Laboratoire de Mesures Carbone 14, França, 

onde foram analisadas pela técnica de Espectrometria de Massa com Aceleradores 

(Accelerator Mass Spectrometry - AMS).  

As amostras dos testemunhos curtos foram datadas por 210Pb no Departamento de 

Biofísica e Biometria da UERJ. Como descrito em Rodrigues (2010), as idades dos 

testemunhos curtos foram determinadas através das concentrações de 210Pb. Nos quatro 

testemunhos apresentados nesse estudo e no trabalho supracitado, os valores encontrados para 

as concentrações de 210Pb, não apresentaram um perfil típico de decaimento para esse 

elemento. Esse comportamento, em conjunto com as análises de parâmetros sedimentares 

(granulometria, matéria orgânica e partículas de carvão) realizadas por Rodrigues (2010) e as 

características do solo da região como baixo grau de compactação e hidromorfismo 

(SANTOS, 2009; MARTINS, 2009), marcam de maneira nítida no registro sedimentar 

alterações nos ambientes de coleta dos quatro testemunhos. 

 Sugere-se que as curvas de decaimento atípicas apresentadas pelos testemunhos do 

município de Alta Floresta podem ser explicadas, pelo fato de parte de todos os registros 

serem compostas por solos (SANTOS, 2009; MARTINS, 2009). As alterações nos parâmetros 

estudados por Rodrigues (2010) mostram alterações nos ambientes deposicionais, 
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uma armadilha sedimentar, originando barragens artificiais com condições deposicionais 

diferentes da do ambiente de origem (SANTOS, 2009).

 As curvas de decaimento do 

as taxas de sedimentação, encontram

Rodrigues (2010), para o testemunho SSW100, a ausência de alterações significativas na 

granulometria e teor de carbono ao longo do perfil, implicou em um 

sedimentação em função do aumento na deposição das partículas de carvão a partir dos 21cm

como marco da colonização. A 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

provavelmente em função de atividades antrópicas. Tais atividades em geralmente 

relacionadas a construções de estradas de acesso ao centro municipal, originou a formação de 

uma armadilha sedimentar, originando barragens artificiais com condições deposicionais 

diferentes da do ambiente de origem (SANTOS, 2009). 

As curvas de decaimento do 210Pb para os quatro testemunhos e os mo

as taxas de sedimentação, encontram-se nas Figuras 25 e 26, respectivamente. Segundo 

, para o testemunho SSW100, a ausência de alterações significativas na 

granulometria e teor de carbono ao longo do perfil, implicou em um cálculo para a taxa de 

sedimentação em função do aumento na deposição das partículas de carvão a partir dos 21cm

como marco da colonização. A fórmula estabelecida para o cálculo da taxa de sedimentação é:
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Figura 25: Curva de decaimento do 
                    Fonte: Adaptado (RODRIGUES, 2010

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Curva de decaimento do 210Pb para os testemunhos curtos de Alta Floresta.
RODRIGUES, 2010). 
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munhos curtos de Alta Floresta. 



 

Figura 26: Modelo de sedimentação para os testemunhos LCEN050, WNW150 e WSW150.

 
 
5.7.1 Cálculo de fluxo dos parâmetros

  
 
 Foi possível realizar o cálculo de fluxo para os testemunhos do município de Alta 

Floresta através das taxas de sedimentação calculadas pelos modelos de decaimento do 

encontradas em Rodrigues (

entre os valores de concentração dos parâmetros, densidade e taxa de sedimentação.

Para o testemunho do SACI

os idades obtidas por 14C das três amostr

sedimentação média para as unidades de sedimentação estipuladas, possibilitando assim 

calcular um fluxo médio para as referentes fases de sedimentação.

 

 

 
 

Modelo de sedimentação para os testemunhos LCEN050, WNW150 e WSW150.

luxo dos parâmetros 

Foi possível realizar o cálculo de fluxo para os testemunhos do município de Alta 

Floresta através das taxas de sedimentação calculadas pelos modelos de decaimento do 

encontradas em Rodrigues (2010). Para o cálculo de fluxo foi realizado através do produto 

entre os valores de concentração dos parâmetros, densidade e taxa de sedimentação.

Para o testemunho do SACI-1, um modelo cronológico preliminar foi construído com 

C das três amostras, com o intuito de calcular uma taxa de 

sedimentação média para as unidades de sedimentação estipuladas, possibilitando assim 

calcular um fluxo médio para as referentes fases de sedimentação. 
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Modelo de sedimentação para os testemunhos LCEN050, WNW150 e WSW150. 

Foi possível realizar o cálculo de fluxo para os testemunhos do município de Alta 

Floresta através das taxas de sedimentação calculadas pelos modelos de decaimento do 210Pb, 

cálculo de fluxo foi realizado através do produto 

entre os valores de concentração dos parâmetros, densidade e taxa de sedimentação. 

1, um modelo cronológico preliminar foi construído com 

as, com o intuito de calcular uma taxa de 

sedimentação média para as unidades de sedimentação estipuladas, possibilitando assim 
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5.8 DETERMINAÇÃO DA COMPOSIÇÃO ELEMENTAR (CARBONO ORGÂNICO E 

NITROGÊNIO TOTAL) E ISOTÓPICA (δ13C e δ15N) DA MATÉRIA ORGÂNICA 

 
 

Para determinação desses parâmetros as amostras foram previamente descarbonatadas 

com solução de ácido clorídrico 0,5 mols/L. Os sedimentos, descarbonatados e macerados, 

são acondicionadas em cápsulas de estanho e analisadas no analisador automático CHNS, 

PDZ Europa modelo ANCA, do “UC Davies StableIsotopeFacility, 

DepartamentofAgronomy”, Estados Unidos. 

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 StableIsotopeFacility, 

DepartamentofAgronomy”, Estados Unidos. Deve-se considerar que as mesmas amostras 

utilizadas na caracterização elementar da matéria orgânica foram utilizadas para as 

determinações isotópicas. 

 
 
5.9 PIGMENTOS SEDIMENTARES 

 
 
Para a analise de pigmentos de clorofila no testemunho SACI 1, realizou-se 2 

extrações consecutivas com acetona (90%) em tubos de centrífuga protegidos da luz, de 

aproximadamente 1g de sedimento úmido. O processo de extração foi efetuado em mesa 

agitadora por 20 minutos e em ambiente semi-escuro. Após esse tempo, os tubos são 

centrifugados por 20 minutos e o sobrenadante é reservado para análise. Foram realizadas 

trêsextrações  com 10 ml de acetona 90% totalizando 50 ml de extrato para cada amostra. Em 

todas as amostras foi certificado se o sobrenadante da última extração apresentava-se 

translúcido. 

A medida da absorbância do extrato foi realizada em espectrofotômetro de varredura, 

com intervalo de 350 a 800 nm. As concentrações de pigmentos são expressas em peso por 

unidade de peso do sedimento, mas em termos de unidades arbitrárias, como Unidade de 

Derivados de Pigmentos Sedimentares (UDPS) por grama de matéria orgânica 

(VALLENTYNE, 1955). Uma UDPS e igual a uma absorbância de 1,0 em uma célula de 10 

cm em 100 ml de solvente em 1,0 grama de matéria orgânica (CORDEIRO, 1995). 
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5.10 DETERMINAÇÃO DE MERCÚRIO TOTAL 

 
 

A determinação de mercúrio total foi realizada nos quatro testemunhos curtos 

estudados, com o intuito de verificar o comportamento desse metalóide na região, baseado na 

intensa atividade garimpeira ocorrida na década de 80. Para a determinação de mercúrio, 

utilizou-se um sistema de condensação tipo “dedo-frio”. Pesou-se 0,5 g de cada amostra 

(seca), que foram digeridas por uma hora em 10 ml de água régia diluída a 50% em 

erlenmeyers de 125 ml. A concentração de Hg foi determinada após a redução do extrato 

ácido com SnCl2, por espectrofotometria de absorção atômica com geração de vapor frio. 

 
 

5.11 TRATAMENTO ESTATÍSTICO 

 
 

O tratamento estatístico foi realizado utilizando o software STATISTICA 8.0. Foram 

gerados gráficos Box-Wiskers (centrados na média) para os testemunhos curtos, matrizes de 

correlação de Spearman e teste de Kruskal-Wallis para identificar diferenças significativas 

entre os quatro testemunhos do município de Alta Floresta. 
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6 RESULTADOS 
 
 
6.1  REGISTROS SEDIMENTARES DE MUDANÇA DO USO DA TERRA – MUNICÍPIO 

DE ALTA FLORESTA 

  
 

Os resultados de Carbono Orgânico Total (COT), Carbono grafítico (BC), Partículas 

de carvão e mercúrio para os quatro testemunhos do município de Alta Floresta, estão 

ilustrados na Figura 26. Vale ressaltar que os parâmetros COT e BC as escalas encontram-se 

diferentes para os testemunhos mais próximos do município (LCEN050 e SSW100) e os mais 

afastados (WSW150 e WNW150). 

 
 
6.1.1 Testemunho LCEN050 

 
 
 O perfil de carbono orgânico para o testemunho LCEN 050, apresenta uma redução 

entre 29 cm e 25 cm de profundidade com valores variando entre 1,88% a 1,12% 

respectivamente. Após essa profundidade, observa-se um leve incremento até 21 cm atingindo 

2,04 %. Entre 19 cm e 3 cm de profundidade, o perfil apresenta leves flutuações com  valor 

médio de 1,70%. No topo do testemunho ocorre o maior valor de todo o perfil com 2,84% de 

carbono orgânico total (Figura 27) 

 O testemunho LCEN 050 apresentou valores decrescentes (0,029% a 0,003%) de 

carbono grafítico no intervalo que compreende as profundidades entre 29 cme 7 cm. Após 

esse ponto, os valores apresentam flutuações até o topo com uma tendência ao aumento dos 

valores, atingindo o máximo de 0,022% (Figura 27). 

 O perfil de partículas de carvão apresenta um leve aumento entre 29 cm a 7cm onde 

ocorre o maior valor de concentração. Os valores variam de 3,35 part./g na base do 

testemunho chegando a 37,6x106 part./g na profundidade de 7 cm. A partir dessa 
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profundidade, os valores tendem a uma redução até o topo do perfil, atingindo 3,67x106part./g 

(Figura 27). 

 O perfil de mercúrio para o testemunho LCEN050 mostra uma tendência geral ao 

aumento em todo o perfil, apresentando valor médio de 0,053 ppm (Figura 27). 

 
 
6.1.2 Testemunho SSW 100 

 
 
 Os valores de COT para o testemunho SSW 100 apresentam um leve aumento ao 

longo de todo o perfil, atingindo um mínimo de 1,30% em 19 cm e um máximo de 1,83% em 

3 cm de profundidade. O perfil apresentou um valor médio de 1,62%. No perfil referente ao 

Carbono grafítico observa-se um ligeiro decréscimo ao longo do testemunho com valores 

médios de 0,008% (Figura 27).  

 A concentração de partículas de carvão sofre um aumento até 9 cm de profundidade 

atingindo 5,36x106 Part./g. A concentração máxima ocorre em 7 cm de profundidade com 

18,2x106 part./g. Após essa profundidade, os valores sofrem uma redução até o topo do 

testemunho, atingindo 4,09x106 part./g (Figura 27). 

 Com relação ao perfil de mercúrio, nota-se uma tendência ao aumento da concentração 

ao longo do testemunho. O valor mínimo é 0,052 ppm na base do testemunho e o máximo é 

de 0,096 ppm em 11 cm de profundidade. O perfil apresenta um valor médio de 0,08 ppm 

(Figura 27). 

 
 
6.1.3 Testemunho WSW 150 

 
 
 Os valores de COT apresentam uma redução abrupta nos valores de concentração no 

intervalo que compreende 33 cm e 29 cm de profundidade, com valores variando de 7,17% a 

2,05%, respectivamente. Após os 29 cm, observa-se um discreto aumento dos valores em 

direção ao topo com valor médio de 2,81% (Figura 27). 

 Com relação ao perfil de Carbono grafítico, observa-se uma redução da base do 

testemunho (0,115%) até os 27 cm de profundidade (0,021%). A partir dessa profundidade, os 

valores permanecem praticamente constantes até o topo do testemunho com valor médio de 

0,023% (Figura 27). 
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 O perfil de partículas de carvão sofre oscilações da base do testemunho até 11 cm de 

profundidade, com uma tendência ao aumento das concentrações, apresentando um valor 

médio de 4,61x106 part./g. A partir dessa profundidade, os valores aumentam bruscamente, 

atingindo o máximo do perfil em 7 cm com 26,35x106 part./g, seguido de uma redução dos 

valores em direção ao topo do testemunho (Figura 27). 

 Os valores de concentração de mercúrio oscilam ao longo de todo o perfil com valor 

médio de 0,07 ppm. Observa-se a existência de três picos que ocorrem a 29 , 19 e 13 cm de 

profundidade com concentrações de 0,12, 0,11 e 0,13 ppm respectivamente. O menor valor 

encontrado no perfil ocorre em 7 cm de profundidade com 0,011 ppm de Hg (Figura 27). 

 
 
6.1.4 Testemunho WNW 150 

 
 
 O perfil de COT apresenta um aumento da base do testemunho até 19 cm com valores 

que variam de 0,38% (33 cm) a 3,32%(19 cm). A partir dessa profundidade, os valores sofrem 

m aumento brusco até 11 cm atingindo 10,6% de COT. Os valores sofrem então uma redução 

até 7 cm (6,54%) e permanecem constantes até o topo por volta de 8,4% (Figura 27). 

 Os valores de concentração de carbono grafítico aumentam de base do testemunho 

(0,004%) até 23 cm (0,060%). Após essa profundidade os valores sofrem uma redução até 17 

cm de profundidade atingindo 0,040% de BC. A partir desse ponto, nota-se um brusco 

aumento até 13 cm de profundidade com 0,132% de BC, seguido então de uma posterior 

redução até os 7 cm (0,048% de BC). Acima dessa profundidade, o perfil segue uma 

tendência ao aumento dos valores em direção ao topo do testemunho com valor médio de 

0,080% de BC (Figura 27). 

 Com relação aos valores de partículas de carvão, observa-se um aumento no perfil 

durante o intervalo que compreende da base do testemunho (0,52x106 part./g) até 15 cm 

(1,87x106 part./g).  A partir dessa profundidade, nota-se um aumento acentuado da 

concentração de partículas de carvão até os 9 cm de profundidade (7,46x106 part./g), seguido 

de uma redução até o topo do testemunho com valor médio de 4,37x106 part./g (figura 27). 

 A concentração de mercúrio mostra um aumento ao longo do perfil sedimentar com 

valor médio de 0,11 ppm, com máximo de 0,028 ppm na base do testemunho e 0,22 ppm no 

topo (Figura 27). 
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Figura 27: Valores de concentração de COT, Cabonogafítico, Partículas de carvão e Mercúrio para os quatro 

testemunhos do município de Alta Floresta. 
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6.2 TESTEMUNHO SACI 1 

 
 
6.2.1 Radiocarbono 
 
 

Três amostras foram datadas, e os resultados obtidos mostram que o Holoceno 

corresponde aos primeiros 131 cm do testemunho. Nota-se que na parte superior do 

testemunho, que corresponde ao Holoceno Tardio, ocorre o aumento da taxa de sedimentação, 

acompanhando a presença das concreções alaranjadas observadas na descrição litológica do 

perfil sedimentar. Os resultados obtidos referente à datação podem ser observados na figura 

28. 

 
 
6.2.2 Descrição litológica 

 
 
Neste trabalho será apresentada somente a parte do registro sedimentar referente ao 

Holoceno, que corresponde a 131 cm do testemunho. Os resultados referentes a descrição 

litológica pode  ser observada na figura 28.  

A descrição litológica permite identificar quatro unidades sedimentares baseado na 

estrutura e na cor do sedimento, intercaladas entre camadas de argila avermelhada e argila 

orgânica. A unidade IV compreende o intervalo de 131 cm a 112 cm, caracterizado por argila 

avermelhada. Na unidade III é observada uma camada de argila orgânica que se estende até 

81 cm. Na unidade II ocorre o retorno da argila avermelhada no intervalo de profundidade de 

81 cm até 31,5 cm. Na unidade I (31,5 cm até o topo do testemunho), observa-se o retorno de 

uma argila orgânica. No intervalo que compreende 7 cm até o 42 cm (Unidade sedimentar I e 

início da unidade sedimentar II) de profundidade, observa-se a presença de concreções 

alaranjadas no perfil sedimentar. 

 
 
6.2.3 Parâmetros físicos 

 
 
6.2.3.1 Densidade aparente  
 

 
A variação do perfil de densidade aparente está de acordo com a descrição litológica. 

Na unidade IV os valores de densidade apresentam um comportamento decrescente, variando 
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de 0,23 g/cm3 (131 cm) to 0,29 g/cm3 (112 cm). Na unidade III, observam-se os maiores 

valores de densidade de todo o perfil. O maior valor encontrado nessa unidade ocorre em 100 

cm de profundidade (0,35 g/cm3). A partir dessa profundidade os valores reduzem até a 

próxima unidade. Nas unidades II e I, os valores de densidade permanecem praticamente 

constantes por volta de 0,17 g/cm3 (Figura 29). 

 
 

6.2.3.2 Granulometria 

 
 

Na analise granulométrica do testemunho SACI 1, observa-se a predominância de 

silte, com uma média de 80%, como mostra  a figura 33.Na unidade IV, foi registrado o maior 

teor de areia, atingindo 8% em 119 cm de profundidade. Uma transição de sedimentos grossos 

para finos é evidente na unidade III, com 21,4 % de argila. Após essa profundidade, as 

partículas de silte se tornam predominantes nas últimas duas unidades, com picos de areia de 

7,8%, 9,3%, 8,9% e 10,3% em 77 cm, 59 cm, 48 cme12,5 cm, respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28: Descrição litológica e resultados da datação por Radiocarbono para o testemunho SACI-1. 
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Figura 29: Dados de densidade aparente e análise granulométrica para o testemunho SACI
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6.2.4 Geoquimica orgânica 

  
 

Os resultados referentes a material orgânica do testemunho SACI 1, podem ser 

observados na figura 30 e 31. 

 
 
6.2.4.1 Composição elementar e isotópica da material orgânica 

 
 
A unidade IV apresenta uma redução nos valores de COT, variando de 41,5% (128 

cm) para 25,9 % (112 cm). Na unidade III, observa-se o menor valor de COT (18,6 %) que 

ocorre em 97 cm. Após esse ponto, os valores de COT apresentam um aumento até a próxima 

unidade de sedimentação, atingindo o valor mais alto de todo o perfil em 63 cm (56,7%). 

Após 63 cm, os valores mostram uma redução gradual até o final da unidade II. Na unidade I 

os valores de COT apresentam um valor médio de 46,2% (Figura 30). 

A razão C/N apresenta ligeiras variações ao longo de todo o perfil sedimentar com 

valores medos de 24, variando entre 20 e 28. Esses valores sugerem a predominância de 

plantas vasculares durante os últimos 9200 anos BP (Figuras 30 e 31). 

Os valores de δ13C indicam a predominância de plantas do tipo C3nas unidades IV e 

III. Na unidade IV, os valores mostram um rápido aumento de -33,4‰ (131 cm) para -28‰ 

(112 cm), correspondendo em uma transição entre plantas do tipo C4 para plantas do tipo C3. 

Após essa unidade, a composição isotópica apresenta uma gradual redução em direção ao 

topo do testemunho atingindo o valor de -30,5‰ (Figuras 30 e 31).  O diagrama proposto por 

Meyers (1993) (figura 31) distingue a unidade IV com altos valores de razão C/N e aumento 

nos valores de δ13C indicando provavelmente um aumento de plantas vasculares C4. 

Os valores de δ15Napresentam uma tendência a redução na unidade IV. Na unidade III, 

os valores mostram um aumento que dura até a próxima unidade de sedimentação. Na unidade 

II, observa-se o maior valor do perfil em 63 cmde profundidade (1,69‰). Após 63 cm, os 

valores apresentam uma redução gradual até o topo do testemunho (Figura30). 

 
 

6.2.4.2 Derivados de clorofila 

 
 
Os valores de concentração dos derivados de clorofila permanecem praticamente 

constantes nas unidades IV e III com valores médios de 4,2 SPDU. Os pigmentos derivados 
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da Clorofila apresentam um ligeiro aumento na unidade II em direção ao topo do testemunho, 

atingindo o valor de 17 SPDU em16 cm. O maior valor do perfil (17,8 SPDU) ocorre em 39 

cm de profundidade (figura 30). 

 
 

6.2.4.3 Carbono grafítico 

 
 

A concentração de Carbono grafítico na unidade IV apresenta um valor médio de 

0,167%. Na unidade III. Entre 102 cm e 88 cm, a concentração e Carbono grafítico aumentam 

rapidamente atingindo 0,233% em88cm de profundidade. Uma rápida redução é observada na 

unidade II com valor médio de 0,182%. Um aumento é observado em direção ao topodo 

testemunho, variando entre 0,132% para 0,212% (Figure 30). 

 
 
6.3 CÁLCULO DOS FLUXOS 

 
 
Para o calculo dos fluxos dos parâmetros analisados (COT, Carbono grafítico, 

Partículas de Carvão e mercúrio), foram utilizadas taxas de sedimentação calculadas por 

Rodrigues (2010) para os sedimentos curtos, através de perfis de decaimento de 210Pb. 

Para o testemunho SACI 1, foram extrapoladas taxas de sedimentação para as 

unidades que apresentaram as maiores concentrações de carbono grafítico. Os valores estão 

dispostos na tabela 5 abaixo: 

 

Tabela 5: Valores das taxas de sedimentação para os testemunhos curtos e SACI 1 

 

TESTEMUNHO PROF. 
(cm) 

Tx. de sedimentação 
(cm/ano) 

LCEN050 27 0,440 

SSW100 21 1,17 

WSW150 33 0,75 

WNW150 – antes de 1984 13 0,12 

WNW150-após 1984 20 0,90 

SACI 1-Unidade I 32 0,0192 

SACI 1- Unidade III 31 0,0084 
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Figura 30: Dados de composição elementar e isotópica da matéria orgânica, derivados de clorofila e carbono grafítico
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Figura 31: Diagrama δ13C x C/Npara o testemunho SACI-1. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 DISCUSSÃO 
 
 
7.1 TESTEMUNHOS REFERENTES A MUDANÇAS DO USO DA TERRA 

DE ALTA FLORESTA

 
 
7.1.1 Distribuição espacial

 
 

Com o intuito de averiguar a 

citados, calculou-se uma média dos valores de concentração dos mesmos a partir da década de 

70, como marco do processo de colonização da região.

composto de solo, devido à facilidade de penetração do mesmo, porém analisaremos nesse 

trabalho, apenas a parte sedimentar de cada testemunho. Os dados de Carbono Grafítico 

gerados nesse trabalho serão utilizados como parâmetros auxiliares aos que foram trabalhados 

por Rodrigues (2010). 

 Em função da disposição espacial dos quatro testemunhos do município de Alta 

Floresta, a analise de variância (ANOVA), confirma 

um aumento nos valores de concentração conforme aumenta a distância do cen

(Figura 32), com valores médios variando entre 1,89% (LCEN050) a 7,12% (WNW150) de 

COT a partir da década de 70. Tal comportamento também é observado para o Carbono 

Grafítico, ou seja, nos testemunhos mais distantes do município (WSW150 e WNW

ocorre um aumento da concentração desses parâmetros, com valores médios de 0,023 % e 

0,078 % respectivamente. Com relação à concentração das partículas de carvão, as maiores 

concentrações ocorrem nos testemunhos LCEN050 e WSW150 (Figura 

6,96x106 partículas/g. Esses mesmos testemunhos apresentam os menores valores médios na 

concentração de Hg, 0,06 e 0,07 ppm respectivamente. Os testemunhos SSW 100 e WNW 

150 apresentam os menores valores médios na concentração de partículas de carvã
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DE ALTA FLORESTA 

spacial 

Com o intuito de averiguar a distribuição espacial dos indicadores anteriormente 

se uma média dos valores de concentração dos mesmos a partir da década de 

70, como marco do processo de colonização da região. Parte de todos os registros coletados é 

evido à facilidade de penetração do mesmo, porém analisaremos nesse 

trabalho, apenas a parte sedimentar de cada testemunho. Os dados de Carbono Grafítico 

gerados nesse trabalho serão utilizados como parâmetros auxiliares aos que foram trabalhados 

Em função da disposição espacial dos quatro testemunhos do município de Alta 

a analise de variância (ANOVA), confirma que o Carbono Orgânico Total, apresenta 

um aumento nos valores de concentração conforme aumenta a distância do cen

), com valores médios variando entre 1,89% (LCEN050) a 7,12% (WNW150) de 

COT a partir da década de 70. Tal comportamento também é observado para o Carbono 

Grafítico, ou seja, nos testemunhos mais distantes do município (WSW150 e WNW

ocorre um aumento da concentração desses parâmetros, com valores médios de 0,023 % e 

0,078 % respectivamente. Com relação à concentração das partículas de carvão, as maiores 

concentrações ocorrem nos testemunhos LCEN050 e WSW150 (Figura 

6,96x106 partículas/g. Esses mesmos testemunhos apresentam os menores valores médios na 

concentração de Hg, 0,06 e 0,07 ppm respectivamente. Os testemunhos SSW 100 e WNW 

150 apresentam os menores valores médios na concentração de partículas de carvã
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distribuição espacial dos indicadores anteriormente 

se uma média dos valores de concentração dos mesmos a partir da década de 

Parte de todos os registros coletados é 

evido à facilidade de penetração do mesmo, porém analisaremos nesse 

trabalho, apenas a parte sedimentar de cada testemunho. Os dados de Carbono Grafítico 

gerados nesse trabalho serão utilizados como parâmetros auxiliares aos que foram trabalhados 

Em função da disposição espacial dos quatro testemunhos do município de Alta 

que o Carbono Orgânico Total, apresenta 

um aumento nos valores de concentração conforme aumenta a distância do centro municipal 

), com valores médios variando entre 1,89% (LCEN050) a 7,12% (WNW150) de 

COT a partir da década de 70. Tal comportamento também é observado para o Carbono 

Grafítico, ou seja, nos testemunhos mais distantes do município (WSW150 e WNW150), 

ocorre um aumento da concentração desses parâmetros, com valores médios de 0,023 % e 

0,078 % respectivamente. Com relação à concentração das partículas de carvão, as maiores 

concentrações ocorrem nos testemunhos LCEN050 e WSW150 (Figura 32), com 10,8x106 e 

6,96x106 partículas/g. Esses mesmos testemunhos apresentam os menores valores médios na 

concentração de Hg, 0,06 e 0,07 ppm respectivamente. Os testemunhos SSW 100 e WNW 

150 apresentam os menores valores médios na concentração de partículas de carvão 
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(5,09x106 e 3,17x106 part./g, respectivamente) e os maiores valores médios nas 

concentrações de mercúrio com 0,08 e 0,17 ppm respectivamente (Figura 32). 



 

Figura 32: Valores médios das concentrações para COT, BC, Part. Carvão e Hg a partir da década de 70 para os testemunhos LCEN050, SSW100
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A análise dos valores médios das concentrações de cada variável, entre os quatro 

testemunhos, permite a formação de conclusões preliminares sobre o comportamento dos 

elementos em questão ao longo da área ocupacional do município. A análise de variância pelo 

teste de Kruskal-Wallis mostra que os quatro testemunhos são significativamente diferentes 

entre si para três dos quatro parâmetros analisados (p<0,05), apenas o parâmetropartículas de 

carvão apresentou um p=0,0669 (Figura 32). È importante notar que os gráficos de partículas 

de carvão e Hg apresentam uma distribuição inversa, enquanto os gráficosde COT, BC e Hg 

apresentam uma distribuição semelhante (Figura 32). 

O comportamento inverso dos parâmetros partícula de carvão e Hg, dentro do contexto 

de distribuição espacial (Figura 33) sugerem que a ocorrência de queimadas pode provocar a 

remissão do mercúrio para a atmosfera devido às altas temperaturas.Considerando o histórico 

da região, e lembrando que a atividade garimpeira inclui a queima da região vizinha ao 

garimpo, isso aumenta as evidências dessa ligação entre o mercúrio e o processo de 

queimadas. 
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Figura 33: Regressão linear entre as concentrações médias de partículas de cavão e Hg. 

 
O mercúrio é utilizado no processo de garimpo na etapa de amalgamação do ouro, 

para a retirada de partículas finas. Nessa etapa ocorre a contaminação de solos e rios pelo 

mercúrio. A etapa posterior do processo de mineração do ouro consiste na queima dessa 
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amalgama, liberando mercúrio para a atmosfera. Durante a instalação de um garimpo, a maior 

parte da vegetação é suprimida dando espaço para máquinas e outros equipamento. Após esta 

etapa, inicia-se a remoção da camada fértil do solo, seguida da remoção da camada estéril 

para posterior lavagem do cascalho. 

Segundo Lacerda (1999), a deposição do Hg emitido nas áreas de garimpo para a 

atmosfera ocorre nos primeiros 10 - 20 km da fonte. Sendo que as concentrações máximas 

ocorrem bem mais próximas às fontes, geralmente a menos de 1,0 km. O autor mostra que as 

concentrações de mercúrio dependem da localização das fontes desse metal, e que as maiores 

concentrações de Hg foram medidas em solos de florestas (25-210 µg.kg-1) e atingiram 

valores máximos na região próxima aos antigos garimpos. 

Toda a dinâmica envolvida na mudança de uso do solo acaba alterando a dinâmica de 

contaminantes no meio ambiente. No caso da Amazônia, estudos como o de Hacon (1997) 

mostram elevadas concentrações e Hg em peixes e seres humanos, devido à remobilização 

desse metal depositado em solos durante a atividade garimpeira (principal fonte de Hg durante 

as décadas de 1980 e 1990), através da conversão de áreas de floresta em pasto e agricultura. 

Naturalmente a floresta contém níveis de mercúrio, que são volatilizados durante o 

processo de combustão. Quando esse elemento está contido em solos, ele acaba sendo emito 

para a atmosfera como conseqüência de incêndios, devido às altas temperaturas próximas ao 

solo e ao forte movimento vertical. Durante esse processo, “estoques” desse elemento podem 

ser remobilizados no ambiente (ARTAXO et al., 2000). 

Em referencia a ocorrência de incêndios um parâmetro importante a ser analisado é o 

tamanho das partículas geradas como subproduto da combustão incompleta de biomassa. 

Partículas maiores indicam a ocorrência de incêndios próximos à região, enquanto partículas 

de menor área indicam o transporte desse material até o ambiente deposicional. 

Segundo a literatura, as partículas remanescentes após o tratamento térmico para a 

determinação de carbono grafítico, constituem em um material altamente refratário e de 

menor dimensão ao longo do continuum de materiais que constituem os produtos da 

combustão incompleta de biomassa (MASSIELLO, 2004). Tal característica sugere que a 

deposição das partículas de BC estejam de algum modo sendo influenciada pelo transporte 

atmosférico, em função dos valores médios de concentração dessas partículas, apresentarem 

um aumento gradual em relação a distância do centro municipal. De maneira geral, a maior 

concentração de BC no testemunho WNW 150 pode estar ligado ao fato de que esse 

testemunho está localizado em ponto favorável em relação a direção prioritária do vento da 

região (sul-sudoeste), auxilando assim no transporte atmosférico desse material até o ponto de 
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coleta. 

Devido à pequena dimensão dessas partículas, o tempo de permanência na atmosfera 

se torna bastante elevado, dificultando a utilização desse material como indicadores de 

queimadas locais (THEVENON et al., 2010). Porém quando associado acontagem 

microscópica de partículas de carvão, é possível utilizá-lo como indicador de incêndios 

regionais e até mesmo como uma projeção dos eventos de queima. 

O carbono grafítico como produto da combustão incompleta de biomassa e 

combustíveis fósseis, pode adsorver e carrear metais pesados voláteis como As, Hg, etc., que 

são liberados para o ar na forma de aerossóis e subseqüentemente podem se depositar em 

solos ou sedimentos (CHEN et al., 2007; MOHAN et al., 2007). 

A correlação significativa entre BC e metais pesados como o Hg sugerem que o Hg 

volatilize principalmente na forma elementar (Hg0) e como HgCl2, podendo-se associar ao 

carbono residual após o processo de combustão como mostra estudos realizados por Galbreath 

e Zygarlicke (1996); Sandelin e Backman (2001). 

A semelhança encontrada entre os gráficos de Hg e BC sugerem um processo de co-

deposição. Estudos realizados no rio Changjiang, na China, as fontes e os métodos de 

transporte de metais-traço foram estudados por meio da correlação desses metais com índices 

geoquímicos, incluindo carbono grafítico (SONG et al., 2011). Os autores observaram por 

meio da análise de componentes principais que 98,9% do mercúrio estão relacionados a 

terceira componente principal, que se refere ao BC e seus dados apontam uma correlação 

significativa entre BC e Hg (r=0.604), indicando a função dessas partículas como adsorventes 

de certos contaminantes. 

Modelagens atmosféricas realizadas por Seigneur et al. (1998); Pleije e Munthe (1995) 

e Ryaboshapko et al. (2001) mostram que a adsorção do mercúrio por partículas de carbono 

ocorre na forma de Hg(II) e que uma significante parcela desse elemento está presente no 

material particulado atmosférico, atingindo de 2 a 35% das espécies de Hg dissolvidos (p. ex: 

HgCl2 e Hg(OH)2). As modelagens atmosféricas sugerem uma relação direta entre as duas 

variáveis (fuligem e Hg), ou seja, a maior concentração de Hg(II) nas gotas de chuva 

(mercúrio dissolvido + mercúrio adsorvido) ocorre com o aumento da fuligem. Porém o 

mercúrio (Hg(II)) dissolvido diminui enquanto a fração do Hg(II) adsorvido aumenta 

significativamente. 

A tendência ao aumento dos valores de concentrações médias do Carbono orgânico 

total e mercúrio caracteriza a influência da M.O no ciclo do mercúrio via complexação e/ou 

redução. Estudos realizados por Melamed (2002) indicam que a presença de ácidos húmicos 
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dissolvidos nos solos ou sedimentos, aumenta a solubilidade do Hg0, via mecanismos de 

complexação/dissolução. Embora considerado menos tóxico, a baixa afinidade desses 

complexos organos-mercuriais solúveis por superfícies minerais pode ser considerado como 

uma fonte de dispersão de Hg acumulado. A solubilização do mercúrio metálico é maior em 

meio ácido, com ou sem a presença de ácidos húmicos. 

 
 

7.1.2 Distribuição temporal 

 
 
 Com as taxas de sedimentação calculadas por Rodrigues (2010), foi possível calcular 

os fluxos de Carbono orgânico total, Carbono grafítico, partículas de carvão e Black 

Carbonpara os quatro testemunhos. Os perfis encontram-se representados na figura 34. Vale 

ressaltar que a escala para os gráficos referente aos testemunhos mais distantes do centro 

municipal (WSW150 e WNW150), encontram-se diferentes dos fluxos referentes aos mais 

próximos do município (LCEN050 e SSW100). 

 A análise dos resultados de fluxo permite concluir que apenas o testemunho WNW150 

apresenta resultados condizentes com o processo de ocupação territorial do município, 

principalmente devido ao fato de ser a única barragem natural dos quatros pontos analisados. 

Os testemunhos LCEN050, SSW100 e WSW150 apresentam dados aleatórios em relação ao 

processo ocupacional de Alta Floresta. 

 De maneira geral, é possível observar um comportamento inverso entre os perfis de 

partícula de carvão e carbono grafítico. Levando em consideração que as partículas de BC 

apresentam dimensões menores que as partículas de carvão e, conseqüentemente permanecem 

mais tempo na atmosfera sendo transportada por maiores distância, a relação BC x carvão 

indicam se as queimadas que as originaram ocorreram no local ou se advém de regiões 

próximas, sugerindo a idéia de queimadas locais ou regionais. 
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Figura 34: Estimativas de fluxo de COT, BC, Partículas de carvão e Hg para os registros de mudança do uso da 

terra em Alta Floresta (MT). A linha pontilhada indica no testemunho WNW 150, o inicio da atividade antrópica 

na região a partir da década de 70. 
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7.1.2.1 Testemunho LCEN 050 

 
 

O testemunho em questão está localizado a 50 km do centro municipal. Os resultados 

referentes ao testemunho LCEN050 podem ser observados na figura 32. Os valores de fluxo 

de carbono apresentam um aumento nos valores a partir de 1950, apresentando ao longo do 

perfil picos de 76,4, 65,3, 64,2 e 86,9 g/m2/ano nos anos de 1957, 1980, 1994 e 2003 

respectivamente (Figura 34). 

Os dados de Carbono grafítico apresentam uma redução entre os anos de 1953 até 

1989, seguido de um pico em 1993 de 0,534 gBC/m2/ano. Com relação aos dados de fluxo de 

partículas de carvão, o perfil apresenta um ligeiro aumento a partir da década de 50, com a 

ocorrência de um pico em 1989 com 10,6 x1010 partículas de carvão/m2/ano (Figura 34).  

O perfil de mercúrio para o testemunho LCEN050 mostra um aumento significativo no 

fluxo desse metal a partir de 1950, apresentando um comportamento semelhante ao fluxo de 

carbono ao longo das décadas seguinte, reforçando a influência da matéria orgânica dentro do 

ciclo do mercúrio. Os maiores valores de fluxo de Hg ocorrem nos anos de 1953, 1971 e 1998 

com valores de 24,9 21,8 e 22,7 µg/m2/ano, respectivamente.O ano de 1948 apresentou os 

menores valores de mercúrio, carbono e partículas de carvão: 6,71 µg/m2/ano, 34,4 g/m2/ano e 

0,0611x1010 partículas/m2/ano respectivamente (Figura 34). 

A análise de correlação de Pearson mostra uma correlação negativa e significativa 

entre as variáveis partículas de carvão e BC (p < 0,05; N=14 e r= -0,70), tal dado sugere que o 

carbono grafítico é originado em áreas vizinhas ao de coleta do testemunho, o que ganha força 

pelo comportamento análogo entre esses dois parâmetros no intervalo que compreende 1942-

1970, mostrando que os processos de queima ocorridos nesse período foram se aproximando 

do ponto de coleta com o passar dos anos. 

No gráfico referente ao perfil de Hg e partículas de carvão, observa-se um ligeiro 

aumento do fluxo do metal após o pico de carvão em 89, o que pode refletir a deposição tardia 

do elemento remobilizado pelo processo de queima local, em função do seu maior tempo de 

residência na atmosfera. Esse ligeiro aumento do fluxo de Hg coincide com o pico de BC, 

sugerindo um processo de co-deposição. 
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7.1.2.2 Testemunho SSW 100 

 
 

Localizado a 100 km a sudoeste do centro de Alta Floresta, esse testemunho foi 

coletado em uma antiga área de garimpo, o que explica o maior fluxo de Hg encontrado entre 

os quatro testemunhos analisados. 

O gráfico que contém os dados de fluxo de carbono, mercúrio e Carbono grafítico 

(Figura 34) mostram que essas variáveis apresentam um comportamento semelhante ao longo 

das décadas. No perfil sedimentar SSW100, observa-se picos coincidentes nos fluxos de 

Carbono e Hg. O primeiro deles ocorre em 1990 com valores de 153 g/m2/ano e 87,5 

µg/m2/ano para carbono e mercúrio respectivamente. O segundo pico ocorre em 1996 

apresentando valores de 863 µg/m2/ano de mercúrio e 160 g/m2/ano de carbono. Em 2001, o 

fluxo de mercúrio atinge valores de 827 µg/m2/ano de mercúrio e 153g/m2/ano de carbono, 

caracterizando o terceiro pico do perfil. De uma maneira geral, nota-se uma redução do fluxo 

de carbono em direção ao topo do testemunho. 

Os dados de Carbono grafítico mostram uma tendência a redução até o ano de 2001. 

Algumas similaridades podem ser notadas com os outros perfis. O maior valor no fluxo de 

Carbono grafítico ocorre no ano de 1990 (0,936 gBc/m2/ano) coincide com picos nos perfis de 

mercúrio (874,7 µg/m2/ano) e carbono (153 g/m2/ano). No ano de 2001 ocorre o menor valor 

no fluxo de BC (0,472 gBC/m2/ano), coincidindo com os maiores valores observados no 

perfis de mercúrio e carbono (Figura 34). 

Observa-se que o perfil de partículas de carvão apresenta um ligeiro aumento a partir 

de 1987, com a ocorrência de um pico no ano de 1999 (13,6x1010 partículas/m2/ano). È 

importante ressaltar que nesse mesmo ano observam-se os menores valores nos fluxos de 

mercúrio e carbono, 417 µg/m2/ano e 128 g/m2/ano para mercúrio e carbono respectivamente 

(Figura 34). 

O menor valor no fluxo de mercúrio ocorreu no pico de fluxo de partículas de carvão, 

sugerindo a volatilização do mercúrio para atmosfera através das ações de queimadas locais. 

Como no testemunho anterior, sugere-se um processo progressivo das queimadas em direção 

ao ponto de coleta. Tal idéia ganha suporte devido ao comportamentoinversodos perfis de 

partículas de carvão e Carbono grafítico. Até 1995 sugere-se que o mercúrio tenha sofrido um 

processo de co-deposição com o Carbono grafítico, baseado nos picos coincidentes em ambos 

os parâmetros. A partir desse ano, a redução no fluxo de Carbono grafítico e aumento no 

fluxo de partículas de carvão sugerem que o processo de desmatamento tenha chegado 
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próximo ao local de coleta. 

 
 
7.1.2.3 Testemunho WSW150 

 
 
Na figura 32 é possível observar que o perfil de carbono, os valores de fluxo tendem a 

um aumento a partir de 1960, com flutuações. Nesse período observam-se picos em 1964, 

1969, 1977 e 1996 com valores de 110, 149, 160 e 164 g/m2/ano respectivamente. 

Os valores de fluxo de Carbono grafítico apresentam um rápido declínio no intervalo 

entre 1961 a1966. A partir desse ano, os valores de Carbono grafítico permanecem 

praticamente constantes com um valor médio de 1,15 gBC/m2/ano (Figura 34). 

Ao longo do testemunho WSW150, o perfil do fluxo de partículas de carvão apresenta 

uma tendência ao aumento nos valores a partir de 1960. Em 1996 observa-se um pico de 

partículas de carvão com 15,1x1010 partículas/m2/ano coincidente com o mínimo de mercúrio 

(6,25 µg/m2/ano) (Figura 34). 

No perfil de fluxo de mercúrio para o testemunho WSW150 nota-se uma tendência ao 

aumento dos valores a partir de 1960, com a ocorrência de dois picos: um em 1969 (53,3 

µg/m2/ano) e 1988 (69,4 µg/m2/ano). Até meados da década de 80, o fluxo de Hg acompanha 

o fluxo de COT, ressaltando os processos de complexação e/ou redução em função da 

presença de matéria orgânica no perfil sedimentar como sugerem Wasserman (2002) e 

Bisinoti (2004). 

O fluxo de mercúrio na região tende a um ligeiro aumento entre os anos de 1961 até 

1990. Vale ressaltar que o ano de 1990 foi o período de maior produção de ouro no município 

de Alta Floresta. Durante esse intervalo, as variações observadas no perfil de mercúrio 

acompanham as leves variações no perfil de partículas de carvão. Como o ligeiro aumento nos 

fluxos de Hg e Partículas de carvão observado no ano de 1969, sugerindo incêndios locais 

próximos a área de coleta, que funciona como receptora do mercúrio. Esse comportamento 

segue até 1990, onde cada pico de Hg no registro sedimentar acompanha um leve aumento no 

fluxo das partículas de carvão.  

No período entre 1971 a 1982, observa-se um aumento no fluxo deposicional de 

mercúrio. Dentro desse intervalo, notam-se duas fases: a primeira abrange período de 1971 a 

1977, com um ligeiro aumento no fluxo de partículas de carvão e a segunda entre 1977 a 1982 

caracterizada por um pequeno aumento no fluxo de Carbono grafítico. Tal comportamento 

sugere que a área funcionava nesse período como receptora desse metal em função de 
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processos de queima em áreas próximas a região e posteriormente em áreas mais afastadas, 

através da remobilização desse contaminante do solo em função das altas temperaturas, 

sofrendo posteriormente uma deposição atmosférica. 

A correlação negativa entre as partículas de carvão e Hg (p < 0,05; N=17 e r= -0,50), 

mostra que a área em questão se comporta como fonte desse metal, ou seja, através da ação de 

queimadas, as altas temperaturas próximas ao solo acabam remobilizando o mercúrio 

depositado. Em 1996, essa idéia ganha suporte onde ocorre o pico de carvão e o menor valor 

no fluxo de mercúrio. Entre 1961 e 1967, observa-se uma redução brusca nos fluxos de 

Carbono grafítico e Carbono e um ligeiro aumento no fluxo de partículas de carvão, sugerindo 

pequenos focos de queima próximo ao ponto de coleta, que ganha suporte nos ligeiro aumento 

na área de partículas. 

  
 
7.1.2.4 Testemunho WNW 150 

 
 

No testemunho WNW150, os fluxos dos quatro parâmetros permanecem praticamente 

constantes no intervalo entre 1867 a 1967. Em 1984, todos os parâmetros aumentam 

consideravelmente como pode ser observado na figura 34. Esse comportamento mostra que 

até a década de 70 (inicio do processo de colonização), a área apresenta níveis naturais de 

todos os parâmetros analisados, a partir desse marco, a mudança brusca dos parâmetros, 

marca o inicio da ocupação territorial. 

Com relação aos dados de carbono, os valores de fluxo aumentam bruscamente de 

27,1 g/m2/ano para 207 g/m2/ano nos anos de 1967 e 1984 respectivamente. O fluxo de 

partículas de carvão aumenta de 0.028 para 0,500x1010 partículas/m2/ano no mesmo intervalo 

de ano e os de Carbono grafítico de 0,405 para 2,28 gBC/m2/ano.No perfil de mercúrio, os 

valores 7,19 µg/m2/ano em 1967 aumentam para 65,1 µg/m2/ano em 1984. 

Como a partir de 1967 todos os parâmetros analisados apresentaram um 

comportamento diferenciado das décadas anteriores, a construção de um gráfico a partir de 

1984, facilita a observação do comportamento dos parâmetros nessa fase (Figura 35). 
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Figura 35: Estimativas de fluxo de COT, BC, Partículas de carvão e Hg para o Testemunho WNW150 a partir 

de 1980. 

 

O perfil de fluxo de carbono apresenta flutuações ao longo da série anual estabelecida. 

O maior valor é encontrado em 1993 com 322 g/m2/ano e o menor valor em 1997 com 205 

g/m2/ano (Figura 35). 

No perfil de Carbono grafítico observa-se uma ligeira semelhança com o perfil do 

carbono. Nota-se um aumento nos valores de fluxo de 2,28 gBC/m2/ano em 1984 para 4,27 
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gBC/m2/ano em 1988, permanecendo praticamente constante até 1993. Após esse ano, ocorre 

uma redução nos valores, atingindo 1,50  gBC/m2/ano em 1997. Esse menor valor no fluxo de 

Carbono grafítico ocorre logo após o pico observado no perfil de partículas de carvão e 

coincide com o menor valor observado no perfil de carbono. Após esse ano, os valores 

tendem a um ligeiro aumento até o topo do testemunho (Figura 35), sugerindo que essa área 

acaba recebendo matérias provenientes da combustão incompleta da biomassa pelo transporte 

atmosférico. 

De maneira geral, o fluxo de partículas de carvão ao longo do testemunho, foi o mais 

baixo entre os quatro registros estudados. Tal fator pode estar relacionado a ação sinérgica de 

característica como a maior distância do centro municipal a posição preferencial do vento na 

região, reduzindo a ação das queimadas provenientes da construção da cidade. Os valores de 

partículas de carvão mostram uma tendência a aumento ao longo de todo perfil. Em 1995 

observa-se um pico das partículas de carvão atingindo valores de 2,14x1010 partículas/m2/ano. 

Em 2002 observa-se um segundo pico alcançando 1,99x1010 partículas/m2/ano. O menor do 

valor do perfil é encontrado no ano de 1991 com 0,301x1010 partículas/m2/ano (Figura 35). 

A partir de 1984, o perfil de mercúrio apresenta uma tendência à redução dos valores 

até o ano de 1995. Nesse intervalo os valores de fluxo de mercúrio reduzem de 65,1 

µg/m2/ano (1984) para 15,4 µg/m2/ano (1995).  A partir desse ponto os valores apresentam 

um aumento, atingindo o máximo de 79,3 µg/m2/ano (2004). 

Os perfis de Hg e partículas de carvão mostram que até 1990 essa área mantinha-se 

preservada e com desmatamentos em pequena escala e funcionando como receptora desse 

metal, transportado atmosfericamente de outras áreas, uma vez que se nota uma semelhança 

entre os perfis de Carbono grafítico e Mercúrio (ambos apresentam um ligeiro aumento). 

A partir da década de 90, os aumentos observados na concentração das partículas de 

carvão e a diminuição no fluxo de carbono orgânico e fluxo de Carbono grafítico, sugerem 

uma maior incidência de queimadas nas áreas adjacentes, promovendo a remobilização do 

mercúrio estocado no sedimento para a atmosfera, fazendo a região funcionar como uma área 

fonte desse elemento, como pode ser observada pela redução do fluxo de mercúrio no perfil 

sedimentar no exato ano aonde ocorre o pico de partículas de carvão. Nota-se também que o 

fluxo de mercúrio tende a aumentar após 1995, juntamente com o fluxo de Carbono grafítico, 

sugerindo um processo de co-deposição. 

Os altos valores de carbono observados sugerem que devido a distância entre o ponto 

de coleta e o centro municipal, a cobertura vegetal permaneceu intacta por mais tempo em 

relação aos dois primeiros pontos, caracterizando uma ocupação tardia da área de entorno. 
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A correlação positiva entre o Hg e a %C (p < 0,05; N=17 e r= 0,64), sugere uma 

ligação entre esse elemento e as queimadas ocorridas na Amazônia. Os dados de partículas de 

carvão reforçam essa hipótese, uma vez que o pico de partículas de carvão ocorre próximo a 

profundidade aonde ocorre o mínimo dos dois parâmetros citados anteriormente. Segundo 

Artaxo (2000), a queima de biomassa nas florestas tropicais contribui significativamente para 

a liberação de Hg para a atmosfera. Essa emissão pode atingir níveis anuais de 90 toneladas. 

A correlação positiva entre o Mercúrio e o Carbono grafítico reforça a função dessas 

partículas como adsorventes de certos contaminantes, como discutido anteriormente. 

 
 
7.1.3 Histórico de mudanças no uso da terra na região de Alta Floresta  

 
 

O processo de desmatamento ocorrido no município de Alta Floresta surge dentro do 

contexto gerado com o intuito de colonizar o norte do Estado de Mato Grosso na década dos 

anos 1970, marcado pelo surgimento das primeiras cidades, implantações de atividades 

agropecuárias e madeireiras. 

O município de Alta Floresta surgiu com o objetivo de desenvolver uma economia 

baseada na agricultura e na pecuária. Porém nos anos 80, com a febre do ouro, a economia do 

município voltou-se para a atividade garimpeira, transformando completamente o projeto 

sócio-econômico original da região (HACON et al., 1997). O processo de implantação de 

garimpo e a atividade mineradora provocaram a mobilização de grandes contingentes 

populacionais, gerando uma ocupação desordenada (Figura 36). A infra-estrutura criada para 

suportar a o processo de mineração teve um papel de agente indireto no desmatamento, 

fazendo com que muitas áreas de florestas fossem desmatadas. Até os anos 90, o município 

apresentou intensas atividades garimpeiras, a partir desse ano o ouro da região entrou em 

declínio e a agropecuária começou a avançar. 
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Figura 36: Censos demográficos e estimativas populacionais de AltaFloresta/MT no período de 1990 a 2005. 
Fonte: Costa (2006). 

 

 

O fim do garimpo provocou o retorno da agropecuária como principal atividade 

econômica. Embora a agricultura contribua para o processo de desmatamento, a pecuária, 

apresenta uma participação mais expressiva neste processo, pois constitui a principal 

atividade dos produtores rurais do município, sendo destacado como um dos maiores 

rebanhos bovinos do Brasil. A dimensão do desmatamento no município pode ser avaliada 

através da expressividade do seu rebanho bovino que desde os anos de 1990 vem crescendo 

atingindo, atualmente, mais de 700.000 cabeças (Figura 38). 
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Figura 37: Área de cobertura florestal (barras cinzas, % de cobertura florestal remanescente); (círculos sólidos, 
população humana); (triângulos sólidos, cabeças de gado) em Alta Floresta entre 1990 e 2004. 
Fonte: (SANTOS, 2009). 

 

 Estudos realizados por Michalski (2008) apontam uma alta correlação negativa entre 

o total das cabeças de gado e as áreas de floresta remanescente no município de Alta Floresta 

desde 1990 até 2004 (r=−0.952, p=0.000, n=8) (figura 37). A pecuária transforma áreas de 

floresta fechada em pastos por meio do corte e da queima, se tornando a atividade mais 

impactante ao meio ambiente, da região e que se encontra em constante crescimento. O 

rebanho bovino da região cresceu exponencialmente desde o início da década de 1980 e já 

alcançava 748.572 cabeças no ano de 2007 segundo a pesquisa pecuária municipal de 2008 do 

IBGE (Figura 38). 
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Figura 38: Efetivo dos rebanhos bovinos no município de Alta Floresta  de 1981 a 2007. Crescimento 
exponencial evidente.  
Fonte: (IBGE, 2008). 

 
 
As atividades madeireiras, também atuam como agentes no processo de desmatamento 

através da extração, industrialização e comercialização. Essa atividade está presente desde a 

ocupação do município, representada por serrarias para construção de pontes, barcos e 

residências. Os anos de 1992 e 1996 representaram o “pico” da extração de madeira, seguido 

por uma queda acentuada até o ano de 2006 (CETEM, 2008). Dentre os recursos madeireiros 

mais explorados estão o Angelim, Jatobá, Canela-amarela, Ipê- roxo, Cedro, Cedrinho e o 

Pinho-cuiabano (RADAMBRASIL, 1980). No Fórum Regional de Desenvolvimento 

Sustentável realizado em 2002, dentre 14 municípios participantes, Alta Floresta foi o terceiro 

produtor, em número, de extração de madeira e lenha. 

Outro fator que influencia no desmatamento do município e o processo de 

urbanização, principalmente na década de 80, que devido à inserção de Alta Floresta na 

“corrida do ouro”, o município se transformou no maior centro de apoio para os garimpeiros 

migrantes, provenientes principalmente dos Estados do Maranhão e Pará. Estes movimentos 

migratórios ocasionaram um crescimento populacional muito superior ao valor de 2% ao ano 

planejado para a região, chegando a de 12% ao ano, fazendo o município liderar o maior 

crescimento demográfico do Brasil durante a década de 80 e meados dos anos 90, segundo 

estimativas do IBGE. 

 A construção de estradas também contribui no impacto ao ambiente da região. 

Michalski (2008) demonstrou a existência de uma correlação positiva entre a distância da 

estrada mais próxima e a proporção de áreas de floresta remanescente. As grandes e médias 
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estradas asfaltadas abrem caminho no meio da vegetação, construindo ilhas de vegetação que 

interferem na dinâmica da floresta. As estradas não pavimentadas abrem caminho para as 

empresas de exploração madeireira e para demais perturbações antropogênicas. 

Com relação aos elevados fluxos de mercúrio, é importante ressaltar que os processos 

de mudanças no uso da terra podem alterar o tempo de residência desse metal em solos de 

florestas. A estimativa de que esse tempo de residência em solos florestados, que é de alguns 

milhares, pode ser reduzido por alguns dias em áreas de pastagens criadas por incêndios 

(ALMEIDA, 2005).  

Todo esse processo de alteração no uso da terra gera essa remobilização de 

contaminantes, especialmente do mercúrio, pois estudos realizados na Guiana Francesa e na 

região do reservatório Tucuruí (PA), mostram que a acumulação do mercúrio é significativa 

nas camadas superficiais, particularmente em latossolos, devido a grande quantidade de 

matéria orgânica. Em horizontes mais profundos, a retenção do mercúrio é decorrente da 

presença de ferro e matéria orgânica. 

Considerando a problemática ambiental em consequência às mudanças no uso da terra, 

a prática de desmatamento através de queimadas contribui para a remobilização do mercúrio, 

que está preferencialmente localizado nas camadas superiores do solo. Esse efeito é 

provocado pelo aumento de temperatura e mudanças na química do solo ocasionado por esse 

tipo de prática (LACERDA, 2004).  

O desmatamento provoca uma série de mudanças atmosféricas como o aumento de 

material particulado, acelerando o mecanismo de deposição do mercúrio (diminui o tempo de 

residência na atmosfera) e o processo de oxidação do Hg elementar (Hg0) para Hg+2, uma 

espécie suscetível a metilação (LACERDA, 1998), como mostra estudos anteriormente 

citados de Seigneur et al. (1998); Pleijel e Munthe (1995); Ryaboshapko et al. (2001); Chen et 

al. (2007);  Mohan et al. (2007); Galbreath e Zygarlicke, (1996);  Sandelin e Backman (2001). 

No caso dos quatro testemunhos analisados, o Hg apresentou uma correlação significativa e 

positiva com as partículas de BC (p < 0,05; N=59 e r= 0,55). 

Com relação ao modelo de agricultura dominante, a remobilização do mercúrio é 

provocada pela redução da quantidade de conteúdo orgânico no solo (componente que regula 

a retenção do Hg em solos de florestas) (ALMEIDA, 2005) e erosão, ocasionando o 

transporte do mercúrio para cursos d’água. 

Um fator importante, é que após o desmatamento, a implementação da agricultura 

pode recuperar alguma capacidade de retenção devido à regeneração do solo. Porém leva 
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tempo para que esse solo retorne a sua capacidade de ligação original, pois é necessário que o 

sistema floresta se reestruture. 

O desmatamento pode ser considerado responsável pelos altos níveis de mercúrio no 

ambiente. Uma vez que o desmatamento da Amazônia vem aumentando anualmente e a 

prática de mineração do ouro diminuindo, o processo de mudança no uso da terra torna-se um 

mecanismo principal para a liberação desse mercúrio “acumulado” para a atmosfera e para o 

ambiente aquático, facilitando a predominância de espécies oxidadas (Hg+2), de fácil 

incorporação à biota por processo 

 A análise dos parâmetros estudados registra a problemática gerada pelo processo 

ocupacional desordenado e as práticas econômicas adotadas ao longo do processo de criação 

do município. O processo de queimadas, provocado pelo desmatamento da região em função 

da implantação de mineradoras, atividades agropecuárias ou urbanização do município fica 

evidenciado em imagens de satélites da região de estudo disponibilizadas pelo Instituto 

Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), ilustradas na figura 39 abaixo. 
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Figura 39: Imagens de satélite mostrando o desmatamento na área de estudo, em função do crescimento domunicípio de Alta Floresta ao longo dos anos. 

               Fonte: (INPE, 2012). 
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 Os dados de Carbono Grafítico e partículas de carvão do município de Alta Floresta 

retratam bem o processo de desmatamento e sua expansão ao longo dos anos. A julgar pelos 

dados obtidos no Censo Agropecuário, e a correlação estipulada por Michalski (2008) (Figura 

37) em função do aumento brusco, ao longo dos anos, dos efetivos bovinos na região em 

detrimento da cobertura vegetal encerra que o desmatamento e a fragmentação florestal na 

Amazônia podem ser atribuídas à atividade pecuária, à expansão de novas rodovias, aos 

projetos de colonização do governo, ao cultivo da soja, (SOARES-FILHO et al., 2006) à 

agricultura e à exploração madeireira. 

 As imagens reforçam também o comportamento apresentado nos quatro testemunhos 

em função da deposição de partículas de carvão e Carbono grafítico em função do processo de 

ocupação regional. O testemunho WNW 150 apresentou os maiores valores de fluxo de BC e 

o processo de desmatamento da região próxima ao testemunho ocorreu de forma tardia em 

relação aos outros pontos, mostrando que essa área funcionava como fonte de matérias 

provenientes de queimadas regionais, em função do transporte atmosférico através da direção 

preferencial do vento (sul-sudoeste). 

De tal modo, tais alterações do ambiente (áreas florestadas – áreas de pastagens ou 

urbanização), ficam registradas em compartimentos sedimentares através dos processos de 

combustão incompleta de biomassa, através de indicadores como o carbono grafítico e 

partículas de carvão. A mudança de atividade econômica da região, em função do 

esgotamento das jazidas de ouro e implantação da agropecuária fica marcada através dos 

perfis decrescentes de mercúrio em relação ao aumento das partículas de carvão. 

 
 
7.2 TESTEMUNHO SACI 1 

 
 
7.2.1 Reconstrução paleoambiental do Lago do Saci 

 
 
 A análise de vários indicadores permitiu reconhecer quatro fases distintas de 

sedimentação no testemunho SACI 1. A fase denominada SAC-IV, corresponde ao intervalo 

compreendido entre 131cm a 112cm, caracterizando o  Holoceno inferior. A fase SAC-III 

abrange o Médio Holoceno (112-81 cm); SAC-II (81-31,5 cm) representa a transição entre o 

Holoceno Médio e o superior e a fase SAC-I (31,5-0 cm) o Holoceno Superior. 

 Analisando o comportamento de cada parâmetro em cada uma das fases, é possível 

sugerir condições climáticas e ambientais nas proximidades do Lago do Saci. A fase SAC-IV 
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sugere a transição de um clima úmido para um clima seco suportado pelos valores 

decrescentes de COT. As mudanças na vegetação e alterações biogeoquímicas estão 

associadas com a deposição de partículas grossas nessa fase, indicando uma alta intensidade 

de enxurradas nas bordas do lago. O diagrama δ13C vs C/N consegue distinguir a unidade IV 

com altos valores de razão C/N e aumento nos valores de δ13C, sugerindo  aumento de plantas 

vasculares do tipo C4 (gramíneas) no entorno do lago (MEYERS, 1997). 

A fase SAC-III (112– 81 cm), que compreende o Holoceno Médio, é caracterizada por 

um clima seco. Nessa fase observam-se os menores valores de Carbono orgânico total (COT), 

sugerindo uma redução no nível do lago (EINSELE et al., 2001; TURCQ et al., 2002; 

CORDEIRO et al., 2008). Os menores valores de carbono ocorrem a 97 cm de profundidade 

com 18.6% de carbono orgânico total. Baixos valores de clorofila nessa fase e na anterior 

indicam ambientes de baixa produtividade (CORDEIRO et al., 2008). Altos teores de argila 

sugerem a ocorrência de um ambiente deposicional de baixa energia hidrodinâmica 

(BEHLING; COSTA, 2000). Essas características sugerem uma fase seca sem eventos de 

enxurradas. Tal hipótese tem como suporte o aumento na concentração de Carbono grafítico, 

indicando um aumento na incidência de queimadas decorrente de um clima seco. A fase SAC-

IIIé caracterizada por baixos valores da razão C/N em relação a fase anterior mantendo altos 

valores de δ13C, provavelmente devido a influência de gramíneas (plantas C4) (MEYERS, 

1997). 

A fase SAC-II representa a transição entre o Holoceno Médio e o Holoceno Superior. 

Essa fase é caracterizada pela redução nos valores de δ15N e δ13C, sugerindo o retorno gradual 

a condições mais úmidas, que ganha suporte na redução dos valores de concentração de 

Carbono grafítico, fortalecendo a predominância de um ambiente mais úmido. Um aumento 

rápido na produtividade do lago é observada considerando os dados de clorofila.Os altos 

valores na composição isotópica de nitrogênio sugerem a utilização de NO3 autóctone 

(MEYERS; TERANES, 2001; MEYERS, 2003) diferentemente da fase seguinte.Os inputs de 

areia observados no perfil de granulometria são devidos a eventos periódicos de enxurradas, 

responsável pelo transporte de material terrígeno para lago, o que de certa maneira colabora 

para a redução nos valores de  δ15N e os altos valores de clorofila. A fase SAC-II e a fase 

SAC-I apresentam baixos valores de razão C/N e a redução dessa razão indica provavelmente 

a influência deuma alta produtividade algal. 

A última fase (SAC-I: 31,5 – 0 cm, Holoceno Superior) corresponde a estabilização do 

clima úmido atual. Essa fase é caracterizada por altos valores de COT e derivados de 
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clorofila. Os valores de δ15N e δ13C indicam a influência de material terrígeno (MEYERS; 

TERANES, 2001; MEYERS, 2003). A presença de concreções alaranjadas observadas na 

descrição litologica do testemunho e os picos de areia observados no perfil de granulometria, 

sugerem a ocorrência de eventos de enxurradas, que podem explicar o aumento da taxa de 

sedimentação nessa fase. Os altos valores de carbono grafítico encontrados nessa fase podem 

sugerir a presença de atividades antrópicas na região (BUSH et al., 2008). 

 
 

7.2.2 Comparação com outros sítios da Amazônia 

 
 
A fase de transição de condições úmidas para condições secas na transição entre o 

Holoceno Inferior para o Holoceno Médio é observado em diferentes regiões da bacia 

Amazônica (ABSY, 1979; ABSY et al., 1991; BEHLING; HOOGHIEMSTRA, 1998; 

BEHLING et al., 2001; BUSH et al., 2007; CORDEIRO et al., 1997, 2008; FREITAS et al., 

2001; DESJARDINS et al., 1996; IRION et al., 2006; MAYLE; POWER, 2008; MAYLE et 

al., 2000; SIFEDDINE et al., 1994, 1998, 2001; SOUBIES, 1980; TURCQ et al., 1998; 

WENG et al., 2002). No Lago Acarabixi (Região do Médio Rio Negro- 00°20S; 64°29’O), o 

período entre 10620 – 9600 anos Cal. A.P. é caracterizado por uma estabilidade hídrica, 

seguida de uma diminuição do regime hidrológico entre 9600 -8200 anos cal A. P. No lago 

Caracaranã, entre 9400 – 8700 foi observada uma fase de transição associada a queima de 

biomassa local. A fase seguinte (8700 – 7600) observa-se entrada de material clastico com 

baixa deposicao de particulas carbonizadas, caracterizando uma fase úmidacomeventos 

extremos (CORDEIRO et al., 2008). Siffedine (2001), em estudos realizados na Serra dos 

Carajás, sugeriu a existência de uma fase úmida entre 11400-8900, caracterizada pela redução 

de fluxo de detritos e o aumento no fluxo de TOC, sendo tal evento compatível com o 

desenvolvimento de uma floresta úmida. 

 O mesmo autor sugere a transição para uma vegetação aberta nos períodos de 8900-

4500 em Carajás, indicada pela presença de polen de Piper sp. Esse período de clima seco foi 

encontrado em outros registros sedimentares, em Carajas (CORDEIRO et al., 2008) e no Lago 

Caracaranã em Roraima (SIMÕES FILHO, 1998), onde no período que compreende  7600-

6000 anos cal AP, observa-se uma fase seca com alta ocorrência de incêndios, coincidido com  

uma fase de incêndios  em Carajásentre 7450-4750 anos cal AP caracterizando um clima seco 

na região (CORDEIRO et al., 1997, 2008; SIFEDDINE et al., 1994, 1998, 2001; TURCQ et 

al., 1998). Nessas regiões, foram observados intensos fluxos de carvões durante os períodos 
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citados, sendo que em Carajás, nessa fase os baixos valores de clorofila sugerem uma redução 

no nível do lago. De acordo com o testemunho SACI 1, durante o Médio Holoceno, foi 

verificado um aumento nos valores de Carbono grafítico, concomitante com altos valores de 

δ13C indicando plantas tipo C4 e baixos valores de clorofila. Essas características também 

sugerem um período seco nessa fase (SAC-III), como observado em Carajás. 

Uma mudança de condições secas encontradas no Holoceno médio para condições 

úmidas no Holoceno Superior, tem sido interpretadas em diferentes registros (BEHLING et 

al., 2001; BEHLING;  HOOGHIEMSTRA, 1998; BEHLING; COSTA, 2000; CORDEIRO et 

al., 2008; MOREIRA et al. in press) como observado na SAC II. Esses eventos também 

foram detectados em Carajás, entre 4750 - 2800 anos AP, devido ao aumento nos valores de 

clorofila e redução nas partículas de carvão encontradas em registros lacustres da região 

(CORDEIRO et al., 2008).  

No Holoceno Superior, o retorno para condições de grande umidade foram observadas 

no lago do Saci. Em Carajás, o aumento da produção lacustre do lago foi observado no 

período entre 2800 anos AP e 1300 anos AP. Na Bolívia, Mayle et al. (2000), observou o 

desenvolvimento da floresta em 2800 Anos AP em Laguna Bella Vista (13°37'S, 61°33'W) e 

Laguna Chaplin em 2200 anos AP (14°28'S, 60°04'W). 

Nos lagos de Carajás, também situados no estado do Pará, ao norte do Lago do Saci, 

altos índices de eventos de enxurradas tem sido evidenciadas por fortes inputs de material 

clástico devido a processos erosivos da bacia hidrográfica entre 11800 anos AP e 7600 Anos 

AP, (SIFEDDINE et al., 2001; CORDEIRO et al., 2008).O lago do Saci também evidência, 

pela presença de areia, a fase de enxurradas durante o Holoceno Inferior, seguido pela 

ausência desses eventos ao longo do Holoceno Médio e novamente, diferentemente do que foi 

registrado em Carajás, o retorno desses eventos durante a transição entre o Médio Holoceno 

para o Holoceno Superior. Essas ocorrências de enxurradas e eventos de erosão no Holoceno 

superior, não têm sido observadas em outros sítios na Amazônia. Um aumento nos eventos de 

enxurradas no Holoceno Superior tem sido observado no outro lado dos Andes no lago 

Pallcacocha – Equador (MOY et al., 2002) onde foi interpretado como um aumento na 

variabilidade da ENSO. Não se sabe ao certo se a variabilidade da ENSO poderia afetar a 

incidência de enxurradas na região estudada. Como fator relevante, nota-se a ausência de 

correlação entre a concentração de carbono grafítico e a ocorrência de picos de areia. O 

aumento na ocorrência de incêndios durante o Holoceno Médio tem sido atribuído a uma 

variabilidade climática diferente das atuais (TURCQ et al., 1998; CORDEIRO et al., 2008). 

Essa variabilidade particular, com freqüência multi-decadal para centenária, foi descrita com 
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base nas teleconexões como “condições tipo El Niño” (“El Niño-likeconditions”) por Martin 

et al. (1993). Porém estudos nas regiões do Pacífico leste nunca confirmaram um aumento na 

ENSO durante o Holoceno Médio, pelo contrário, durante esse período a variabilidade da 

ENSO sofre uma redução (RODBELL et al., 1999; MOY et al., 2002). Uma conclusão 

preliminar seria que a ocorrência de incêndios nessa parte da Amazônia, não seria causada 

pela mesma variabilidade climática que ocasionaria eventos de enxurradas no Lago do Saci. 

Portanto, são necessários mais estudos sobre a transição do Holoceno médio, para melhor 

tentar descrever e entender as mudanças na variabilidade climática e a ocorrência de eventos 

extremos durante o ultimo milênio. 

 
 
7.3 FLUXOS MÉDIOS DE CARBONO GRAFÍTICO 

 
 

 A partir das amostras datadas, um modelo cronológico preliminar foi construído com o 

intuito de se calcular uma taxa de sedimentação média e o fluxo médio de BC durante os 

períodos que apresentaram as maiores concentrações desse parâmetro. Na tabela 6 abaixo 

estão dispostos os valores encontrados. 

 

Tabela 6: Comparação entre os valores de fluxo de Carbono grafítico dos testemunhos de mudança do uso da 

terra e os fluxos médios do testemunho do SACI-1. 

TESTEMUNHO PROF. 
(cm) 

Tx. de sedimentação 
(cm/ano) 

Fluxo Médio de BC 
(gBC/m2/ano) 

LCEN050 27 0,440 0,581 

SSW100 21 1,17 0,716 

WSW150 33 0,75 1,37 

WNW150-antes de 1984 13 0,12 0,365 

WNW150-após 1984 23 0,90 2,88 

SACI 1-Unidade I 32 0,0192 0,061 

SACI 1- Unidade III 31 0,0084 0,046 

 

 Os valores médios de fluxo de BC para o Lago do Saci são mais baixos do que os 

encontrados no município de Alta Floresta em uma ordem de grandeza, possivelmente devido 

a localização isolada do lago. É possível nota um aumento entre os valores do Holoceno 

médio para Holoceno Superior, de 0,046 gBC/m2/ano para 0,061 gBC/m2/ano. Esse ligeiro 

aumento pode ser explicado pelo inicio de atividades antrópicas na região por volta de 18000 
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anos cal AP ou mudanças de cobertura vegetal entre as dos períodos analisados. 

 Em dados referentes a grãos de pólen apresentados em Martins et al. (submited), 

observa-se uma diferença clara de vegetação nesses dois períodos. No diagrama polínico 

representado na figura 40, nota-se que durante o Holoceno Médio, a presença de espécies 

características de campo (Asteraceae, Borreria, Poaceae, CyperaceaeandGomphrena) 

apresentam uma maior concentração do que no Holoceno superior, onde é observado uma 

aumento de Mauritia, indicadora pioneira de umidade, sugerindo o desenvolvimento de 

floresta no local. 



 

 

Figura 40: Diagrama polínico do testemunho SACI-1. 
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É importante notar que no Holoceno Médio a concentração de grãos de pólen referente 

a vegetação característica de campo apresenta um comportamento inverso em relação a 

concentração de carbono grafítico. Tal comportamento sugere um processo de queima e 

deposição gradual ao longo dessa fase.  

Segundo Zhou et al. (2007) a quantidade de produção de Carbono grafítico é 

determinado pela intensidade da queima, que depende somente de fatores como condições 

climáticas regionais ou locais, mas também da biomassa presente e sua função de queima. O 

raciocínio segue o princípio de que a maior presença de biomassa resulta em queimadas mais 

intensas e condições climáticas como altas temperaturas e clima árido resultam em queimas 

mais freqüentes (PAGE et al., 2002). 

Durante o Holoceno Médio, a existência de um clima seco é marcada pelo aumento na 

concentração de grãos de pólen indicativos de vegetação de campo. O aumento nos valores de 

COT e redução na concentração de grãos de pólen nessa fase sugerem que gradualmente o 

clima foi se tornando mais úmido e propício ao acumulo de biomassa. Essa transição dentro 

do Holoceno Médio coincide com o aumento repentino de BC em função de queimadas mais 

intensas, refletindo uma possível alteração de biomassa. 

Com relação aos altos valores de fluxo de BC encontrados nos testemunhos de registro 

de mudança do uso da terra, pode-se notar o impacto causado pelos processos de queimadas 

em função da atividade econômica adotada na região. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 CONCLUSÕES 
 
 
8.1 REGISTROS DE MUDANÇA DO USO DA TERRA

 
 
A determinação de carbono grafítico pelo método de 

auxiliou no entendimento do processo de mudança do uso da terra em escala regional das 

áreas adjacentes ao Município de Alta Floresta. A relação BC e fragmentos de queima 

(partículas de carvão) auxiliaram na projeção de queimadas

município. Os processos de queima de biomassa para a implantação da agricultura promovem 

o processo de remobilização do Hg para a atmosfera, explicando os elevados níveis de 

mercúrio encontrado nos registros sedimentares,

Na distribuição espacial

de carbono grafítico, como mostra a correlação significativa e positiva entre os dois 

parâmetros analisados elaborada com os valores de 

partículas de carvão e carbono grafítico dos quatro testemunhos analisados (p < 0,05; N=59 e 

r = 0,55). Os parâmetros como 

aumento nos valores de concentração conforme aumenta a

valores médios variando entre 1,89% (LCEN050) a 7,12% (WNW150) de COT a partir da 

década de 70 e 0,023% (LCEN050)

e WSW150 apresentaram 

6,96x106 partículas/g respectivamente e os menores valores 

(0,06 e 0,07 ppm respectivamente

pela ação de queimadas. 

 Em escala temporal, os 

apresentarem um comportamento aleatório, não representativo do processo de ocupacional da 

região, já o testemunho WNW150, única barragem natural entre os pontos coletados, marca o 

processo de colonização do município. O aumento da incidência de queimadas na região fica 

REGISTROS DE MUDANÇA DO USO DA TERRA 

A determinação de carbono grafítico pelo método de oxidação térmica (CTO

auxiliou no entendimento do processo de mudança do uso da terra em escala regional das 

áreas adjacentes ao Município de Alta Floresta. A relação BC e fragmentos de queima 

(partículas de carvão) auxiliaram na projeção de queimadas em escala regional e local para o 

município. Os processos de queima de biomassa para a implantação da agricultura promovem 

o processo de remobilização do Hg para a atmosfera, explicando os elevados níveis de 

mercúrio encontrado nos registros sedimentares, ocasionado pela corrida do ouro.

pacial, verificou-se a ocorrência de uma co-deposição do mercúrio e 

de carbono grafítico, como mostra a correlação significativa e positiva entre os dois 

parâmetros analisados elaborada com os valores de concentração de carbono, mercúrio, 

partículas de carvão e carbono grafítico dos quatro testemunhos analisados (p < 0,05; N=59 e 

r = 0,55). Os parâmetros como Carbono Orgânico Total e Carbono grafítico

aumento nos valores de concentração conforme aumenta a distância do centro municipal

valores médios variando entre 1,89% (LCEN050) a 7,12% (WNW150) de COT a partir da 

(LCEN050) e 0,078% (WNW150) de BC. Os testemunhos 

 as maiores concentrações de partículas de carvão 

respectivamente e os menores valores médios na concentração de Hg

0,06 e 0,07 ppm respectivamente), sugerindo processos de remobilização desse contamin

Em escala temporal, os dados dos testemunhos LCEN, SSW e WSW em relação 

apresentarem um comportamento aleatório, não representativo do processo de ocupacional da 

, já o testemunho WNW150, única barragem natural entre os pontos coletados, marca o 

processo de colonização do município. O aumento da incidência de queimadas na região fica 
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oxidação térmica (CTO-375) 

auxiliou no entendimento do processo de mudança do uso da terra em escala regional das 

áreas adjacentes ao Município de Alta Floresta. A relação BC e fragmentos de queima 

em escala regional e local para o 

município. Os processos de queima de biomassa para a implantação da agricultura promovem 

o processo de remobilização do Hg para a atmosfera, explicando os elevados níveis de 

ocasionado pela corrida do ouro. 

deposição do mercúrio e 

de carbono grafítico, como mostra a correlação significativa e positiva entre os dois 

concentração de carbono, mercúrio, 

partículas de carvão e carbono grafítico dos quatro testemunhos analisados (p < 0,05; N=59 e 

e Carbono grafítico, apresentaram um 

distância do centro municipal, com 

valores médios variando entre 1,89% (LCEN050) a 7,12% (WNW150) de COT a partir da 

Os testemunhos LCEN050 

de partículas de carvão 10,8x106 e 

médios na concentração de Hg 

), sugerindo processos de remobilização desse contaminante 

dados dos testemunhos LCEN, SSW e WSW em relação 

apresentarem um comportamento aleatório, não representativo do processo de ocupacional da 

, já o testemunho WNW150, única barragem natural entre os pontos coletados, marca o 

processo de colonização do município. O aumento da incidência de queimadas na região fica 
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evidenciado nesse registro com o aumento brusco do fluxo de BC e partículas de carvão, 

refletindo o processo ocupacional. Os níveis naturais dos parâmetros analisados estão 

registrados no período entre 1867 a 1967 em contraste com os altos valores observados a 

partir de 1967 refletindo as atividades antrópicas da região, resultantes do processo de 

colonização ocorrido na década de 70. 

Com relação ao testemunho WNW 150, os valores de fluxo de carbono aumentam 

bruscamente de 27,1 g/m2/ano para 207 g/m2/ano nos anos de 1967 e 1984 respectivamente. O 

fluxo de partículas de carvão aumenta de 0.028 para 0,500x1010 partículas/m2/ano no mesmo 

intervalo de ano e os de Carbono grafítico de 0,405 para 2,28 gBC/m2/ano.No perfil de 

mercúrio, os valores 7,19 µg/m2/ano em 1967 aumentam para 65,1 µg/m2/ano em 1984. 

 Nos testemunhos LCEN 050 e SSW 100 verificaram-se a existência de picos no perfil 

de partículas de carvão seguidos por picos de mercúrio. A análise conjunta desses parâmetros 

mostrou que esse atraso na deposição do mercúrio coincide com os maiores valores nos perfis 

de carbono grafítico. Tal comportamento sugere um processo de co-deposição entre o 

mercúrio e o material mais leve originário do processo de combustão incompleta da biomassa 

a partir do transporte atmosférico. 

 No testemunho WSW 150, observa-se um aumento no fluxo de mercúrio no intervalo 

que compreende os anos de 1978 até 1990, o ano de maior produção de ouro no município. 

De acordo com a análise dos perfis estudados, essa área até 1990 funcionou como uma área 

receptora de mercúrio. Após esse ano, a remobilização do mercúrio, evidenciada pela redução 

no fluxo deposicional desse metal em 1994, coincidentes com o aumento no fluxo de 

partículas de carvão sugere que a área passou a funcionar como uma área fonte desse metal. 

 Um aumento no fluxo de mercúrio no testemunho WNW 150 é claramente associado 

às atividades antrópicas, principalmente as de garimpo de ouro na região. O desmatamento 

também contribui para esse aumento pela remobilização, volatilização e posterior deposição 

do mercúrio nos solos. Em 1994, o fluxo de carvão apresenta um forte aumento em direção ao 

topo do testemunho. Esse aumento na intensidade e freqüência de incêndios florestais pode ter 

sido responsável pelo elevado aumento no fluxo de mercúrio registrado a partir de 1995. Os 

valores de fluxo de carbono grafítico mostram que de 1984 até 1991, ocorriam incêndios em 

áreas vizinhas.  A partir desse ano, as reduções nos valores de fluxo de carbono grafítico 

coincidem com uma redução no fluxo de mercúrio em 1995 e o aumento das partículas de 

carvão em 1994, sugerindo que essa área teve influência de queimadas regionais e locais. 
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8.2 TESTEMUNHO SACI 

 
 

A análise de BC em conjunto com outros parâmetros sedimentares, auxiliou na 

reconstrução paleoambiental do Lago do Saci, indicando a existência de quatro fases de 

sedimentação. No Holoceno Inferior entre 9200 e 6700 anos cal AP observa-se a transição de 

uma clima úmido para um clima seco através da redução dos valores e COT e aumento nos 

valores de δ13C que sugerem uma influência de vegetação do tipo C4. Na fase seguinte entre 

6700 e4400 anos cal AP ocorre a estabilização de um clima seco durante o Holoceno Médio, 

evidenciado pelas altas concentrações de carbono grafítico baixos valores de COT, altos 

valores de δ13C. Esse período seco foi observado em diversos sítios da Amazônia. Na 

Transição entre Holoceno Médio para o Holoceno Superior, a redução dos valores de carbono 

grafítico e o aumento na concentração de clorofila, sugerem um retorno da umidade entre 

4200 anos cal AP e 2500 anos cal.AP. Durante o Holoceno Superior entre 2500 anos cal AP e 

o presente as condições úmidas são estabilizadas, como indicam os altos valores de COT e 

clorofila. Nesse período é observado os maiores valores de carbono grafítico do registro 

sedimentar, sugerindo a presença de atividade antrópica na região. Os dados granulometricos 

do testemunho SACI 1 apresentou expressivas variações denotando eventos de enxurradas e 

erosão da bacia durante o Holoceno. A causa desses eventos extremos parece estar ligada a 

mudanças na variabilidade climática desde o Holoceno Médio. 

A comparação dos valores de fluxo médio de carbono grafítico entre o Holoceno 

Médio e o Holoceno Superior, mostra que apesar de evidências em outros registros de um 

clima mais seco durante o Holoceno Médio, os maiores valores registrados no perfil se 

encontram no Holoceno Superior, sugerindo o inicio de atividades antrópicas na região ou 

mudanças de cobertura vegetal entre as dos períodos analisados. 

A hipótese de que as alterações na cobertura vegetal, ao modo de proporcionar um 

maior acúmulo de biomassa durante o Holoceno Superior, provocam o aumento dos valores 

de BC nesse período. Tal relação surge do princípio de que a maior presença de biomassa 

resulta em queimadas mais intensas e condições climáticas como altas temperaturas e clima 

árido resultam em queimas mais freqüentes. 

Tal hipótese ganha suporte em dados de grãos de pólen de região que mostram a 

diferença de cobertura vegetal entre os dois períodos. No Holoceno Médio, observa-se a 

presença de grãos de pólen característicos de campo, enquanto no Holoceno Superior nota-se 

o desenvolvimento da floresta em função do retorno de condições mais úmidas. 



 

 

 
 
 
 

 
 
 
9 REFERÊNCIAS 
 
 
A C C A R D I - D E Y, A.;

Natural Organic Matterand Carbono grafítico as Sorbents in Sediments. 

Science and Technology, v. 36, 

ABSY, M. L. A palynological study of Holocene sediments in the

University of Amsterdam, The Netherlands, 1979.

ABSY, M. L.; CLEFF, A.; 

FERREIRA DA SILVA, 

HAMMEN, T. H. Mise en évidence de quatre phases d'ouverture de la forêt dense dans le 

sud-est de l'Amazonie au 

d'autres regions tropicales. 

ADAMS, J. M.; FAURE, H. A new estimate of changing carbon storage on land since the last 

glacial maximum, based on global land ecosystem reconstruction. 

Change, v. 16–17, p. 3–24, 1998.

ALMEIDA, M. D. Biogeoquímica do mercúrio na interface solo

2005. 187 f. Tese (Doutorado em Geociências

2005. 

ARTAXO, P.; GATTI, L. V.; LEAL, A.

L. L.; PAULIQUEVIS, T.

Amazônia: a floresta e as emissões de queimadas controlando a co

amazônica. Acta Amazonica

BACHMANN, J. Black carbon: 

on Global Climate Change,

D E Y, A.; G S C H W E N D, P. M. Assessing the

Matterand Carbono grafítico as Sorbents in Sediments. 

, v. 36, p. 21-29, 2002. 

A palynological study of Holocene sediments in the Amazon basin. 

University of Amsterdam, The Netherlands, 1979. 

 FOURNIER, M.; MARTIN, L.; SERVANT, M.

 M.; SOUBIES, F.; SUGUIO, K.; TURCQ, B.

H. Mise en évidence de quatre phases d'ouverture de la forêt dense dans le 

est de l'Amazonie au cours des 60000 dernières années. Première comparaison avec 

 C. R. Acad. Sci., Paris, v. 312, n. 6, (Série II), p. 673

H. A new estimate of changing carbon storage on land since the last 

glacial maximum, based on global land ecosystem reconstruction. Global and Planetary 

24, 1998. 

Biogeoquímica do mercúrio na interface solo-atmosfera n

Doutorado em Geociências) - Universidade Federal Fluminense, Niterói, 

V.; LEAL, A. M. C.; LONGO, K. M.; DE FREITAS, S.

L.; PAULIQUEVIS, T. M.; PROCÓPIO, A. S.; RIZZO, L. V. Qu

floresta e as emissões de queimadas controlando a composição da atmosfera 

Amazonica, v. 35, p. 185-196, 2005. 

Black carbon: A Science/Policy Primer. Vision Air Consulting

, 2009. 

117 

the Combined Roles of 

Matterand Carbono grafítico as Sorbents in Sediments. Environmental 

Amazon basin. Ph.D.Thesis, 

SERVANT, M.; SIFEDDINE, A.; 

TURCQ, B.; VAN DER 

H. Mise en évidence de quatre phases d'ouverture de la forêt dense dans le 

Première comparaison avec 

, v. 312, n. 6, (Série II), p. 673–678, 1991. 

H. A new estimate of changing carbon storage on land since the last 

Global and Planetary 

atmosfera na Amazônia. 

Federal Fluminense, Niterói, 

FREITAS, S. R.; LARA, 

Química atmosférica na 

mposição da atmosfera 

Vision Air Consulting: Pew Center 



118 

 

BACKER, P. A. et al. The history of South American Tropical Precipitation for the past 

25,000 years. Science, v. 291, p. 640-643, 2001. 

BEHLING, H.; COSTA, L. D. Holocene Environmental Changes from the Rio Curuá Record 

in the Caxiuana Region, Eastern Amazon Basin. Quat. Res., v. 53, p. 369-377, 2000. 

BEHLING, H.; KEIM, G.; IRION, G.; JUNK, W.; DE MELLO, J. Holocene environmental 

changes in the Central Amazon Basin inferred from Lago Calado (Brazil). Palaeogeogr., 

Palaeoclimatol., Palaeoecol., v. 173, p. 87-101, 2001. 

BEHLING, H.; HOOGHIEMSTRA, H. Environmental history of the Colombian savannas of 

the Llanos Orientales since the Last Glacial Maximum from lake records El Pinal and 

Carimagua. J. Paleolim., v. 21, p. 461-476, 1999. 

BEHLING, H.; HOOGHIEMSTRA, H. Holocene Amazon rainforest–savanna dynamics and 

climatic implications: high-resolution pollen record from Laguna Loma Linda in eastern 

Columbia. Journal of Quaternary Science, v. 15, p. 687-695, 2000. 

BEHLING, H.;  HOOGHIEMSTRA, H. Neotropical savanna enviroments in space and time: 

late Quaternary interhemispheric comparisons. In: MARKGRAF, V. (Ed.). Interhemispheric 

climate linkages. San Diego-London: Academic Press, 2001. p. 307-323. 

BEHLING, H.; HOOGHIEMSTRA, H. Late Quaternary palaeoecology and 

palaeoclimatology from pollen records of the savannas of the Llanos Orientales in Colombia. 

Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, v. 139, p. 251-267, 1998. 

BERNASCONI, P.; ABAD, R.; MICOL, L. Diagnóstico ambiental do município de Alta 

Floresta –MT. Cuiabá – MT: ICV- Instituto Centro de Vida, 2008. 

BICE, K.; EIL, A.; HABIB, B.; HEIJMANS, P.; KOPP, R.; NOGUES, J.; NORCROSS, F.; 

SWEITZER-HAMILTON, M.; WHITWORTH, A. Black Carbon A Reviewand Policy 

Recommendations. Disponível em: <http://www.wws.princeton.edu>. Acesso em: 13 maio 

2010. 

BIGNOLI, G.; SABBIONI, E. Environmental assessment of arsenic released from potential 

pollution sources. Environ. Monit. Assess., v. 4, p. 53-65, 1984. 

BIRD, M. I.; GROCKE, D. R. Determination of the abundance and carbon isotope 

composition of elemental carbon in sediments. Geochimicaet Cosmochimica Acta, v. 61, n. 

16, p. 3413-3423, 1997. 



119 

 

BRADLEY, R. S. Paleoclimatology: Reconstructing Climates of Quaternary. 2nd ed. 

Amherst, Massachusetts: University of Massachusetts, 1999. 613 p. 

BRASIL. Ministério da Ciência e Tecnologia. Coordenação Geral de Mudanças Globais de 

Clima. Comunicação Nacional Inicial do Brasil à Convenção - quadro das Nações Unidas 

sobre Mudança do Clima, Inventário de Emissões e Remoções Antrópicas de Gases de Efeito 

Estufa não Controlados pelo Protocolo de Montreal. Brasília: MCT, 2004. 

BRASIL. Ministério da Ciência e Tecnologia. Segunda comunicação nacional do Brasil à 

Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima. Brasília: MCT, 2010. 

BRODOWSKI, S.; RODIONOV, A.; HAUMAIER, L.; GLASER, B.; AMELUNG, W. 

Revised Black Carbon assessment using benzene polycarboxylic acids. Organic 

Geochemistry, v. 36, p. 1299-1310, 2005. 

BUSH, M. B.; COLINVAUX, P. A 7000-year record from the Amazon low lands, Ecuador. 

Vegetation, v. 76, p. 141-154, 1988. 

BUSH, M. B.; SILMAN, M. R.; MCMICHAEL, C.; SAATCHI, S. Fire, climate change and 

biodiversity in Amazonia: a Late-Holocene perspective Phil. Trans. R. Soc. B., v. 363, p. 

1795-1802, 2008. 

BUSH, M. B.; PIPERNO, D. R.; COLINVAUX, P. A.; KRISSESK, L.; DE OLIVEIRA, P. 

E.; MILLER, M. C.; ROWE, W. A 14,300 year paleoecological profile of a lowland tropical 

lake in Panama. Ecol. Monogr., v. 62, p. 251-276, 1992. 

BUSH, M. B.; SILMAN, M. R.; LISTOPAD, C. M. C. S. A regional study of Holocene 

climate change and human occupation in Peruvian Amazonia. J. Biogeogr., v. 34, p. 1342-

1356, 2007. 

CASTRO, S. M. de; CASTILHOS, Z. C.; EGLER, S. G. Ecorregião Xingu-Tapajós: a 

Evolução do desmatamento no Município de Alta Floresta, MT (1970-2007). Rio de Janeiro: 

CETEM, 2008. 

CERRI, C. E. P. Variabilidade espacial e temporal do carbono do solo na conversão de 

floresta em pastagens na Amazônia Ocidental (Rondônia). 2003. 177 f. Tese (Doutorado) - 

Centro de Energia Nuclear na Agricultura, Universidade de São Paulo, Piracicaba, São Paulo, 

2003. 



120 

 

CHEN, J. Y.; ZHU, D. Q.; SUN, C. Effect of heavy metals on the sorption of hydrophobic 

organic compounds to wood charcoal. Environmental Science & Technology, v.41, n. 7, p. 

2536-2541, 2007. 

CORDEIRO, R. C.; TURCQ, B.; SUGUIO, K.; SILVA, A. O.; SIFEDDINE, A.;VOLKMER, 

R. Holocene fires in East Amazonia (Carajás), new evidences, chronology and relation with 

paleoclimate. Global and Planetary Change, v. 61, n. 1-2, p. 49-62, 2008. 

CORDEIRO, R. C. Mudanças Paleoambientais e Ocorrência de Incêndios nos Últimos 7400 

anos, na região de Carajás, Pará. 1995. 144 f. Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal 

Fluminense, Niterói, 1995. 

CORDEIRO, R. C. Ocorrência de incêndios e mudanças paleoambientais de ecossistemas 

amazônicos em diversas escalas temporais. 2000. 236 f. Tese (Doutorado) - Departamento de 

Geoquímica, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2000. 

CORDEIRO, R. C.; TURCQ, B.; OLIVEIRA DA SILVA, A.; SUGUIO, K. Holocene 

environmental changes in Carajás region (Pará, Brazil) recorded by lacustrine deposits. Verh. 

Internat. Verein. Limnol., v. 26, p. 814-817, 1997. 

CORDEIRO, R. C.; TURCQ, B.; RIBEIRO, M. G.; LACERDA, L. D.; CAPITÂNEO, J.; DA 

SILVA, A. O.; SIFEDDINE, A.; MOREIRA-TURCQ, P. Forest fire indicators and Mercury 

deposition in an intense land use change region in the Brazilian Amazon (Alta Floresta, MT). 

The Science of the Total Environment, n. 239, p. 247-256, 2002. 

D’ANTONA, A. O.; VANWEY, L. K.;  HAYASHI, C. M.  Property Size and Land Cover 

Change in the Brazilian Amazon. Population Environmental, n. 27, p. 373-396, 2006. 

DANIAU, A. L.; SÁNCHEZ-GOÑI, M. F.; BEAUFORT, L.; LAGGOUN-DÉFARGE, F.; 

LOUTRE, M. F.; DUPRAT, J. Dansgaard–Oeschger climatic variability revealed by fire 

emissions in southwestern Iberia. Quaternary Science Reviews, v. 26, p. 1369-1383, 2007. 

DE FREITAS, H. A.; PESSENDA, L. C. R.; ARAVENA, R.; GOUVEIA, S. E. M.; 

DELUCA, T. H.; MACKENZIE, M. D.; GUNDALE, M. J.; HOLBEN, W. E. Wildfire-

Produced Charcoal Directly Influences Nitrogen Cycling in Ponderosa Pine Forests. Soil 

Science Society of America Journal, publicado on line em 2 de fevereiro de 2006. 



121 

 

DESJARDINS, T.; CARNEIRO FILHO, A.; MARIOTTI, A. Changes of the forest-savanna 

boundary in Brazilian Amazonia during the Holocene revealed by stable isotope ratios of soil 

organic carbon. Oecologia, v. 108, p.749-756, 1996. 

DETWILER, R. P.; HALL, C. A. S. Tropical Forest and the Global Carbon Cycle. Science, v. 

239, p. 42-47, 1988. 

DIAS, P. L. S.; TURCQ, B.; DIAS, M. A. F. S.; BRACONNOT, P.; JORGETTI, T. Mid-

Holocene climate of tropical South America: a model-data approach. In: Past climate 

variability in South America and Surrounding regions. Developments in paleoenvironmental 

research, v. 14, p. 259-281, 2009. 

DICKENS, A. F.; GÉLINAS, Y.; HEDGES, J. I. Physical separation of combustion and rock 

sources of graphitic Black Carbon in sediments. Marine Chemistry, v. 92, p. 215-223, 2004.  

EINSELE, G.; YAN, J.; HINDERER, M. Atmospheric carbon burial in modern lake basins 

and its significance for the global carbon budget. Global and Planetary Change, v. 30, p. 167-

195, 2001. 

FEARNSIDE, P. M. Deforestation in Brazilian Amazonia: The effect of population and land 

tenure. Ambio., n. 22, p. 537-545, 1993. 

FORBES, M. S.; RAISON, R. J.; SKJEMSTAD, J. O. Formation, transformation and 

transport of Black Carbon (charcoal) in terrestrial and aquatic ecosystems. Science of the 

Total Environment, v. 370, p. 190-206, 2006. 

FREITAS, H. A.; PESSENDA, L. C. R.; ARAVENA, R.; GOUVEIA, S. E. M.; RIBEIRO, A. 

S.; BOULET, R. Late Quaternary vegetation dynamics in the Southern Amazon Basin 

inferred from carbon isotopes in soil organic matter. Quaternary Research, v. 55, p. 39-46, 

2001. 

GALBREATH, K. C.; ZYGARLICKE, C. J. Mercury speciation in coal combustion and 

gasification flue gases. Environmental Science & Technology, v. 30, n. 8, p. 2421-2426, 1996. 

GELINAS, Y.; PRENTICE, K. M.; BALDOCK, J. A.; HEDGES, J. I. An improved thermal 

oxidation method for the quantification of soot/graphitic Black Carbon in sediments and soils. 

Environmental Science and Technology, n. 35, p. 3519-3525, 2001. 



122 

 

GLASER, B.; HAUMAIER, L.; GUGGENBERGER, G.; ZECH, W. Black Carbon in soils: 

the use of benzenecarboxylic acids as specific markers. Org. Geochemistry, v. 29, n. 4, p. 

811-819, 1998. 

GOLDBERG, E. D. Black Carbon in the Environment. New York: John Wiley, 1985. 198 p. 

GROSSMAN, A.; GHOSH, U. Measurement of activated carbon and other black carbon in 

sediments. Chemosphere, v. 75, p. 469-475, 2009. 

GULLISON, R. E.; FRUMHOFF, P. C.; CANADELL, J. G.; FIELD, C. B.; NEOSTAD, D. 

C.; HAYHOE, K.; AVISSAR, R.; CURRAN, L. M.; FRIEDLINGSTEIN, P.; CHRIS D. 

Tropical Forests and Climate Policy. Science, v. 316, n. 5827, p. 985-986, 2007. Disponível 

em: <www.sciencemag.org>. Acesso em: 5 maio 2009. 

GUSTAFSSON, O.; HAGHSETA, F.; CHAN, C.; MACFARLANE, J.; GSCHWEND, P. M. 

Quantification of the dilute sedimentary soot phase: implications for PAH speciation and 

bioavailability. Environ. Sci. Technol., v. 24, p. 1687-1693, 1997. 

HABERSTROH, P. R.; BRANDES, J. A.; GÉLINAS, Y.; DICKENS, A. F.; WIRICK, S.; 

CODY, G. Chemical composition of the graphitic black carbon fraction in riverine and marine 

sediments at sub-micron scales using carbon X-ray spectromicroscopy. Geochimicaet 

Cosmochimica Acta, v. 70, p. 1483-1494, 2006. 

HACON, S.; ROCHEDO, R. E.; CAMPOS, R.; LACERDA, L. D. Mercury exposure through 

fish consumption in the urban area of Alta Floresta in the Amazon Basin. Journal of 

Geochemical Exploration, v. 58, p. 209-216, 1997. 

HACON, S.; ROCHEDO, E. R. R.; CAMPOS, R. R. R.; ROSALES, G.; LACERDA, L. D. 

Risk assessment of mercury in AltaFloresta. Amazon Basin- Brazil. Water, Air and Soil 

Pollution, v. 97, p. 91-105, 1997. 

HAMMES, K. et al. Comparison of quantification methods to measure fire-derived 

(black/elemental) carbon in soils and sediments using reference materials from soil, water, 

sediment and the atmosphere. Global Biogeochemical Cycles, v. 21, 2007. 

HERRERA, L. F.; URREGO, L. E. Atlas de pólen de plantas útiles y cultivadas de La 

Amazonia colombiana. Pollen atlas of useful and cultiveted plants in the Colombian Amazon 

region.Tropenbos Colombia, Bogotá: [s.n.], 1996. 462 p. (Estudios en la Amazonia 

colombiana/StudiesontheColombian Amazonia, XI). 



123 

 

HOOGHIEMSTRA, H. Vegetational and climatic history of the high plain of Bogotá, 

Colombia: a continuous record of the last 3.5 million yr. Dissertationes Botanicae, v. 79, p. 1- 

138, 1984. 

HOOGHIEMSTRA, H.; VAN DER HAMMEN, T. Neogene and Quaternary development of 

the neotropical rain forest: the forest refugia hypothesis, and a literature overview. Earth Sci. 

Rev., v. 44, p. 147-183, 1998. 

HOUGHTON, R. A. The annual net flux of carbon to the atmosphere from changes in land 

use 1850–1990. Tellus Series B-Chemical and Physical Meteorology, v. 51, n. 2, p. 298-313, 

1999. 

HOUGHTON, R. A.; LAWRENCE, K. T.; HACKLER, J. L.; BROWN, S. The spatial 

distribution of forest biomass in the Brazilian Amazon: a comparison of estimates. Global 

Change Biology, v. 7, p. 731-746, 2001. 

HSIEH, Y. P.; BUGNA, G. C. Analysis of black carbon in sediments and soils using multi-

element scanning thermal analysis (MESTA). Organic Geochemistry, v. 39, p. 1562-1571, 

2008. 

IBGE. Censos Agropecuários (1970-2008). Disponível em: <www.ibge.gov.br>. Acesso em: 

16 jan. 2012. 

IEA - INTERNATIONAL ENERGY AGENCY. Key World Energy Statistics. Paris, França: 

IEA, 2008. 82 p. Disponível em: <www.iea.org>. Acesso em: 22 jan. 2011. 

INPE. Disponível em: <www.inpe.br.>. Acesso em: 12 dez. 2011. 

INSTITUTO DE ESTUDOS DO COMÉRCIO E NEGOCIAÇÕES INTERNACIONAIS. 

Estudo de baixo carbono para o Brasil. São Paulo: Icone, 2010. 

INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA (Brasil). Disponível em: 

<www.inmet.gov.>–acesso em: 26 maio 2009. 

IPCC. Intergovernmental Panel on Climate Change. Climatechange 2007: The Physical 

Science Basis. 2007. 

IRION, G.; BUSH, M. B.; NUNES DE MELLO, J. A.; STÜBEN, D.; NEUMANN, T.; 

MÜLLER, G.; MORAIS, J. A.; JUNK, W. A multi proxy palaeoecological record of 



124 

 

Holocene lake sediments from the Rio Tapajós, eastern Amazonia. Palaeogeogr., 

Palaeoclimatol., Palaeoecol., v. 240, p. 523-535, 2006. 

JONES, T. P.; CHALONER, W. G. Fóssil charcoal, its recognition and palaeoatmospheric 

significance. Palaeogeogr., Paleoclimatol., Palaeoecol., v. 97, p. 39-50, 1991. 

KOELMANS, A. A.; JONKER, M. T. O.; CORNELISSEN, G.; BUCHELI, T. D.; Van 

NOORT, P. C. M.; GUSTAFSSON, O. Black Carbon: The reverse of its dark side. 

Chemosphere, v. 63, p. 365-377, 2006. 

KUHLBUSCH, T. A. J.; CRUTZEN, P. J. Toward a global estimate of black carbon in 

residues of vegetation fires representing a sink of atmospheric CO2 and a source of O2. Global 

Biogeochemistry Cycles, v. 9, n. 4, p. 491-501, 1995. 

LACERDA, L. D.; DE SOUZA, M.; RIBEIRO, M. G. The effects of land use change on 

Mercury distribution in soils of Alta Floresta, Southern Amazon. Environmental Pollution, v. 

129, n. 2, p. 247-255, 2004. 

LACERDA, L. D.; SOLOMONS, W.; Mercury from Gold and Silver Mining: a chemical time 

bomb. Berlin: Springer-Velag, 1998. 

LACERDA, L. D. Biogeoquímica de contaminantes no Antropoceno. Oecologia Brasiliensis, 

v.11, n. 2, p. 297-301, 2007. 

LAL, R. Soil carbon dynamic in cropland and rangeland. Environmental Pollution, v. 116, p. 

353-362, 2002. 

LIM, B.; CACHIER, H. Determination of black carbonby chemical oxidation and thermal 

treatment in recent marine and lake sediments and Cretaceous-Tertiary clays. Chemical 

Geology, v. 131, p. 143-154, 1996. 

LIMA DA COSTA, R. Paleohidrologia do Lago Acarabixi, Médio Rio Negro, AM, Durante o 

Holoceno. 2006. 102 f. Dissertação (Mestrado em Geociências) - Universidade Federal 

Fluminense, Niterói, 2006. 

LOCKERETZ, W. Deposition of airborne mercury near point sources. Water, Air, and Soil 

Pollution, v. 3, p. 179-193, 1974. 

LORENNA, R. B.; LAMBIN, E. F. The spatial dynamics of deforestation and agent use in the 

Amazon. Applied Geography, n. 29, p. 171-181, 2009. 



125 

 

MALHI, Y.; GRACE, J. Tropical forests and atmospheric carbon dioxide. Trends in Ecology 

and Evolution, v. 15, p. 332, 2000. 

MALHI, Y.; ROBERTS, J. T.; BETTS, R. A.; KILLEEN, T. J.; WENHONG, L.; NOBRE, C. 

A. Climate Change, Deforestation and Fate of the Amazon. Science, v. 319, p. 169, 2011. 

Disponível em: <www.sciencemag.org>. Acesso em: 10 nov. 2011. 

MARENGO, J. A.; NOBRE, C. A.; TOMASELLA, J.; OLIVEIRA, G. S.; OLIVEIRA, R.; 

CAMARGO, H.; ALVES, L. M.; BROWN, F. The Drought of Amazonia in 2005. Journal of 

Climate, v. 2, p. 495, 2008. 

MARTIN, L.; FOURNIER, M.; MOURGUIART, P.; SIFEDDINE, A.; TURCQ, B.; ABSY, 

M. L.;  FLEXOR, J. M. Southern Oscillation signal in  South American palaeoclimatic data of 

the last 7000 years. Quat. Res., v. 39, p. 338-346, 1993. 

MASIELLO, C. A. New directions in black carbon organic geochemistry. Marine Chemistry, 

v. 92, p. 201-213, 2004. 

MAYLE, F. E.; BEELING, D. J. Late Quaternary changes in Amazonian ecosystems and 

their implications for global cabon cycling. Paleoecogeography, Paleoclimatology, 

Paleoecology, v. 214, p. 11-25, 2004. 

MAYLE, F. E.; BEERLING, D. J.; GOSLING, W. D.; BUSH, M. B. Responses of 

Amazonian ecosystems to climatic and atmosheric carbon dioxide changes since the Last 

Glacial Maximum. The Royal Society, v. 359, n. 1443, p. 499-514, 2004. 

MAYLE, F. E.; BURBRIDGE, R.; KILLEEN, T. J. Millenial-scale dynamics of southern 

Amazonian rain forest. Science, v. 290, p. 2291-2294, 2000. 

MAYLE, F. E.; POWER, M. J. Impact of a drier Early–Mid-Holocene climate upon 

Amazonian forests. Phil. Trans. R. Soc. B., v. 363, p. 1829-1838, 2008. 

MEYERS, P. A.; TERANES, J. L. Sediment organic matter. In: LAST, W. M.; SMOL J. P. 

(Eds.). Tracking environmental change using lake sediments: Physical and geochemical 

methods. [S.l.]: Springer, 2001. v. 2, p. 239-269. 

MEYERS, P. A. Applications of organic geochemistry to paleolimnological reconstructions: a 

summary of examples from the Laurentian Great Lakes. Organic geochemistry, v. 34, p. 261-

289, 2003. 



126 

 

MEYERS, P. A. Preservation of elemental and isotopic source identification of sedimentary 

organic matter. Chemical Geology., v. 114, p. 289-302, 1994. 

MICHALSKI, F.; PERES, C. A.; LAKE, I. R. Deforestation dynamics in a fragmented region 

of southern Amazonia: evaluation and future scenarios. Environmental Conservation, v. 32,  

p. 93-103, 2008. 

MIDDELBURG, J. J.; NIEUWENHUIZE, J.; VAN BREUGEL, P. Black Carbon in marine 

sediments. Marine Chemistry, n. 65, p. 245-252, 1999.  

MOHAN, D. et al. Sorption of arsenic, cadmium, and lead by chars produced from fast 

pyrolysis of wood and bark during bio-oil production. Journal of Colloid and Interface 

Science, v. 310, n. 1, p. 57-73, 2007. 

MONITORAMENTO DA COBERTURA VEGETAL DA AMAZÔNIA POR SATÉLITE. 

Sistemas Prodes, Deter, Degrad e Queimadas 2007-2008. São José dos Campos, 10 de 

Dezembro de 2008. 

MOORE, E. A.; KURTZ, A. C. Black Carbon in Paleocene–Eocene boundary sediments: a 

test of biomass combustion as the PETM trigger. Palaeogeography, Palaeoclimatology, 

Palaeoecology, v. 267, p. 147-152, 2008. 

MOREIRA, L. S.; MOREIRA-TURCQ, P.; TURCQ, B.; CAQUINEAU, S.; CORDEIRO, R. 

C. Paleoclimatic changes and carbon accumulation in an amazonian floodplain lake: Santa 

Ninha Lake. J. Paleolimnol., in press, 2011. 

MOREIRA, L. S. Reconstrução Paleohidrológica do Lago Santa Ninha, Varzea de Curuai, 

Pará. 2008. 133 f. Dissertação (Mestrado em Geociências) - Universidade Federal 

Fluminense, Niterói, 2008. 

MOY, C. M.; SELTZER, G. O.; RODBELL, D. T.; ANDERSON, D. M. Variability of El 

Niño/Southern Oscillation activity at millenial timescales during the Holocene epoch. Nature, 

v. 420, p. 162-164, 2002. 

MURI, G.; CERMELJ, B.; FAGANELI, J.; BRANCELJ, A. Black Carbon in Slovenian 

alpine lacustrine sediments. Chemosphere, v. 46, p. 1225-1234, 2002. 

 



127 

 

NEPSTAD, D.; SCHWARTZMAN, S.; BAMBERGER, B.; SANTILLI, M.; RAY, D.; 

SCHLESINGER, P.; LEFEBVRE, P.; ALENCAR, A.; PRINZ, E.; FISKE, G.; ROLLA, A. 

Inhibition of Amazon Deforestation and Fire by Parks and Indigenous Lands. Conservation 

Biology, v. 20, p. 65-73, 2006. 

OJIMA, D. S.; GATVIN, K. A.; TURNER, B. L. The global impact of land-use change. 

BioScience, v. 5, n. 44, p. 300-304, 1994. 

PAGE, S. E.; SIEGERT, F.; RIELEY, J. O.; BOEHM, H. D.; JAYA, A.; LIMIN, S. The 

amount of carbon released from peat and forest fires in Indonesia during 1997. Nature, n. 420, 

p. 61-65, 2002. 

PENNER, J. F.; EDDLEMAN, H.; NOVAKOV, T. Towards the development of a global 

inventory for black carbon emissions. Atmospheric Environmental, v. 27, n. 8, p. 1259-1277, 

1993. 

PHILLIPS, O. L. et al. Drought Sensitivity of the Amazon Rainforest. Science, v. 323, n. 

5919, 2009. Disponível em: <www.sciencemag.org>. Acesso em: 4  maio 2009. 

PINTO, E. de Paula; MOUTINHO, P.; RODRIGUES, L. Perguntas e Respostas Sobre 

Aquecimento Global. Belém, Pará: IPAM – Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, 

2008. Disponível em: <http://www.scribd.com/full/7506607>. Acesso em: 3 jun. 2009. 

PLEIJEL, K.; MUNTHE, J. Modeling the atmospheric chemistry of mercury- The importance 

of a detailed description of the chemistry of cloud water. Water, Air, and Soil Pollution, v. 80, 

p. 317-324, 1995.  

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA. Nossa História. Disponível em: 

<http://www.altafloresta.mt.gov.br>. Acesso em: 19 maio 2009. 

PRESTON, C. M.; SCHMIDT, M. W. I. Black (pyrogenic) carbon in boreal forests: a 

synthesis of current knowledge and uncertainties. Biogeosci. Disc., v. 3, p. 211-271, 2006. 

PROPOSTAS empresariais de políticas públicas para uma Energia, Transportes e 

AgroPECUÁRIA: economia de baixo carbono no Brasil. Disponível em: 

<www.fgv.br/ces/epc>. Acesso em: 3 dez. 2011. 

PROJETO RADAMBRASIL. Levantamento de recursos naturais. Folha SC. 21 Juruena; 

geologia, geomorfologia, pedologia, vegetação e uso do potencial da terra. Rio de Janeiro: 

Gráfica Alvorada Ltda., 1980. 



128 

 

RAMANATHAN, V. Role of Black carbon in Global and Regional Climate Changes: 

Testimonial to the House Committee on Oversight and Government Reform Chair : The 

Honorable Henry A Waxman... Washington, DC.: Rayburn House Office Building, 2007. 

RAVEN, P. H.; EVERT, R. F.; EICHHORN, S. E. Biologia Vegetal. 6. ed. Rio de Janeiro: 

Guanabra Koogan, 2001. p. 150.  

RIBEIRO, A. D. S.; BOULET, R. E. Late Quaternary Vegetation Dynamics in the Southern 

Amazon Basin Inferred from Carbon Isotopes in Soil Organic Matter. Quaternary Research, 

v. 55, p. 39-46, 2001. 

RIBEIRO, L. G. L.; CARREIRA, R. S.; WAGENER, A. L. R. Black Carbon Contents and 

distribution in Sediments from the Southeastern Brazilian Coast (Guanabara Bay). Journal of 

Brazilian Chemistry Society, v. 19, n. 7, p. 1277-1283, 2008. 

RODBELL, D. T.; SELTZER, G. O.; ANDERSON, D. M.; ABBOTT, M. B.; ENFIELD, D. 

B.; NEWMAN, J. H. An ~15,000-Year Record of El-Niño Alluviation in Southwestern 

Ecuador. Science, v. 283, p. 516-520, 1999. 

RODRIGUES, R. de A. R. Incêndios florestais e Mudanças ambientais na Amazônia Sul. 

Comparativo entre alterações recentes e registros paleoclimáticos. 2010. 210 f. Tese 

(Doutorado em geociências) - Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2010. 

ROUBIK, D. W.; MORENO, J. E. Pollen and Spores of Barro Colorado Island. St. Louis: 

Missouri Botanical Garden, 1991. 270 p. 

RYABOSHAPKO, A.; ILYIN, I.; BULLOCK, R.; EBINGHAUS, R.; LOHMAN, K.; 

MUNTHE, J.; PETERSEN, G.; SEIGNEUR, C.; WÄNGBERG, I. Intercomparison study of  

numerical models for long-range atmospheric transport of mercury. MSC-E Technical Report 

2/2001, Maio de 2001. 

SAATCHI, S. S.; HOUGHTON, R. A.; DOS SANTOS ALVALÁ, R. C.; SOARES, J. V.; 

YU, Y. Distribution of aboveground live biomass in the Amazon basin. Global Change 

Biology, v. 13, p. 816-837, 2007. 

SALDARRIAGA, J.; WEST, D. C. Holocene fires in the Northern Amazon Basin. 

Quaternary Research, v. 26, p. 358-366, 1986. 

SANDELIN, K.; BACKMAN, R. Trace elements in two pulverized coal-fired power stations. 

Environmental Science & Technology, v. 35, n. 5, p. 826-834, 2001. 



129 

 

SANFORD JR., R. L.; SALDARRIAGA, J.; UHL, C.; HERRERA, R. Amazon Rain- Forest 

Fires. Science, v. 227, p. 53-55, 1985. 

SANTOS, A. B. Indicadores Sedimentares e Biogeoquímicos de Mudanças do Uso da Terra 

em Alta Floresta (MT). 2009. 92 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências 

Biológicas) - Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2009. 

SCHIMEL, D. S. Terrestrial ecosystem and the carbon cycle. Global Change Biology, v. 1, p. 

77-91, 1995. 

SCHLESINGER, W. H. Biogeochemistry – An Analysis of Global Change. 2nd ed. San 

Diego, CA: Academic Press, 1997. 

SCHMIDT, M. W. I.; NOACK, A. G. Black Carbon in soils and sediments: Analysis, 

distribution, implications, and current challenges. Global Biogeochemical Cycles, n. 14, p. 

777-793, 2000. 

SCHMIDT, M. W. I.; KNICKER, H.; HATCHER, P. G.; KOGEL-KNABNER, I. Impact of 

brown coal dust on the organic matter in particle-size fractions of a Mollisol. Organic 

Geochemistry, v. 25, n. 1/2, p. 29-39, 1996 

SEIGNEUR, C.; ABECK, H.; CHIA, G.; REINHARD, M.; BLOOM, N. S.; PRESTBO, E.; 

SAXENAE, P.  Mercury adsorption to elemental carbon (soot) particles and atmospheric 

particulate matter. Atmospheric Environment, v. 32, n. 14/15, p. 2649-2657, 1998. 

SIFEDDINE, A.; BERTAUX, J.; MOURGUIART, P.; MARTIN, L.;  DISNAR, J. R.; 

LAGGOUN-DEFARGE, F.; ARGOLLO, J. Étude de la sédimentation lacustre d'un site de 

forêt d'altitude des Andes Centrales (Bolivie). Implications paléoclimatiques. Bulletin de la 

Société Géologique de France, v. 169, n. 3, p. 395-402, 1998. 

SIFEDDINE, A.; BERTRAND, P.; FOURNIER, M.; MARTIN, L.; SERVANT, M.; 

SOUBIES, F.; SUGUIO, K.; TURCQ, B. La sédimentation organique lacustre en milieu 

tropical humide (Carajás, Amazonie orientale, Brésil): relation avec les changements 

climatiques au cours des 60 000 dernières années. Bulletin de la Société Géologique de 

France, v. 165, n. 6, p. 613-621, 1994. 

 

 



130 

 

SIFEDDINE, A.; MARTIN, L.; TURCQ, B.; RIBEIRO, C. V.; SOUBIES, F.; CORDEIRO, 

R. C.; SUGUIO, K. Variations of the Amazonian rainforest environment: a sedimentological 

record covering 30,000 years. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, v. 168, 

p. 221-235, 2001. 

SIMPSON, M. J.; HATCHER, P. G. Overestimates of black carbon in soils and sediments. 

Naturwissenschaften, v. 91, p. 436-440, 2004. 

SOARES-FILHO, B. S.; NEPSTAD, D. C.; CURRAN, L. M.; CERQUEIRA, G. C.; 

GARCIA, R. A.; RAMOS, C. A.; VOLL, E.; MCDONALD, A.; LEFEBVRE, P.; 

SCHLESINGER, P. Modelling conservation in the Amazon basin. Nature, v. 440, p. 520-523, 

2006. 

SONG, Y.; JI, J.; YANG, Z.; YUAN, X.; MAO, C.; FROST, R. L.; AYOKO, G. A. 

Geochemical behavior assessment and apportionment of heavy metal contaminants in the 

bottom sediments of lower reach of Changjiang River. Catena, v. 85, p. 73-81, 2011.  

SOUBIÈS, F. Existence d'úne phase sèche en Amazonie brésilienne datée par la présence de 

charbon de bois (6000-3000 ans B.P.). Cahiers — ORSTOM. Série Géologie, v. 1, p. 133-

148, 1980. 

SOUZA, S. C. Desmatamento e Clima em Alta Floresta –Amazônia Mato-Grossense. 2006. 

92 f. Dissertação (Mestrado em Geografia - Ambiente e Desenvolvimento Regional) -

Universidade Federal de Mato Grosso, 2006. 

STOCKMARR, J. Tablets with spores used in absolute pollen analysys. Pollen et Spore, v. 

13, p. 615-621, 1971. 

STUVIER, M.; REIMER, P. J. Extended 14C data base and revised CALIB 3.0. 14C age 

calibration program. Radiocarbon, v. 35, p. 215-230, 1993. 

SUGUIO, K. Dicionário de Geologia Sedimentar e áreas afins. Rio de Janeiro: BERTRAND, 

1998. 1222 p. 

SWAIN, E. B. Measurement and interpretation of sedimentary pigments. Freshwater Biology, 

v. 15, p. 53-75, 1985. 

 



131 

 

THEVENON, F.;  WILLIAMSON, D.; BARD, E.; ANSELMETTI, F. S.; BEAUFORT, L.; 

CACHIER, H. Combining charcoal and elemental carbon analysis in sedimentary archives: 

Implications for past fire regimes, the pyrogenic carbon cycle, and the human–climate 

interactions. Global and Planetary Change, v. 72, p. 381-389, 2010. 

TURCQ, B.; ALBUQUERQUE, A. L. S.; CORDEIRO, R. C.; SIFEDDINE, A.; SIMOES 

FILHO, F. F. L.; SOUZA, A. G.; ABRAO, J. J.; OLIVEIRA, F. B. L.; SILVA, A. O.; 

CAPITANEO, J. Accumulation of organic carbon in five Brazilian lakes during the Holocene. 

Sedimentary Geology, v. 148, p. 319-342, 2002. 

TURCQ, B.; BRACONNOT, P.; CORDEIRO, R. C.; SIFEDINNE, A.; SILVA DIAS, P. L.; 

ABRÃO, J. J.; JORGETTI, T.; LIMA DA COSTA, R.; SIMÕES FILHO, F. F. Mudanças 

paleoclimáticas da Amazônia no Holoceno. Ciência e Ambiente, n. 34, p. 69-96, 2007. 

TURCQ, B.; SIFEDDINE, A.; MARTIN, L.; ABSY, M. A.; SOUBIES, F.; SUGUIO, K.; 

VOLKMER-RIBEIRO, C. AmazoniaRainforestfires: a lacustrinerecordof 7000 years. Ambio., 

v. 27, n. 2, p.139-142, 1998. 

van BREUKELEN, M. R.; VONHOF, H. B.; HELLSTROM, J. C.; WESTER, W. C. G.; 

KROON, D. Fossil dripwater in stalagmites reveals Holocene temperature and rainfall 

variation in Amazonia. Earth and Planetary Science Letters, v. 275, n. 1-2, p. 54-60, 2008. 

van DER HAMMEN, T.; HOOGHEIMSTRA, H. The El AbraStadial, a Younger Dryas 

equivalent in Colombia. Quaternary Science Reviews, v. 14, p. 841-851, 1995. 

WALKER R.; KINGO OYAMA HOMMA, A. Land use and land cover dynamics in the 

Brazilian Amazon: an overview. Ecological Economics, n. 18, p. 67-80, 1996. 

WANG, X.; PENG, P. A.; DING, Z. L. Black Carbon records in Chinese Loess Plateau over 

the last two glacial cycles and implications for paleofires. Palaeogeography, 

Palaeoclimatology, Palaeoecology, v. 223,  p. 9-19,  2005.  

WENG, C.; BUSH, M. B.; ATHENS, J. S. Two histories of climate change and hydrarch 

succession in Ecuadorian Amazonia. Rev. Palaeobot. Palynol., v. 120, p. 73-90, 2002. 

ZHOU, B.; SHEN, C.; SUN, W.; ZHENG, H.; YANG, Y.; SUN, Y.; AN, Z. Elemental 

carbon record of paleofire history on the Chinese Loess Plateau during the last 420 ka and its 

response to environmental and climate changes. Palaeogeography, Palaeoclimatology, 

Palaeoecology, n. 252, p. 617-625, 2007. 



132 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 APÊNDICES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



133 

 

10.1 DADOS TESTEMUNHO LCEN050 

 

 

10.2 DADOS TESTEMUNHO SSW100 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profundidade (cm) Idade Densidade (g/cm3) Tx. Sed.(cm/ano) %C Part/gr (*106) Hg (ppm) BC (%)

1 2003 0,693 0,440 2,85 3,67 0,054 0,0219

3 1998 0,672 0,440 1,63 8,99 0,077 0,0027

5 1994 0,756 0,440 1,93 7,10 0,066 0,0161

7 1989 0,639 0,440 1,96 37,6 0,076 0,0027

9 1985 0,731 0,440 1,61 11,7 0,052 0,0046

11 1980 0,766 0,440 1,94 6,71 0,055 0,0153

13 1975 0,703 0,440 1,46 5,96 0,051 0,0151

15 1971 0,769 0,440 1,71 4,83 0,064 0,0179

17 1966 0,905 0,440 1,35 4,72 0,044 0,0192

19 1962 0,918 0,440 1,68 4,29 0,044 0,0208

21 1957 0,852 0,440 2,04 3,86 0,044 0,0217

23 1953 0,749 0,440 1,67 3,44 0,075 0,0277

25 1948 0,698 0,440 1,12 0,20 0,022 0,0268

27 1944 0,702 0,440 1,39 3,35 0,032 0,0289

Profundidade (cm) Idade Densidade (g/cm3) Tx. Sed.(cm/ano) %C Part/gr (*106) Hg (ppm) BC (%)

1 2004 0,69 1,17 1,60 4,09 0,06 0,006832

3 2002 0,67 1,17 1,83 3,11 0,08 0,008734

5 2001 0,76 1,17 1,73 4,30 0,09 0,005336

7 1999 0,64 1,17 1,71 18,21 0,06 0,007532

9 1997 0,73 1,17 1,60 5,37 0,08 0,008055

11 1996 0,77 1,17 1,79 5,33 0,10 0,009491

13 1994 0,70 1,17 1,65 4,27 0,09 0,009301

15 1992 0,77 1,17 1,55 3,07 0,07 0,009565

17 1990 0,91 1,17 1,44 2,95 0,08 0,008835

19 1989 0,92 1,17 1,34 2,73 0,06 0,006633

21 1987 0,85 1,17 1,53 2,50 0,05 0,007856
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10.3 DADOS TESTEMUNHO WSW150 

 

 

10.4 DADOS TESTEMUNHOS WNW150 

 

 

 

 

Profundidade (cm) Idade Densidade (g/cm3) Tx. Sed.(cm/ano) %C Part/gr (*106) Hg (ppm) BC (%)

1 2004 0,59 0,75 3,58 4,83 0,06 0,0265

3 2001 0,61 0,75 3,38 6,75 0,05 0,026

5 1998 0,73 0,75 2,90 7,10 0,06 0,0168

7 1996 0,76 0,75 2,86 26,35 0,01 0,0235

9 1993 0,74 0,75 2,56 11,71 0,07 0,0216

11 1990 0,76 0,75 2,29 5,78 0,08 0,0197

13 1988 0,71 0,75 2,66 5,96 0,13 0,0249

15 1985 0,67 0,75 2,79 3,51 0,08 0,021

17 1982 0,64 0,75 2,81 5,42 0,08 0,0303

19 1980 0,61 0,75 3,15 5,46 0,11 0,0268

21 1977 0,78 0,75 2,73 5,49 0,07 0,0172

23 1974 0,66 0,75 2,24 4,06 0,08 0,0254

25 1972 0,64 0,75 2,66 0,22 0,06 0,025

27 1969 0,73 0,75 2,74 4,84 0,10 0,0208

29 1966 0,50 0,75 2,05 6,71 0,12 0,0308

31 1964 0,38 0,75 3,83 5,52 0,06 0,0829

33 1961 0,37 0,75 7,17 2,70 0,07 0,1147

Profundidade (cm) Idade Densidade (g/cm3) Tx. Sed.(cm/ano) %C Part/gr (*106) Hg (ppm) BC (%)

1 2004 0,39 0,90 8,38 3,54 0,22 0,0723

3 2002 0,37 0,90 8,40 5,98 0,21 0,0954

5 1999 0,40 0,90 8,43 3,50 0,19 0,0711

7 1997 0,35 0,90 6,54 4,48 0,15 0,0477

9 1995 0,32 0,90 9,64 7,46 0,05 0,0824

11 1993 0,34 0,90 10,64 4,69 0,16 0,1269

13 1991 0,33 0,90 8,32 1,00 0,12 0,1318

15 1988 0,44 0,90 6,30 1,87 0,14 0,107

17 1986 0,63 0,90 5,33 1,30 0,06 0,0396

19 1984 0,69 0,90 3,32 0,80 0,10 0,0366

21 1967 0,76 0,12 2,98 0,31 0,08 0,0446

23 1951 0,74 0,12 2,36 0,55 0,09 0,0603

25 1934 0,84 0,12 1,89 0,39 0,10 0,0465

27 1917 0,83 0,12 1,79 0,29 0,11 0,0446

29 1901 1,03 0,12 1,37 0,19 0,08 0,0304

31 1884 1,08 0,12 1,24 0,19 0,06 0,0202

33 1867 1,25 0,12 0,38 0,52 0,03 0,00436
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10.5 DADOS SACI 1 – PARAMETROS FÍSICOS 

 

Prof (cm) Densidade (g/cm
3
) Argila Silte Areia f ina

1 0,18 11,9% 79,6% 8,5%

2 0,16 13,3% 82,3% 4,4%

5 0,17 12,4% 81,5% 6,2%

7 9,0% 83,1% 7,9%

9,5 0,17 14,0% 84,1% 1,9%

12,5 0,18 12,7% 76,9% 10,3%

16 0,24 12,5% 83,3% 4,3%

18 0,17 9,8% 84,1% 6,2%

31,5 0,19

33 0,19 12,1% 82,4% 5,4%

36 0,20 11,4% 84,5% 4,1%

39 0,18 14,1% 83,9% 2,0%

41,5 0,18 9,0% 87,4% 3,7%

44 0,18 10,4% 84,7% 4,9%

46 0,19 13,8% 80,4% 5,8%

48 0,16 12,3% 78,7% 8,9%

50 0,18 10,8% 86,7% 2,5%

52 0,16 18,9% 79,3% 1,8%

54 0,17 10,1% 87,8% 2,0%

56,5 0,14 8,2% 88,6% 3,2%

59 0,15 17,6% 73,0% 9,3%

61 0,15 17,8% 82,1% 0,1%

63 0,15 8,3% 89,8% 1,9%

67 0,16

69,5 0,16

72,5 0,17 15,0% 79,7% 5,3%

75 0,14 9,1% 85,2% 5,7%

77 0,18 13,5% 78,7% 7,8%

79 0,18 14,4% 83,2% 2,4%

81 0,23 24,1% 74,6% 1,3%

83 0,25 22,1% 77,5% 0,4%

85 0,22 20,9% 77,4% 1,7%

87,5 0,24 20,7% 79,0% 0,3%

90 0,24 22,1% 77,6% 0,3%

92,5 0,29 21,7% 78,2% 0,2%

95 0,28 20,9% 78,8% 0,2%

97 0,32 22,2% 76,5% 1,3%

99,5 0,35 21,1% 78,8% 0,1%

102 0,33 19,8% 79,0% 1,2%

104,5 0,35 20,8% 79,0% 0,2%

107 0,31 19,7% 79,2% 1,0%

109 0,32 22,4% 76,2% 1,4%

111,5 0,29 19,5% 79,3% 1,2%

114 0,26 13,7% 80,6% 5,7%

116 0,27 13,2% 80,5% 6,3%

118,5 0,24 12,1% 79,4% 8,5%

121 0,23 13,0% 79,7% 7,3%

123,5 0,24 13,1% 81,1% 5,7%

126 0,22 11,4% 82,6% 6,0%

128,5 0,18 12,2% 83,4% 4,4%

131 0,23 19,6% 80,1% 0,2%
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10.6 DADOS SACI 1 – GEOQUÍMICA ORGÃNICA 

 

Prof (cm) COT (%) δδδδ
13

C (‰) δδδδ
15

N (‰) C/N Clorofila (SPDU M.O.) BC (%)

1 44,84 -32,19 0,24 23

2 45,91 -32,28 0,13 24 14,5 0,213

5 47,81 -32,26 0,25 23 14,7

7 47,69 -32,08 0,23 23 0,240

9,5 46,17 -31,98 0,32 24 15,4

12,5 33,00 -31,72 0,26 23 0,132

16 46,24 -31,48 0,32 23 17,0

18 48,12 -31,86 0,24 27 0,212

20 48,33 -31,44 0,44 23

24 49,93 -31,75 0,28 24

26 49,20 -31,67 0,45 24

31,5 46,80 -31,36 0,51 23 0,177

33 41,47 -31,52 0,44 23 13,0

36 43,53 -31,25 0,56 24 0,164

39 44,49 -30,97 0,70 24 17,8

41,5 43,32 -30,81 0,79 23 0,169

44 46,50 -30,93 0,91 23 15,5

46 44,14 -30,82 0,88 23 0,164

48 49,96 -31,24 1,00 22 14,5

50 46,97 -31,00 0,97 23 0,158

52 48,59 -31,12 0,96 24 12,8

54 51,39 -31,38 0,98 23 0,172

56,5 54,46 -31,47 1,29 22 10,4

59 54,87 -31,27 1,24 23 0,165

61 55,06 -31,00 1,39 24 9,8

63 56,70 -31,13 1,69 27 0,179

67 46,61 -29,79 1,59 25 5,3

69,5 41,12 -29,69 1,70 24 0,199

72,5 38,88 -29,58 1,44 22 4,2

75 40,08 -29,52 1,62 23 0,208

77 41,19 -29,58 1,49 22 4,5

79 39,36 -29,37 1,50 22 0,217

81 35,01 -29,46 1,57 21 4,7

83 33,61 -29,42 1,47 22 3,6 0,216

85 34,06 -29,41 1,39 21 5,9

87,5 30,96 -29,24 1,29 22 0,233

90 29,47 -28,97 1,08 23

92,5 25,83 -28,57 0,96 24

95 22,99 -28,50 0,65 25 4,2

97 18,59 -28,38 0,87 25 0,217

99,5 20,06 -28,41 0,98 26 3,3

102 19,45 -28,42 1,09 26 0,149

104,5 20,35 -28,16 1,20 25 4,3

107 24,53 -28,03 0,45 25 0,163

109 24,13 -28,33 0,67 25 3,9

111,5 25,87 -28,39 0,71 25 0,158

114 29,84 -28,46 0,78 25 3,6

116 27,72 -28,89 0,78 25 0,171

118,5 32,00 -29,55 1,09 26 3,0

121 32,56 -30,29 1,40 27 0,153

123,5 34,53 -30,83 1,30 26 4,6

126 36,62 -31,45 0,89 27 0,170

128,5 41,50 -32,18 1,66 26 5,4

131 37,04 -33,44 2,43 27 0,182


